
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 11-06-2015, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-C 2.07 

 

Aanwezig: Lidewij, Annelies, Kevin, Wibe, Guinevere, Rick, Swiss, Moataz, Martin, Caesar, 

Pleuntje.  

Afwezig: Eelkje, Gamze.  

 

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 09:00 uur.  

 

2. Post 

Er zijn een aantal reacties binnengekomen op de OER-adviezen.  

Er is een e-mail ontvangen van De Bildung Academie, met de vraag of de FSR hun bericht 

wil delen op Facebook. De Bildung Academie is opgericht door iemand van Politicologie.  

 

3. Vaststellen notulen 

Notulen OER OV 

Artikel A.4.9: in de eerste zin zit een spelfout.  

 

Geldigheidsduur resultaten: er moet concreter gemaakt worden dat de FSR opkijkt van een 

verschil in geldigheidsduur tussen de verschillende soorten masters. Mark Rutgers gaf daarbij 

aan dat hij daar niet van op de hoogte was.  

 

Bekendmaking: Er moet toegevoegd worden dat Edith Smit enthousiast was over het idee.  

 

PV notulen 

Bij de update voorzitters wordt onder ASVA Lustrum toegevoegd dat Wibe ook aanwezig 

was. Met deze wijziging worden de notulen vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

20150507-1: Lidewij zal een afspraak plannen met de nieuwe ombudsstudent van PSY (Gaby 

Lunansky) 

20150604-2: Annelies peilt bij de FEB hoe de feedbackstudenten daar bevallen.  

20150604-3: Het advies vakevaluaties wordt opgestuurd aan de OC’s zodat zij er een blik op 

kunnen werpen.  

 

Pro memoriam: 

Data van de borrels van de SV’s worden vanaf het tweede semester in de wekelijkse 

woensdagmail opgenomen.  

Relevante adviesaanvragen, de OV cyclus, de OV agenda en de OV notulen worden ook 

gemaild aan de SV’s en OC’s. 

Iedereen houdt nieuws over huisvesting in de gaten. 

Spel- en grammaticafouten worden vooraf gemaild aan de indiener van het vergaderstuk. 

Als er belangrijke meetings geweest zijn wordt hierover een update verstuurd per email of een 

vergaderstuk over geschreven. 



 

Suggesties voor blog-posts worden doorgegeven aan Wibe.  

 

5. Mededelingen 

Twee raadsleden gaan volgend jaar door in een studentenraad. Daarom deelt het DB taart uit!  

 

Het OWI-overleg is verplaatst. Dit heeft tot gevolg dat de OWI's de adviezen niet zouden 

doornemen. De adviezen die vandaag al klaar zijn worden vanmiddag opgestuurd. Deze 

kunnen dan nog meegenomen worden in het overleg.   

 

6. Update voorzitters 

FV-FMG 

Vrijdag is er weer een FV-FMG vergadering geweest. Alle voorzitters hadden hun opvolger 

meegenomen, dus het was vooral bedoeld om kennis te maken en hen alvast de sfeer te laten 

proeven van de FV-FMG. Daarnaast zijn een aantal andere zaken besproken zoals het 

faculteitsfeest dat georganiseerd gaat worden. De activiteiten van één of twee SV's zijn toch 

niet doorgegaan of konden van locatie veranderd worden, waardoor er toch meer SV's mee 

zullen helpen dan gepland, dat is dus goed nieuws. 

Daarnaast heeft Simon gevraagd om vrijwilligers voor achter de bar. Mochten er raadsleden 

zijn die na de eigen activiteit dus even achter de bar willen staan, dan hoort hij dat graag.  

De Common Room heeft op dit moment nog te weinig omzet om echt personeel in te huren. 

Vandaar zullen de SV's vanaf komend jaar het dossier Common Room in hun portefeuilles 

hebben, waardoor zij gezamenlijk verantwoordelijk zullen zijn voor de barbezetting. Hierdoor 

zal de Common Room ook iets meer gedragen worden voor alle SV's, omdat het nu toch nog 

erg veel gebruikt wordt door enkel SEC en Kwakiutl.  

Over de faciliteiten is nog gesproken en dit lijkt nu allemaal op orde te zijn. SV's krijgen 

alleen nog telefoons. De rest zullen ze overdragen voor volgend jaar. Tot slot is 

webroombooking besproken waarmee zij nu ook zalen kunnen boeken. Hierover zijn ze heel 

tevreden en graag zien ze dit uitgebreid, zodat ze ook grotere zalen zoals een hoorcollegezaal 

of de Potgieterszaal kunnen boeken.  

 

Verkiezing 

Vanavond was de uitslag van de verkiezingen. De Folia heeft een overzicht gemaakt van de 

uitslagen met een negatieve bijklank. Het is vrijwel zeker is dat de FMG weer 

raadsassistenten moet aannemen.  

 

7. Update O&O 

Statement participatiecijfer, studiegroepen en diversiteit  

Deze onderwerpen zijn alle drie besproken en zullen ook worden behandeld in de PV. Over 

het participatiecijfer is O&O van mening dat er onjuist is gereageerd op ons initiatief en 

argumenten. Om die reden wil O&O met een persbericht een statement maken, waarin 

studenten opgeroepen worden in opstand te komen tegen de huidige vormgeving van het 

participatiecijfer.  

 

Studiegroepen  

Kevin heeft besloten het advies toch los te koppelen van het BSA dossier, omdat er te weinig 

informatie verzameld kon worden omtrent het BSA dossier.  

 

Diversiteit  

Na veel discussies over de inhoud is er nu ook het advies omtrent diversiteit.  



 

Document n.a.v. rapport studiesucces 

Dit document is besproken en het gaat om een advies dat is geleverd aan de OC's. Hierin zijn 

twee opvallende punten aan bod gekomen. Als eerste het advies om meer gebruik te maken 

van multiple choice-vragen als onderdeel van het tentamen. Ten tweede, en het meest 

kwalijke, het advies om af te zien van de 'voldoende-eis' en het instellen van een 

compensatieregel, waardoor studenten niet alle onderdelen van het onderwijs voldoende 

hoeven te behalen. Annelies pakt dit verder op door de OC van de SW te benaderen.  

 

OER  

De reacties komen langzaam binnen, aanstaande dinsdag wordt de aangepaste OER 

bespreken, dit wordt volgende week in de vergadering teruggekoppeld.  

 

8. Update V&O 

PR actie 

In week 26 wordt de laatste PR-actie van het jaar gehouden. Raadsleden wordt gevraagd het 

PR-schema in te vullen.  

 

Beroepsoriëntatie 

In de CV is het dossier beroepsoriëntatie besproken. De OWI's zijn met een plan van aanpak 

gekomen om beroepsoriëntatie op een betere manier te integreren in het curriculum. Hierbij 

ligt het voorstel op tafel om beroepsoriëntatie voor (beperkte) manier verplicht te stellen. De 

commissie is van mening dat de voordelen in dit geval zwaarder wegen dan de nadelen en dat 

een (beperkte) mate van beroepsoriëntatie in het curriculum de student alleen maar goed zal 

doen. Voor vragen omtrent het plan van de OWI's kan men bij Martin terecht. 

 

Dag van de Amsterdamse Student (DAS) 

Afgelopen zaterdag vond de DAS plaats. Er kwamen niet veel studenten op deze dag af, maar  

de CSR en alle andere organisatoren waren erg blij met de aanwezigheid van de FSR. 

 

Lunch met de decaan 

Maandag heeft de tweede (en hoogstwaarschijnlijk voorlopig de laatste) lunch met de decaan 

plaatsgevonden. Het thema was ditmaal het medezeggenschapsmodel aan de FMG. Vanuit de 

FSR zijn Wibe en Guinevere aangesloten. Verder waren voornamelijk BoSS, OC's en 

aankomend raadsleden uitgenodigd die in redelijk groten getale aanwezig waren. Tijdens het 

gesprek is gesproken over decentralisatie (van OC's) en een eventuele studentassessor op 

facultair niveau. De decaan staat in principe open voor decentralisatie op lager niveau, maar 

niet in de vorm van enig instemmingsrecht. 

 

9. Update afgevaardigde 

Geen update.  

 

10. Update penningmeester 

Geen update.  

 

11. SVOC update 

De SV's hebben gevraagd om een samenvatting van de SVOC-dag. Die zal binnenkort naar 

hen verstuurd worden.  

 

12. Vaststellen agenda 



 

Bij WVTTK wordt de vacature student-lid CvB besproken. De agenda wordt vastgesteld.  

 

13. Ongevraagd advies: Studiegroepen 

Inleidende alinea 

Geen opmerkingen.  

 

Studiegroepen 

In plaats van 'valse start' moet er 'slechte start' komen te staan.  

Het argument dat het bewustzijn van de eigen leerstijl een positieve invloed heeft op de 

prestatie staat er twee keer in.  

'vrijblijvend' en 'nergens toe verplicht' is dubbel.   

Er kan nog iets in over hoe het bestaan van studiegroepen gecommuniceerd wordt naar 

studenten die geen slechte start hebben gemaakt. Dat kan mogelijk via de website of 

Blackboard.  

 

Advies behandeling van technieken, zonder verhoogde werkdruk 

Het werd uit het stuk niet duidelijk wie die studiegroepen leidt.  

Het verschil tussen werkgroepen en studiegroepen moet explicieter gemaakt worden. 

Werkgroepen gaan in op de stof en studiegroepen zijn voor het aanleren van bepaalde 

studietechnieken.  

De tijd dat het docenten kost is bij Psychologie twee uur in de week, maar dit kan verschillen 

per domein. Twee uur kan als indicatie gegeven worden. Het is belangrijk het objectief te 

beschrijven.  

Aan dit advies kan als bijlage het draaiboek van Psychologie toegevoegd worden.  

 

Het belang van een goede start 

Het is niet duidelijk of studenten die al goed doen ook beter zijn gaan presteren.  

Eruit laten.  

 

Succeservaringen, positief voor de student en faculteit.  

Geen opmerkingen.  

 

De domeinen kunnen leren van elkaar 

Geen opmerkingen.  

 

14. Ongevraagd advies: Docentprofessionalisering 

Eerste alinea 

Geen opmerkingen.  

 

Tweede alinea 

De verhouding die genoemd wordt, moet weggehaald worden.  

 

Derde alinea 

Niet 'zijn/haar', maar 'zijn of haar'.  

Door het hele stuk wordt het woord 'echter' veel gebruikt. Er moet voor gezorgd worden dat 

dit op een kloppende grammaticale manier gebruikt wordt.   

Het is niet nuttig om het Facultair Plan aan te halen. Voor de docenten die het niet kunnen 

halen moet er een alternatieve mogelijkheid zijn.  

 



 

Vierde alinea 

Dit stukje moet leesbaarder gemaakt worden. Er moet hier nogmaals benoemd worden dat het 

ten goede komt aan de onderwijskwaliteit voor studenten.  

 

Trainingsmogelijkheden 

'x periode' moet veranderen in 'een bepaalde periode'.  

In het gehele stuk moet gekozen worden voor jongstleden of jl.  

De laatste zin moet leesbaarder gemaakt worden.  

 

Begeleidingsmogelijkheden 

De laatste zin moet leesbaarder gemaakt worden.  

 

Laatste alinea 

Het is belangrijk dat het studentenperspectief hier weer goed in terugkomt.  

 

15. Ongevraagd advies: Inclusieve Faculteit 

Inleiding 

Dit kan iets uitgebreider, mogelijk door deze inleiding te integreren met het kopje 'Een 

inclusieve faculteit'. Er kan bijvoorbeeld opgesomd worden wat er besproken gaat worden in 

het advies.  

 

Een inclusieve faculteit 

De alinea kan het best beginnen met 'De FMG is de enige faculteit aan de UvA..'.  

Er moet komen te staan dat het werken aan een 'specifiek' beleid omtrent dit vraagstuk...  

In inleiding moet duidelijk worden wat de FSR verstaat onder inclusiviteit en wat het 

thuisgevoel is. Hiervoor kan een quote uit het Facultair Plan genomen worden.  

 

Diversiteit training sleutelfuncties 

Geen opmerkingen.  

 

Stilteruimte 

'religieuze overtuiging' moet veranderd worden in 'religieus karakter'.  

De laatste zin van deze alinea moet de eerste worden.  

Het moet duidelijk zijn dat het een initiatief vanuit academische gemeenschap is en dat de 

FSR dit initiatief steunt.  

 

Catering 

Er moet een conclusie toegevoegd worden.  

Het moet duidelijk worden wat de FSR adviseert.   

 

Toegankelijkheid Functiebeperking 

Er moet een voorbeeld toegevoegd worden. Het moet duidelijk worden dat het gaat om 

volledige inclusiviteit. Het kan mensen tegenhouden naar de UvA te komen.  

 

16. Ongevraagd advies: Vakevaluaties 

Annelies heeft al wat goede reacties ontvangen van de OC's. Ze moeten het nog wel 

bespreken in hun eigen vergadering. De opmerkingen die daaruit komen kunnen meegenomen 

worden naar de OV.  



 

Annelies heeft de punten die vorige week zijn besproken aangepast in het advies. Samen met 

Kevin wordt dit advies nog een keer doorlopen op spelling en grammatica.   

 

17. Persbericht Participatiecijfer 

Het advies over het participatiecijfer is afgewezen. Guinevere en Annelies hebben met Johan 

Post gesproken. Naar aanleiding van dit gesprek hebben zij een persbericht opgesteld voor op 

de eigen website en mogelijk voor in de Folia.  

De reacties van de OC’s op het participatiecijfer waren niet heel negatief, daarom zijn de 

OWI's geneigd niet zo veel met het advies te gaan doen.  

Het doel van het persbericht is te laten zien dat er sprake is van een structureel probleem. Het 

streven van het advies was afschaffing van het participatiecijfer, maar nu hadden de OWI's 

gezegd dat het objectiveerbaar moet zijn. Op papier is het objectiveerbaar, maar in de praktijk 

lijkt het niet te werken. Er is door studenten over geklaagd. Johan Post gaf aan dat studenten 

het moeten aankaarten bij de examencommissies. Hij deelde de mening van de FSR niet dat 

het hier gaat om een structureel probleem. Een groot deel van de problematiek zit in de term 

'participatie'. De OWI's willen deze term blijven gebruiken.  

Bij Sociologie is er een groep opgericht die het participatiecijfer bespreekt. Zij zorgen ervoor 

dat het goed verloopt en met de inhoud. De inhoud moet duidelijk zijn naar de studenten toe.  

 

De FSR besluit het statement (nog) niet te versturen. Er moet afgewacht worden wat er uit de 

academische gemeenschap zelf komt. De terugkoppeling van wat er met het advies gedaan 

wordt ontbreekt. De FSR was niet op de hoogte van de werkgroep bij Sociologie. Er kan bij 

OC's of opleidingscoördinatoren navraag gedaan worden, zo kan men erachter komen waar 

het participatiecijfer leeft.  

Annelies onderzoekt deze nieuwe informatie komt hier volgende week op terug.  

 

18. OC Professionalisering 

Er is een enquête opgesteld voor de OC's.   

 

Aanwezigheid 

Wanneer is een afwezigheid te veel.  

 

Trainingen 

Er moet een trema op ideeën 

 

Informatie 

Dit kopje kan beter 'Informatievoorziening' genoemd worden.  

 

Benoeming 

dakpan kan ook met een jaar, niet per se twee jaar.  

 

Overig 

Geen opmerkingen.  

 

Algemene vragen OC 

huidige benoemingsprocedure 

 

19. Inwerken 



 

De inwerkperiode begint vandaag. In een presentatie legt iedereen uit wat zijn of haar functie 

is en wat deze inhoudt. Volgende week wordt het draaiboek van het inwerkweekend 

doorlopen.   

 

20. PR-actie II 

Voor de tweede PR-actie is het idee oranje strandballen met FSR logo uit te delen aan de 

studenten en hierbij iedereen een fijne zomer te wensen.  

De raadsleden stemmen in met het idee voor de strandballen. Het beschikbare PR budget is 

€300,-, hier kunnen ongeveer 300 strandballen voor gekocht worden. De raadsleden stemmen 

in met het budget.  

Het idee is dat er in week 26 elke dag twee raadsleden minimaal twee uur rondlopen om 

strandballen uit te delen. Iedereen wordt gevraagd voor het eind van de week het schema in te 

vullen.   

 

21. Studieverenigingen faciliteiten 

Als er slechts één ding uit het in het advies genoemde rijtje niet in orde is, kan dit misschien 

ook geregeld worden door langs te gaan bij het faculteitbureau. Eelkje wil samen met IJsbrand 

een afspraak maken met het faculteitsbureau. Deze afspraak heeft nog niet plaatsgevonden, 

maar mocht dit niet positief uitvallen, dan ligt er alvast een advies. Het is goed eerst te 

proberen het informeel te regelen.  

De rechten van SV's liggen op universitair niveau al vast, maar nog niet op facultair niveau. 

Het vastleggen op facultair niveau is het doel van het advies, maar hier wordt niet voldoende 

op toegespitst. De inleiding van het advies moet korter en er moet specifieker in komen te 

staan dat de FSR graag ziet dat de rechten uit het studentenstatuut opgenomen worden in het 

facultair reglement. Het is overzichtelijker om met kopjes te werken.  

Uit informele gesprekken tussen raadsleden en bestuursleden van SV's blijkt dat de 

vergoedingen tussen SV's wat scheef zijn. Dit wordt geregeld met het profileringfonds, daar 

wordt nu op centraal niveau over gediscussieerd. Dat hoeft niet in dit advies opgenomen te 

worden.   

Dit advies is een wens vanuit de SV’s zelf. Eerst wordt bekeken in hoeverre de punten op 

informele wijze behaald kunnen worden. Mocht dit niet slagen, dan wordt het op de OV 

besproken. Volgende week komt het nogmaals in de PV.  

 

22. OV-cyclus 

Volgende week is de laatste week dat de adviezen besproken kunnen worden.  

 

23. WVTTK 

Er is geen tijd meer om de vacature voor student-lid in het CvB te bespreken. Vragen kunnen 

gemaild worden aan Gamze.  

 

24. Rondvraag en sluiting 

Geen rondvraag.  

 

Actielijst 

20150604-1: Annelies peilt bij de FEB hoe de feedbackstudenten daar bevallen.  

20150611-2: Er wordt een samenvatting van de SVOC-dag verstuurd aan de SV's.  

20150611-3: Annelies doet navraag naar participatiewerkgroepen binnen verschillende 

opleidingen en verwerkt de informatie in het statement.  

20150611-4: Alle raadsleden vullen voor het eind van de week het PR-schema in.  



 

 

 

Pro memoriam: 

Data van de borrels van de SV’s worden in de wekelijkse mail opgenomen.  

Relevante adviesaanvragen, de OV cyclus, de OV agenda en de OV notulen worden ook 

gemaild aan de SV’s en OC’s. 

Iedereen houdt nieuws over huisvesting in de gaten. 

Spel- en grammaticafouten worden vooraf gemaild aan de indiener van het vergaderstuk. 

Als er belangrijke meetings geweest zijn wordt hierover een update verstuurd per e-mail of 

een vergaderstuk geschreven. 

Suggesties voor blog-posts worden doorgegeven.  

 

 


