
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 02-07-2015, 09:00-12:00 uur 

Locatie: REC-C 2.04  

 

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

Pleuntje.  

Afwezig: Eelkje, Moataz.  

 

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 09:00 uur.  

 

2. Post 

Geen post.  

 

3. Vaststellen notulen 

Het actiepunt dat Gamze en Guinevere uitgebreidere terugkoppeling zouden vragen aan Han 

van der Maas over de voortgang van de zoektocht naar de nieuwe decaan. Dit punt wordt aan 

de actielijst van deze week toegevoegd.  

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

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

20150625-2: Eelkje mailt Tom Verhoek en maakt een afspraak met Frans Tolsma voor budget 

voor de WC krant.  

20150625-3: Gamze schrijft een stukje over CSR-afgevaardigde voor in het 

overdrachtsdocument.  

20150625-4: Guinevere stuurt toevoegingen voor MOOCs in het overdrachtsdoument op aan 

Annelies.  

20150625-5: Eelkje vraagt de NSE resultaten van dit jaar op.  

20150625-6: Annelies nodigt Sofie uit om op 9 juli de OV voor te bespreken.  

 

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.  

 

5. Mededelingen 

Geen mededelingen.  

 

6. Update voorzitters 

Bestuursoverleg 



 

Tijdens het bestuursoverleg zijn verschillende zaken besproken die betrekking hebben op de 

knelpunten binnen de faculteit. Vanuit SW, POWL en CW zijn samenvattingen gestuurd 

waarin wordt besproken welke knelpunten zij ervaren binnen het domein, hoe ze deze gaan 

aanpakken en wat het verantwoordelijke orgaan is. Het is goed om te zien dat bij veel 

knelpunten al ideeën staan genoemd. Niet bij ieder knelpunt is al een oplossing aangedragen, 

dit komt doordat daar dan nog over nagedacht moet worden. Bij PSY komt er nog een lijst, 

want zij waren hier te laat mee.  

De decaan zal binnenkort de lijst met knelpunten die op centraal niveau spelen bespreken met 

het CvB. In de vergadering is aangekaart dat de onderwijszaken daarbij heel erg van belang 

zijn. 

Vier zaken die goed zijn om te benoemen vanuit het bestuursoverleg: 

1) Alle OWI's, OZI’s en AVO's hebben goede ideeën over hoe ze medewerkers beter kunnen 

betrekken en alles kunnen terugkoppelen via intranet. Lidewij heeft aangekaart dat dit niet 

beschikbaar is voor studenten en dat er ook terugkoppeling dient te komen voor studenten en 

dat ze haar hiervoor mogen benaderen om mee te denken. Zodra Lidewij een uitnodiging 

ontvangt zal zij binnen V&O vragen of hierbij iemand wil aanschuiven. 

2) Bij het punt personeelsbeleid is vooral de zware onderwijslast benoemd, doordat voor veel 

onderwijstaken weinig tot geen uren beschikbaar zijn. Dit kan op twee manieren worden 

opgelost, namelijk: meer geld van OZI verschuiven naar OWI of extensief onderwijs geven 

(zoals grotere werkgroepen). Dit is een heel specifiek punt waarvoor het heel erg belangrijk is 

dat de FSR instemmingsrecht heeft op de interne begroting om zicht te houden op zulke 

zaken. 

3) De faculteit staat internationaal bekend om toponderzoek. Men wil nu ook aandacht gaan 

richten op toponderwijs. De AVO's gaan hiermee aan de slag om bijvoorbeeld topdocenten 

aan te trekken. 

4) Bij SW en PSY heerst de wens om BoS- of ombudsstudenten te vervangen door een lid van 

de FSR. Ze willen een verkozen medezeggenschap creëren op decentraal niveau. Lidewij zal 

een uitnodiging sturen aan Han van der Maas, Johan Post en Jacobijn Olthoff om hierover van 

gedachten te wisselen. Lidewij hoopt dit vervolgens in de governance taakgroep te bespreken. 

 

Nieuwe raadsleden 

Er zijn vanuit UvAsociaal toch twee mensen bijgekomen, namelijk Malika en Kevin. Dat is 

goed nieuws, want dat zou betekenen dat er maar twee raadsassistenten bij komen volgend 

jaar. Op dinsdag wordt er een DB en een CSR afgevaardigde gekozen. 

 

7. Update O&O 

Vandaag wordt er in de PV een besluit genomen over de OERen.  

Kevin zal volgend jaar nog een half jaar raadslid zijn binnen de FSR.  

 

8. Update V&O 

Campusoverleg 

Vorige week maandag is het laatste campusoverleg geweest. Hierin zijn de laatste zaken 

omtrent bewegwijzering, studieplekken, de sluiting van het LLC, betalen via je collegekaart 

en het posterbeleid besproken. Dit is afgelopen donderdag nabesproken in de laatste ‘REC de 

verhuizing’ vergadering.  

Dinsdag is het definitieve voorstel van de bewegwijzering buiten gedaan. Het ziet er mooi en 

strak uit.  

 

YCYC 



 

Op het zomerfeest zijn allerlei ideeën aangedragen voor YCYC, die zullen worden verwerkt 

met Liesbeth. Daarnaast lijkt de werkgroep rond te zijn, met Jos Boon (VSPA), Lisa Smit 

(onder voorbehoud), Vincent Paul en Liesbeth. Men moet even zien of dit groepje nog voor 

de zomer bijeen komt of dat dit over de vakantie heen wordt getild. 

 

Beroepsoriëntatie -> Vanaf nu: Loopbaanoriëntatie 

Er is met Vera Maliepaard van het Loopbaan Advies Centrum (LAC) gesproken over 

loopbaanoriëntatie. Het LAC is hier als vanzelfsprekend heel hard mee bezig en ze willen 

graag de input van de FSR krijgen. Er is een werkgroepje dat zich bezighoudt met het 

verbeteren van NSE-resultaten voor loopbaanoriëntatie. Hier mag de FSR volgend jaar bij 

aanschuiven. Verder wordt na de zomer het jobportal gelanceerd en de FSR mag het 

waarschijnlijk testen. 

 

Begroting 

Vrijdag heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen financiële commissies van de OR en de 

FSR. Voornamelijk van belang is dat de OR aanstaande maandag een OV heeft met de decaan 

waarin ook zij zullen pleiten voor instemmingsrecht op de begroting. Terugkoppeling 

hierover zal de FSR direct ontvangen. Daarnaast stuurt Lidewij een e-mail aan Dymph van 

den Boom om te vragen naar wat er is besproken binnen het CvB.  

 Beide raden zijn van mening dat de decaan de wet studievoorschot dient te volgen en dat de 

interim periode geen legitieme reden is om de discussie niet te voeren. 

 

PR-actie 

Afgelopen week heeft de PR-actie plaatsgevonden. Het was een erg succesvolle actie met veel 

enthousiaste reacties van studenten die blij waren om een strandbal te ontvangen. 

 

COMREC 

De vergadering vond plaats op 8 juni. V&O kon hier helaas niet bij aanwezig zijn. De 

vergaderstukken worden nagestuurd door Liesbeth Westerlaken. Een update over COMREC 

houdt de raad tegoed. 

 

Communicatie 

Gisteren op de site van de studiegids van Politicologie viel op dat de berichtgeving omtrent 

het volgen van een minor niet in lijn was met de OER. Naar aanleiding daarvan is een e-mail 

verstuurd met het verzoek om de tekst aan te passen naar een tekst die wel in lijn is met de 

OER. 

 

9. Update afgevaardigde 

OV  

NSE 

Tijdens de OV heeft de CSR een presentatie gekregen over de NSE. Dit jaar scoorde de UvA 

beter op de NSE dan voorafgaande jaren. De rector gaf aan dat 'goede' opleidingen best 

practices uitwisselden, en dat deze kennisoverdracht op opleidingsniveau lag. Op de NSE 

scoort FMG laag op sfeer.  

 

Begroting 

De rector gaf aan dat de kaderbrief binnen korte termijn aan de academische gemeenschap 

wordt voorgedragen. Hierbij kan de academische gemeenschap commentaar/kritiek leveren 

op deze brief. Vervolgens wordt de kaderbrief officieel vastgesteld 



 

 

Profileringsfonds 

Het profileringsfonds is eindelijk vastgesteld. De 40-puntsregel is uitgezonderd voor de 

medezeggenschap, echter wordt deze discussie volgend jaar weer gevoerd.  

 

PV 

Studentenstatuut 

De CSR wil het collectief nabespreken en het recht op een representatief voorbeeldtentamen 

met uitwerkingen niet opnemen in het studentenstatuut. De meerderheid van de raad is van 

mening dat collectieve nabespreking en het recht op een representatief voorbeeldtentamen met 

uitwerkingen onderwijsinhoudelijke zaken zijn die niet in het studentenstatuut thuishoren. De 

meerderheid van de raad wil het automatisch aanmelden voor een hertentamen bij  

een onvoldoende opnemen in het studentenstatuut. Daarnaast wil de raad het recht op een 

kopie van het gemaakte tentamen opnemen in het studentenstatuut. Tot slot wil de raad dat 

studenten met een chronische beperking dit slechts één keer hoeven door te geven. 

 

Kaderbrief 

Er is onduidelijkheid ontstaan over wanneer de kaderbrief wordt geagendeerd en of de 

huidige of de nieuwe raad hiermee zal instemmen. Dossierhouder ziet voor zich dat de 

huidige raad een advies geeft aan de nieuwe raad en het aan de nieuwe raad laat of hij wil 

instemmen. Het is voor de dossierhouder ook ideaal dat een zittende raad instemt met de 

kaderbrief voor het komende jaar, maar het proces is nu te laat begonnen en daarom vindt de 

dossierhouder het belangrijk dat de zittende raad de tijd neemt om samen met de nieuwe raad 

de kaderbrief te analyseren en hen te laten besluiten of ze al dan niet in willen stemmen. Het 

DB plant samen met het nieuwe DB van de COR een informerende GOV in voor eind 

augustus. In de GV daarna (eind september) kan dan een besluit genomen worden. De raad 

wil de kaderbrief graag agenderen op de overdrachtsoverlegvergadering.  

 

Benoemingsprocedure nieuwe decaan 

Gamze heeft aan Han van der Maas en de rector gevraagd hoe het ervoor staat. Er wordt 

gezocht naar nieuwe kandidaten. Ze heeft gevraagd of er meer verteld kon worden, maar het 

is heel persoonlijk.  

Edgar du Perron heeft tegen zijn FSR gezegd, dat hij wel instemmingsrecht zou kunnen 

krijgen op de benoeming van een nieuwe decaan. Men kan zich afvragen hoe wenselijk dit is. 

Dit is een discussie die binnen de CSR gevoerd kan worden.  

 

10. Update penningmeester 

Geen update.  

 

11. SVOC update 

Geen update.  

 

12. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

13. Instemming OERen 

Geldigheidsduur tentamens 

Voor selectieve masters geldt een geldigheidsduur van tentamens van 18 maanden en voor 

niet-selectieve masters geldt 24 maanden bij SW. SW heeft hier dus niet in gewijzigd. Er 



 

werd gezegd dat internationale studenten veel druk ervaren en dat Nederlandse studenten dit 

minder hebben. Bij SW is het mogelijk dat een student die nominaal studeert, maar het tweede 

jaar nog een stage wil lopen of een half jaar naar het buitenland wil, het diploma kan 

aanvragen en dan wordt de afstudeerdatum op 1 september gezet. Als de student collegegeld 

betaald staat hij nog een heel jaar ingeschreven. Op die manier zijn bepaalde extra’s nog 

mogelijk. Dit kan niet in de OER gezet worden, want het is niet helemaal hoe het hoort.  

Mark Rutgers heeft aangegeven de geldigheidsduur bij alle masters graag op 18 maanden te 

willen hebben, dus daarom ziet hij dit als een compromis.  

Nederlandse studenten willen ook snel studeren, maar ze hebben nu eenmaal meer tijd dan 

internationale studenten.  

 

30 ects per semester 

Alle OWI’s hebben het woord ‘maximaal’ weggehaald.  

 

Toetsbeleid 

Dit was in strijd met het beleid van de UvA. Herkansingen moeten niet interfereren met 

andere vakken.  

 

Tentamenherkansing 

Er is een tekstwijziging voorgesteld: “Wanneer een student door overmacht is verhinderd kan 

de student aan de examencommissie verzoeken alsnog aan de herkansingsmogelijkheid deel te 

mogen nemen.”. Normaal gesproken gaat dit via de docent en de examencommissie. Meestal 

kan dit al met de docent opgelost worden. Dit kan afhankelijk zijn van de docent die het vak 

geeft, dit kan oneerlijk zijn. In de OER zou dan iets moeten staan dat de student een recht 

heeft om het nog eens aan te kaarten. Het argument van SW was dat een student geen 

herkansing heeft als de eerste kans gemist was, dit stond eerst in de formulering. Door de 

nieuwe formulering kan de student de docent nog benaderen en is er niet vastgelegd dat het 

onmogelijk is te herkansen. Voor het toetsingsproces wel heel belangrijk om een eerste kans 

als eerste kans te beschouwen. Alle studenten hebben dezelfde tijd voor een vak, maar 

herkansers hebben meer tijd. Als hier naar gekeken wordt, dan kan er overwogen worden of 

de beoordeling van een herkans niet hoger kan zijn dan een bepaald cijfer. Dit is misschien 

niet wenselijk.  

 

Nakijktermijn 

POWL heeft het aangepast. Docenten kijken eerstejaarstentamens sneller na. De tentamens 

die eind januari gepland staan zijn nog steeds erg krap op het laatste moment dat studenten 

zich uit kunnen schrijven (1 februari).  

 

Bekendmaking 

SW stond er wel positief in, maar vond dat dit dan de verantwoordelijkheid van de FSR zou 

moeten zijn. De FSR kan nu het heft in handen nemen door een concept te maken en dit op te 

sturen aan Sonja Houtkoper. Als ze het hiermee eens is, dan kan het ook naar andere 

domeinen gestuurd worden.  

 

BSA 

Sterre mailde nog over een wijziging in het kopje over het BSA. Dit is in orde.  

 

Instemming OERen 



 

De raadsassistenten doen niet mee met de instemming. Er zijn vijf raadsleden die hun stem uit 

kunnen brengen.  

 

OER PSY 

A: instemmen met OER PSY: 5 stemmen 

B: niet instemmen met OER PSY 

C: onthouden 

D: blanco 

 

De FSR stemt in met de OER van Psychologie.  

 

OER CW 

A: instemmen met OER CW: 5 stemmen 

B: niet instemmen met OER CW 

C: onthouden 

D: blanco 

 

De FSR stemt in met de OER van CW.  

 

OER POWL 

A: instemmen met OER POWL: 5 stemmen 

B: niet instemmen met OER POWL 

C: onthouden 

D: blanco 

 

De FSR stemt in met de OER van POWL.  

 

OER SW 

A: instemmen met OER SW: 4 stemmen 

B: niet instemmen met OER SW: 1 stem 

C: onthouden:  

D: blanco:  

 

De FSR stemt in met de OER van SW.  

 

14. OV strategie 

Docentprofessionalisering 

Op het moment wordt er bekeken of een BKO ook mogelijk is voor mensen met een tijdelijke 

aanstelling.  

Er kan nog gekeken worden naar kostenefficiënte maatregelen, dit gaat Gamze doen of er kan 

geadviseerd worden dat het decanaat hier naar kan kijken.  

De framing is belangrijk. Vanuit het faculteitsbureau moet dit op een professionele en 

positieve manier gebeuren. De docenten die van de mogelijkheden gebruik willen maken, 

moeten niet het gevoel hebben een probleemgeval te zijn.  

 

Vakevaluaties 

Het e-mailadres van de OC’s zou bij de vakevaluaties genoemd kunnen worden, maar het 

heeft ermee te maken bij wie de evaluatie wanneer in het tijdspad terecht komt. Het zou niet 

wenselijk zijn als de OC eerder dan anderen de evaluatie onder ogen komt. Het idee achter het 



 

vermelden van het e-mailadres van de OC op het evaluatieformulier is dat studenten die niet 

alles via het formulier kunnen uiten, dit kunnen mailen aan de OC. De panelgesprekken zijn 

meer voor de diepgang. De verwachting is dat studenten niet heel veel gaan e-mailen als dat 

adres vermeld wordt. Vermelding van het e-mailadres draagt bij aan algehele bekendheid van 

de OC.  

Bij sommigen opleidingen was de opkomst bij kwalitatieve vakevaluaties hoger dan bij 

anderen. Men staat positief tegenover het meer body geven van kwalitatieve vakevaluaties.  

Het zou goed zijn als in elke studiehandleiding de vakevaluatie teruggekoppeld wordt. Bij SW 

wordt dit al gedaan.  

De optie om feedbackstudenten in te zetten wordt als sidenote gegeven. Bij de FEB werden er 

studenten aangewezen die verantwoordelijk waren voor de feedback op een vak. Vanuit de 

FSR FEB was er iemand die dit regelt. Bij de FEB is dit mogelijk makkelijk op te zetten, 

omdat de FEB minder verschillende opleidingen heeft dan de FMG. Binnen de FMG is het 

opzetten vanuit de FSR misschien geen goede suggestie.  

 

Studiegroepen 

Het doel is dat de studiegroepen door elk OWI wordt ingevoerd. Een studiegroep is een 

werkgroep waarbij studenten leertechnieken aangeboden krijgen om beter te leren studeren. 

Dit is voornamelijk voor studenten die hier moeite mee hebben. De technieken worden 

aangeleerd met behulp van de studiestof. In het OWI-overleg gaven de OWI’s aan hier 

positief tegenover te staan.  

Het is belangrijk voor dit advies nog minimale en maximale toezeggingen te bepalen. Als de 

invoering van studiegroepen als een verhoging van de werkdruk voor docenten wordt gezien 

of wanneer docenten te duur zijn, dan kan bijvoorbeeld voorgesteld worden de studiegroepen 

door ouderejaarsstudenten te laten begeleiden. Een kanttekening is dat het belangrijk is dat de 

studiegroepbegeleider iemand is die kennis heeft van didactische vaardigheden om de 

studenten iets aan te leren.  

 

Diversiteit 

Misschien kan de precommissie diversiteit zich hiermee bezighouden.  

Het is slimmer om te richten op andere punten dan de catering. Aanstaande maandag is er een 

proefconference met Tom Verhoek. Aan de catering wordt dus al gewerkt. Tijdens de OV kan 

benoemd worden dat het positief is dat ze hiermee bezig zijn en aangegeven worden dat de 

FSR het van belang acht dat de decaan het decentraal aanpakt. Men moet openstaan voor 

studenteninitiatieven.  

Het is lastig een bindend advies naar de nieuwe FMG cateraars te sturen. Een inventarisatie 

zou kunnen door middel van het neerzetten van een ideeënbus bij de kassa. Dan kunnen 

mensen suggesties doen voor maaltijden.  

Wat betreft de toegankelijkheid van REC voor mensen met een functiebeperking is het een 

goed idee om als toezegging te vragen dat er iemand opgezet wordt. Deze persoon kan dan 

onderzoeken op welke punten er aanpassingen gedaan moeten worden. Mogelijk kan een deel 

ook door de werkgroep bewegwijzering opgepakt worden. Nu heeft de FSR gehoord dat de 

deuren en de hoge bewegwijzering een probleem zijn. Het is belangrijk te inventariseren wat 

nodig is.  

 

15. Overdrachtsdocument 

Gamze schrijft nog een stukje over de CSR afgevaardigde.  

Bij het stukje over de raadsassistenten moet komen te staan dat ze niet verkozen zijn in plaats 

van dat ze niet gesolliciteerd hebben.  



 

 

16. OV-cyclus 

Volgende week sluit Sofie aan bij de vergadering om de OV voor te bespreken.  

 

17. WVTTK 

Niets.  

 

18. Rondvraag en sluiting 

Het lijkt Gamze een leuk idee met de FSR vrijwilligerswerk te doen.  

 

Actielijst 

20150625-1: Gamze schrijft een stukje over CSR-afgevaardigde voor in het 

overdrachtsdocument.  

20150625-2: Eelkje vraagt de NSE resultaten van dit jaar op.  

20150702-3: Gamze en Guinevere vragen uitgebreidere terugkoppeling aan Han van der Maas 

over de voortgang van de zoektocht naar een nieuwe decaan.  

 

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.  

 

 

 

 


