
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 06-10-2015, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-C 1.06  

 

Aanwezig: Lina, Brendon, Kevin, Baukje, Iris, Jiska, Yoren, Malika, Kilian, Pleuntje.  

Afwezig: Tiffany.  

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering om 9:00 uur.  

 

2. Post 

Van de CSR is het verzoek ontvangen om het Blended Learning Rapport te bespreken. Dit 

wordt binnen O&O opgepakt.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

20150915-1: Tiffany maakt in oktober een datumprikker voor een volgend PV moment.  

20150922-2: Iedereen geeft alle data van zijn of haar OC-vergaderingen door aan Baukje en 

Jiska.  Pro Memoriam 

20150922-3: Iris geeft het e-mailadres van de initiatiefnemer van het webportal voor 

uitwisseling tussen OC’s op de FNWI door aan Baukje en Jiska.  

20150929-4: Lina neemt contact op met de mevrouw van Amsterdam Cares en vraagt haar 

wat voor activiteiten zij weet voor de FSR.   

20150929-5: Het DB stuurt wat concrete vragen over het beleidsplan door aan de raadsleden 

om over na te denken voor de brainstorm over het beleidsplan van volgende week.  

20150929-6: Lina stelt een reactie op over het Spinhuis Collectief en ontvangt graag feedback 

van de raadsleden voordat zij het verstuurt.  

20150929-7: Lina beantwoordt de e-mails van Sterre en Wil over de ingerichte stilteruimte 

waar de FSR niet bij betrokken is.  

20150929-8: Brendon zoekt contact met Liesbeth Westerlaken over de mogelijkheid de 

vacature voor raadsassistent aan alle studenten te mailen.  

 

Pro Memoriam: 

20150922-1: Alle raadsleden sturen een update aan Jiska en Baukje na de OC-vergadering. 

 

5. Mededelingen 

Brendon heeft drie sollicitaties ontvangen voor de functie raadsassistent.  

 

6. Vaststellen agenda 

Eerst worden de ‘Docent van het Jaar’-verkiezing en Terugkoppeling met de decaan 

besproken. Na de pauze wordt Beleidsplan behandeld. Met deze wijzigingen wordt de agenda 

vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 



 

Op maandag was Lina aanwezig bij een gesprek tussen de SV’s en Tom Verhoek. Hier zijn 

zaken die urgent geregeld moeten worden besproken, zoals de autorisaties die nog steeds niet 

geregeld zijn. Dinsdag heeft Lina na de PV met Tiffany haar startevaluatie gedaan. De rest 

van de dag was zij bezig met het regelen dat de rest van de aanwezigen bij het 

draagvlakgesprek met de nieuwe decaan-kandidaat ook het CV mochten zien voor aanvang 

van het gesprek. 's Avonds was de constitutieborrel van SEC. Woensdag vond het 

draagvlakgesprek met de decaan-kandidaat plaats. Later die dag was Lina aanwezig bij de 

Dag van de Medezeggenschap, waar Iris een hele goede pitch gaf. Donderdag was de V&O-

vergadering en later op de dag werden foto's gemaakt. Komende week staan er weer de 

nodige constitutieborrels op het programma en zal Lina aanwezig zijn bij de OC-vergadering 

van Politicologie, net als de vergadering van de FV FMG.  

 

8. Update commissies 

V&O 

Vacature raadsassistent 

Aangezien het animo omtrent de vacature tegenvalt is opnieuw gekeken naar de verschillende 

communicatiekanalen en welke ingezet kunnen worden voor de verspreiding hiervan. Zo zal 

er hoogstwaarschijnlijk een 'mail to all' komen. Helaas is die er nog niet uit, aangezien 

Liesbeth Westerlaken ziek is. 

 

Beleidsplannen 

Tijdens de CV van V&O is een begin gemaakt met het opstellen van kleine beleidsplannen 

per dossier aan de hand van het SMART-model. In de volgende vergadering wordt hier verder 

op ingegaan.  

 

Mediabeleid 

V&O vindt het belangrijk dat niet alleen formele zaken extern worden gecommuniceerd, maar 

zo zal ook de FSR 'een gezicht' moeten krijgen en wil V&O meer achtergrondverhalen 

vertellen (bijvoorbeeld door het verhaal van een FMG-student uit te lichten).  

 

O&O 

Geen update.  

 

9. Update afgevaardigde 

Blend IT & share IT 

De werkgroep onderwijsvernieuwing/Blended Learning heeft een rapport over digitalisering 

uitgebracht. Het rapport is zelfs in een ‘mail to all’ naar alle UvA-studenten gestuurd. Het 

CvB wil hier erg graag meningen over horen. De CSR wil graag dat de FSR’en hier ook mee 

aan de slag gaan.  

 

Rapport elektronische leeromgeving 

De werkgroep Toekomst Elektronische Leeromgeving heeft een rapport uitgebracht over de 

toekomst van de elektronische leeromgeving. Dit rapport gaat vooral over de online software 

die hier bij komt kijken. Er staat van alles in: enquêtes over het gebruik van Blackboard, over 

de waardering hiervan, de waardering ervan door specifieke soorten gebruikers (afwachtend, 

early adopter enz.), conclusies uit interviews, diagrammen over de samenhang van de UvA-

webomgeving, verschillende scenario's voor wat een digitale leeromgeving (DLO) kan zijn, 

over hoe we die kunnen vinden en alles wat je nog meer kan bedenken staat er waarschijnlijk 



 

in. Dossierhouder Reimer heeft zijn vergaderstuk hierover naar alle FSR-en gestuurd en hoort 

ook graag de mening van de FSR hierover.  

 

Benoemingsprocedure CvB 

De CSR heeft de RvT gevraagd om de deadline voor het leveren van input voor de 

profielschets tien dagen uit te stellen. Een aantal FSR’en wilden namelijk zelf nog een 

facultaire bijeenkomst hierover organiseren. Afgelopen week zijn er vanuit de CSR al vier 

focusgroepen georganiseerd omtrent dit thema.  

 

Allocatiemodel 

De fundamentele discussie over het herzien van het allocatiemodel wil de CSR zo spoedig 

mogelijk in gang zetten. Dit wil de CSR door middel van de volgende acties:  

1. Een duidelijk tijdpad met de momenten waarop wie precies wordt geraadpleegd is van 

belang om inzicht te geven in de discussie. Dit tijdpad moet ook openbaar zijn.  

2. Kick-off door middel van een hei-dag met decanen, CvB, COR en CSR. Inclusief openbare 

presentatie van het tijdpad van de discussie, een beetje feestelijk met Folia etc. 

3. Organiseer vroeg in het tijdpad een allocatiemodel-informatiebijeenkomst voor iedereen die 

wil en zorg dat informatie beschikbaar is (over rijksbijdrage etc.).  

4. Reeks openbare debatten. Hier moet het gaan over achterliggende principes van allocatie 

(dus eigenlijk beleid; wat wil je financieren en hoe?). De inrichting moet heel specifiek zijn 

om het niet uit de hand te laten lopen. Er moet goed samengewerkt worden met BC.  

5. Open een e-mailadres voor input zodat mensen ergens terecht kunnen. Het liefst vanuit de 

UvA zelf. Input openbaar maken en anonimiseren is een optie (net als bij kaderbrief, maar dan 

zonder antwoorden).  

6. Advies vragen aan FSR’en en facultaire OR’en (dit kan zowel door de CSR of COR als 

door de UvA zelf gedaan worden).  

7. Reacties op het e-mailadres en bijeenkomsten moeten per faculteit worden uitgebalanceerd, 

zodat faculteiten die vaak aanwezig zijn of veel mailen niet de overhand krijgen in het model.  

8. Het is ook interessant om te ‘gluren bij de buren’, door te kijken hoe andere universiteiten 

of hogescholen dit geregeld hebben. 

 

De CSR ziet dus ook graag dat de FSR hier mee aan de slag gaat en wat de ideeën zijn 

hierover (ook over de eerder genoemde stappen die evt. genomen kunnen worden). 

 

Tour de faculté 

De CSR heeft bedacht dat het leuk is om een soort rondleiding van alle FSR’en te krijgen 

door hun eigen faculteiten. Dit om de relatie tussen de FSR’en en de CSR te verbeteren. De 

vraag is hoe de FSR hier tegenover staat.    

 

10. Docent van het Jaar 

Vorig jaar heeft de FSR niet deelgenomen aan de Docent van het Jaar (Dvhj)-verkiezing. 

Toen werd de Dvhj-verkiezing een populairiteitswedstrijd gevonden, werd er veel geld 

geïnvesteerd dat ook besteed had kunnen worden aan betere projecten, en enkel de verkozen 

docenten kregen van de organisatie feedback. De beslissing van de FSR riep toen weerstand 

op bij onder andere de CSR en ASVA. 

Het deelnemen aan de Dvhj-verkiezing kan een manier zijn om de FSR in beeld te brengen, 

hoewel dit in de praktijk meestal niet zo zeer het geval lijkt te zijn. De Dvhj-verkiezing kan de 

sociale cohesie tussen student en docent bevorderen. Het is een manier om de docenten in het 



 

zonnetje te zetten. Hoewel het hier wel gaat om een geselecteerde groep docenten. Mogelijk 

kan er gekeken worden naar een andere vorm van deelname aan de verkiezing.   

De FSR wil dit jaar wel meedoen met de Dvhj-verkiezing, mits het concept van binnenuit wat 

wordt veranderd. Iris laat weten dat er mogelijk nog iets veranderd kan worden.  

Mogelijk kan het deels onder het dossier docentprofessionalisering vallen. Er zou naar een 

manier gezocht moeten worden dat alle docenten van feedback kunnen worden voorzien.  

Jiska en Kilian schrijven een brief aan de CSR waarin wordt aangegeven dat de FSR dit jaar 

wel wil meedoen als het iets anders vormgegeven wordt. Hoe de FSR het wil zien is nog niet 

helemaal helder, maar de FSR zet zijn vraagtekens bij het te besteden budget en de 

tijdsbesteding van de FSR’en.  

 

11. Terugkoppeling gesprek met decaan 

Vorige week is er gesproken met de potentiele nieuwe decaan, het was een prettig gesprek. Er 

moet een reactie opgesteld worden en verstuurd worden naar het CvB.  

 

12. Beleidsplan 

Er worden brede doelen gekozen voor in het beleidsplan. Deze doelen kunnen concreter 

gemaakt worden door de bijbehorende dossiers.   

 

Kwaliteit van onderwijs 

Dit doel komt terug in het beleidsplan. Mogelijk kan ervan gemaakt worden dat de kwaliteit 

van het onderwijs behouden, gemonitord of bewaakt moet worden. Mogelijk kan het dossier 

blended learning of digitalisering hier ook in terug komen.  

 

Academisch klimaat en cohesie 

Dit doel komt ook terug in het beleidsplan. Het wordt omgevormd tot gezond academisch 

klimaat, want cohesie is hier onderdeel van.  

 

Studieverantwoordelijkheid 

Dit doel komt ook terug in het beleidsplan, maar wel onder een ander kopje. De inhoud die 

vorig jaar geschreven is, is sterk, maar een passender kopje is studentontwikkeling. De focus 

komt te liggen op de dossiers die ervoor kunnen zorgen dat studenten zich zo goed mogelijk 

kunnen ontwikkelen. Doordat de UvA iets levert, kan de student zich op een bepaalde manier 

ontwikkelen.  

 

Bereikbaarheid van de FSR FMG 

Dit doel komt terug onder een kopje als de rol/werkwijze/houding van de FSR FMG, 

bereikbaarheid valt hier dan onder. Het is goed dit doel als eerst te noemen in het beleidsplan. 

Er kan in verwerkt worden dat de universiteit ook belangrijk is voor de maatschappij. Dit kan 

mogelijk onder dit doel terugkomen.  

 

Continuïteit van de FSR FMG 

Dit doel kan mogelijk terugkomen onder het kopje over de rol van de FSR FMG. Het is 

vanzelfsprekend dat er een goede overdracht tussen raden plaatsvindt.  

 

Het doel hervormingsagenda wordt ook in het beleidsplan opgenomen. Hieronder zal 

geadresseerd worden wat er vorig jaar is gebeurd, wat de vervolgstappen hiervan waren en 

hoe de FSR dit wil vormgeven. Mogelijk kan de FSR hier een standpunt over formuleren.  



 

Het DB werkt de algemene beschrijvende stukjes behorende bij de vijf doelen uit. Later wordt 

dit concreter ingevuld met dossiers die de doelen kunnen dienen. De stukjes worden deze 

week opgestuurd aan de raad. Over twee weken ligt er een heel conceptbeleidsplan.  

 

13. Media strategie 

Dit vergaderpunt wordt naar volgende week verplaatst.  

 

14. WVTTK 

Niets.  

 

15. Rondvraag en sluiting 

Vanavond zijn er twee constitutieborrels en donderdag is er ook nog een constitutieborrel.  

Vanmiddag is er een onderwijsdialoog in de Common Room over blended learning en 

digitalisering.   

 

Actielijst 

20150915-1: Tiffany maakt in oktober een datumprikker voor een volgend PV moment.  

20151006-2: Binnen O&O wordt op verzoek van de CSR het Blended Learning Rapport 

besproken.  

20151006-3: Jiska en Kilian stellen een brief op aan de CSR over de deelname aan de Dvhj-

verkiezing.  

20151006-4: Het DB werkt de algemene beschrijvende stukjes behorende bij de vijf doelen 

van het beleidsplan uit en stuurt dit op aan de raad.  

Pro Memoriam: 

20150922-1: Alle raadsleden sturen een update aan Jiska en Baukje na de OC-vergadering. 

20151006-2: Iedereen geeft alle data van zijn of haar OC-vergaderingen door aan Baukje en 

Jiska. 

 

 

 


