
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 13-10-2015, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-C 1.06  

 

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

Afwezig: Kevin, Iris.  

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering om 9:00 uur.  

 

2. Post 

De FSR is gevraagd input te geven voor de profielschets CvB. Er zijn FSR’en die facultaire 

bijeenkomsten hebben georganiseerd. De FSR FMG heeft dit niet gedaan. De deadline van 

input is vandaag. Lina zal de CSR een e-mail sturen.   

 

3. Vaststellen notulen 

Dit wordt verplaatst naar volgende week.   

 

4. 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. 

 

5. Mededelingen 

Geen mededelingen.  

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

De update voorzitter wordt nog nagestuurd aan de raad.  

 

8. Update commissies 

V&O 

CV 

Aan de hand van het SMART-model hebben nu ook Tiffany en Malika voor hun dossiers een 

visie opgesteld die vervolgens gebruikt kunnen worden voor het algemene beleidsplan. 

Daarnaast wordt het tijd dat er eindelijk eens een slag wordt geslagen omtrent onze 



 

raadskleding. Ideeën zijn uitgewerkt worden deze PV besproken. Ook is er verder gewerkt 

aan de invulling van de SVOC-dag. 

 

Commissie Financiën  

Lina en Brendon hebben om tafel gezeten met Frans en Jeffrey van financiën. Zij hebben hen 

bijgepraat over de begrotingscyclus. Lina en Brendon zullen volgende maand weer met hen 

om te tafel te zitten om de 'negenmaandsrealisatie' FMG te bespreken.  

 

COMREC 

Vandaag was Brendon aanwezig bij het Communicatieoverleg Roeterseilandcampus 

(COMREC) waar de hoofd-communicatiemedewerkers van verschillende afdelingen (FMG, 

FEB, FS, HO, etc.) bij elkaar komen. Hier ging het onder andere over de herpositionering van 

de campus (wellicht een nieuwe naam), alsmede het gebruik van narrowcasting, het 

organiseren van een universiteitsdag voor alumni op de campus, en andere communicatie en 

voorlichtingszaken.  

Hierbij werd vaak de mening van de FSR gevraagd in hoeverre bepaalde zaken ervaren 

werden vanuit een student point-of-view of dat er van andere studenten bepaalde zaken 

ontvangen zijn.  

 

O&O 

De update van O&O wordt nog nagestuurd aan de raad.  

 

9. Update afgevaardigde 

Leden sollicitatiecommissie CvB  

De CSR heeft Yvo Greijdanus gekozen om als studentlid vanuit de CSR plaats te nemen in de 

sollicitatiecommissie voor de nieuwe CvB-voorzitter. Reimer van den Hoek zal in de 

sollicitatiecommissie voor de nieuwe rector magnificus plaatsnemen.  

 

Benoemingsprocedure OC-leden 

In juni 2015 heeft de CSR ’14-‘15 een advies geschreven tot een wijziging van de 

benoemingsprocedure van OC-leden. Deze zou dan uniformer worden en er zou een FSR-lid 

in de sollicitatiecommissie komen. Ook zou de decaan weer meedenken over de beslissing. 

Hierop is kritiek geleverd vanuit een drietal OC’s  (Scheikunde, Psychologie en 

Psychobiologie). De CSR heeft afgelopen week overwogen het advies in te trekken en is op 

dit moment aan het peilen wat de andere OC's en FSR’en van het advies vinden. Volgens Iris 

zijn in ieder geval de FSR’en hiervan destijds, toen het advies eruit werd gestuurd, niet 

betrokken. 

 

Benoemingsprocedure CvB-leden 

De CSR heeft na aandringen en een brief van 'de actiegroepen' de RvT opnieuw een brief 

gestuurd om te vragen om uitstel omtrent het kiezen van nieuwe CvB-leden. Ditmaal 

anderhalve maand. Geïnteresseerden in de notulen van de discussie kunnen dit aan Iris laten 

weten. Over het algemeen is het idee dat de academische gemeenschap nog meer moet 

worden geraadpleegd en geïnformeerd en dat de benoemingsprocedure nog een keer goed 

moet worden bekeken. 

 

Accreditatie 

De CSR heeft de ontwikkelingen met betrekking tot accreditatie besproken. Om de kwaliteit 

van opleidingen te waarborgen accrediteert de NVAO opleidingen en de instelling in zijn 



 

geheel. Dit is een bureaucratisch proces met veel regeldruk. Er wordt eens in de zes jaar 

geaccrediteerd. Nu wil het OCW een pilot starten waarbij opleidingen zelf verantwoordelijk 

zijn voor de kwaliteitswaarborging en de instelling als geheel wordt beoordeeld. Om dit uit te 

denken is er een werkgroep in het leven geroepen waar de dossierhouder ook in zit namens de 

CSR. Wellicht handig om hier als FSR ook naar te kijken.   

 

Rapport Internationalisering 

ASVA en CSR hebben vorig jaar samengewerkt aan een rapport over de uitgaande 

studentenmobiliteit in de bachelor. Via enquêtes werden open en gesloten vragen gesteld om 

zogenaamde ‘push en pull’-factoren te ontdekken. De resultaten zijn 2 oktober gepresenteerd 

bij de UCO werkgroep uitgaande studentenmobiliteit en tijdens de OV van 27 oktober zal de 

CSR hierover advies uitbrengen aan het CvB. Wellicht is dit iets voor dossierhouder 

internationalisering om binnen de FSR eveneens op te pakken.   

 

Blend IT & Share IT  

Het is de bedoeling dat de FSR dit ook bespreekt en met ideeën en standpunten hierover 

komt.  

 

10. SVOC update 

Geen update.  

 

11. Mediastrategie 

Binnen V&O is nagedacht over het Facebookgebruik van de FSR. Op de pagina staan nu 

vooral formele posts. Om het iets informeler en toegankelijker te maken kan er gedacht 

worden aan iets als ‘Humans of FMG’, waarbij de bezigheden van verschillende studenten 

van de FMG uitgelicht worden.  

Er gaat in elk geval gewerkt worden met een promotieschema. O&O wordt gevraagd om ook 

elke week na te denken over relevante onderwerpen voor posts. Mogelijk kan er eens per 

maand een opiniestuk geplaatst worden op de website en Facebookpagina.  

Malika heeft de regie over de Facebookpagina. Ideeën voor posts kunnen aan haar gemaild 

worden.  

 

12. Stilteruimte 

De CSR gaat alle raden vragen om een standpunt te vormen over een stilteruimte.  

Er kan een pilot gedaan worden om te testen in hoeverre zo’n stilteruimte in gebruik genomen 

zal worden door studenten. Tegelijkertijd kan de pilot ook het draagvlak voor een stilteruimte 

testen. Hoeveel draagvlak er onder studenten is voor een stilteruimte is namelijk onduidelijk. 

Het is in ieder geval duidelijk dat sommige studenten wel behoefte hebben aan een 

stilteruimte. Tom Verhoek heeft in een overleg aangegeven dat er genoeg ruimte voor is.  

Op het moment is het CvB ook aan het vergaderen over een stilteruimte.  

Een stilteruimte moet neutraal zijn, dus moet neutrale kleden en kussens hebben. Soms wordt 

de stilteruimte toch nog gezien als een religieruimte en dit is niet de bedoeling. Mogelijk kan 

er een andere benaming voor de stilteruimte bedacht worden.  

 

Binnen de FSR is een ruime meerderheid voor een stilteruimte. De FSR heeft zelf vorig jaar al 

een ongevraagd advies geschreven over stilteruimtes. Daarom is het beter het standpunt door 

te geven aan de CSR. De dossierhouders stellen een brief op aan de CSR, die per mail of in de 

PV besproken wordt..  

 



 

13. Kosten raadskleding 

Het budget voor raadskleding is €26,- euro per bedrukt vest. De vesten kosten los rond de 

€10,- euro. De drukker bedrukt tien vesten voor €162,50. Het geld kan pas uitgegeven worden 

als de begroting goedgekeurd is. Tiffany heeft het mandaat de raadskleding te regelen 

wanneer de begroting is goedgekeurd. Als het nodig is kan Tiffany Baukje om hulp vragen.  

 

14. Doorstroommasters 

Vanuit de CSR is de vraag gekomen of de FSR kan inventariseren welke masters op de FMG 

nu selectief zijn en welke niet. Er hoeft tegenwoordig landelijk maar een doorstroommaster 

per opleiding te zijn. Er zijn verschillen tussen zelfde bacheloropleidingen op verschillende 

universiteiten. Wie garandeert dat je juiste kennis hebt om doorstroommaster in andere stad te 

doen?   

Vorig jaar is er ingestemd met het instellingsplan. Hierin is het LERU-verband opgenomen, 

meer heeft de CSR van toen er niet uit kunnen halen. Het instellingsplan is geldig voor vijf 

jaar. Op het moment dat er een masteropleiding aan de FMG wordt afgeschaft, heeft de FSR 

instemmingsrecht. De plannen om masters te schrappen zijn er nu nog niet. Op het moment 

dat er plannen zijn voor het selectief maken van masters moet de FSR zorgen voor 

fatsoenlijke selectiecriteria en een goede overgangsregeling voor studenten. Er moet bij de 

OWI’s nagevraagd worden wanneer ze iets gaan doen met wat er in het instellingsplan staan, 

dan wordt de FSR graag gelijk betrokken.  

 

Op gebied van ‘zachtere selectie-eisen’ is de FSR van mening dat het geen goed idee is 

criteria op centraal niveau te bepalen, dit moet op opleidingsniveau gebeuren in samenspraak 

met de FSR.  

De FSR is het eens met de CSR dat er een goede overgangsregeling moet zijn wanneer 

masters selectief gemaakt of afgeschaft worden. Hierbij is transparantie en communicatie naar 

de studenten belangrijk.   

Uiteraard wil de FSR het liefst doorstroom in Amsterdam voor de FMG-studenten. De FSR 

moet alert zijn op dit soort plannen binnen de faculteit en ervoor zorgen tijdig betrokken te 

worden.  

 

15. Notulen laatste OV 

Iedereen neemt de notulen van de afgelopen OV door en stuurt inhoudelijke en tekstuele 

opmerkingen door aan Pleuntje, zodat zij deze kan verwerken.  

 

16. WVTTK 

Update stilteruimte CvB 

De vergadering waarin het CvB de stilteruimte bespreekt heeft al plaatsgevonden. Er staat een 

artikel op Folia. Het CvB denkt niet aan een permanente stilteruimte, maar wil een 

stilteruimte wel op een of andere manier faciliteren.   

 

17. Rondvraag en sluiting 

Deze week is er ‘ISO on tour’, dit is een interstedelijk overleg.   

Deze week zijn er ook weer een aantal constitutieborrels.  

De OC-vergadering van Planologie valt het komend blok soms samen met PV moment.  

 

Actielijst 

20151006-1: Binnen O&O wordt op verzoek van de CSR het Blended Learning Rapport 

besproken.  



 

20151006-2: Het DB werkt de algemene beschrijvende stukjes behorende bij de vijf doelen 

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

20151013-3: Lina stuurt de CSR een e-mail over de Profielschets voor CvB-delen.  

20151013-4: De update voorzitter wordt nagestuurd aan de raad.  

20151013-5: De update van O&O wordt nagestuurd aan de raad.  

20151013-6: De dossierhouders van het dossier stilteruimte stellen een brief op aan de CSR, 

die per mail of in de PV besproken wordt.  

20151013-7: Tiffany regelt de raadskleding wanneer de begroting is goedgekeurd.  

20151013-8: Iedereen neemt de notulen van de afgelopen OV door en stuurt inhoudelijke en 

tekstuele opmerkingen door aan Pleuntje.  

 

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.  

20151013-3: O&O denkt wekelijks na over relevante onderwerpen voor Facebook-posts.  

20151013-4: Ideeën voor Facebook-posts worden aan Malika gemaild.   

 

 

 

 

 

 

 


