
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 20-10-2015, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-C 2.04  

 

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

Afwezig: Iris.  

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering om 9:00 uur.  

 

2. Post 

- Vanuit de CSR kwam de vraag of de FSR navraag wil doen bij de decaan over welke 

plannen zijn ingediend bij centraal betreffende de voorinvesteringen. Tijdens het 

OWI-overleg werd duidelijk dat de OWI’s aanspraak willen maken op een derde van 

het budget van vier miljoen.  

- Bij de introductie voor BoS- en OC-studenten is plek voor twee FSR-leden. Baukje en 

Tiffany of Iris zullen hierbij aanwezig zijn.  

- De CSR wil graag input voor de model-OER. In O&O wordt besproken wat de FSR 

graag UvA-breed in de model-OER wil hebben en wat juist niet.  

- De rapportage over de Profielschets van CvB-leden is ter kennisgeving ontvangen.  

- Er wordt een UvA-brede bijeenkomst over NSE georganiseerd op 8 december.  

- Er is een brief ontvangen van de FSR FNWI aan de CSR over de stilteruimtes.  

- Er is een korte reactie ontvangen op de brief over de Docent van het Jaar verkiezing.  

- Els van Drimmelen heeft gevraagd of de FSR door wil geven wat hij wil bespreken op 

het OWI-overleg.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen van de PV op 6 oktober 2015 worden vastgesteld.  

De notulen van de PV op 13 oktober 2015 worden vastgesteld.  

 

4. 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.  

 

5. Mededelingen 

Raadsleden die dit jaar een stage gaan lopen voor hun studie maken een afspraak met het DB 

om te praten over de tijdsindeling.  

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Maandag hadden Brendon en Lina een afspraak over de begrotingscyclus en was er DB-

vergadering via Skype. Dinsdag is Lina na de PV de hele dag bezig geweest met het 

bijwerken van haar e-mail, omdat ze de week ervoor ziek was. Woensdagavond is Lina naar 

de constitutieborrel van de FSR FNWI geweest. Donderdag was de V&O-vergadering. 

Vrijdag is Lina bij het afscheid van Klaas Visser geweest. Komende week zal vooral in het 

teken staan van de sollicitaties voor raadsassistent, die donderdag- en vrijdagavond 

plaatsvinden. Daarbij moet er deze week nagedacht worden over wat er besproken gaat 

worden op de OV van 16 november. Tot slot maakt Lina het beleidsplan af en stuurt dit naar 

de raad om aan te vullen.  

 

8. Update commissies 

V&O 

Tijdens de vergadering zijn er aan aantal dingen besproken. Allereerst is er gekeken naar de 

opzet van de WC-krant. Daarnaast kwam het eerste adviesaanvraagpunt 'optimalisatie 

voorlichting studiekiezers' ter sprake. Hiervoor heeft Malika een goed gesprek gehad met een 

van de studieadviseurs van CSW. Men merkt een terugloop aan studenten en wil er achter 

komen hoe dit komt. Malika gaat hiervoor naar de bachelordag die de laatste zaterdag van 

oktober plaatsvindt, om in gesprek te gaan met deze studiekiezers. Daarnaast wordt er verder 

een concreet plan gemaakt over hoe men deze voorlichting het best kan optimaliseren.  

 

Verder is het thema van de SVOC-dag verder geconcretiseerd en is de invulling van de rest 

van de dag besproken. Ook is de structuur van de V&O-vergaderingen besproken.  

 

Tot slot is Brendon vorige week bezig geweest met de sollicitatiecommissie om de best 

geschikte kandidaten voor raadsassistenten te selecteren. Deze week vinden de sollicitaties 

plaats. 

 

O&O 

Heeft deze week niet vergaderd.  

 

9. Update afgevaardigde 

Opleidingsaccreditatie 

De CSR heeft een nieuw idee van de minister over opleidingsaccreditatie besproken. De 

huidige manier van accrediteren is volgens veel instellingen teveel op wantrouwen gebaseerd 

en de minister heeft daarom een voorstel gedaan waarbij instellingen zelf de kwaliteit van hun  

opleidingen beoordelen. Een heleboel experts vinden het positief dat onderwijsinstellingen dit 



 

vertrouwen krijgen, maar er zijn ook een heleboel experts die het onverstandig vinden dat de 

NVAO niet meer specifiek de opleiding accrediteert. Het idee is daarom teruggestuurd naar 

de minister en staat opnieuw weer in de beginfase. De UvA gaat wel door met het inrichten 

van een pilot voor het intern accrediteren van opleidingen. Een werkgroep van de UvA is nog 

druk aan de slag met de vormgeving.  

 

Profielschets 

De CSR heeft zijn definitieve eisen voor de profielschets vastgesteld en de onderhandelingen 

met de RvT hierover zijn begonnen.  

 

Stilteruimte 

Verder heeft de CSR besloten van mening te zijn dat de UvA een stilteruimte moet faciliteren. 

Ook de CSR vindt hierbij de neutraliteit van de ruimte erg belangrijk.  

 

Enquête studieadvies 

Verder schrijft de CSR binnenkort een advies over de enquête studieadvies (gaat 

voornamelijk over studieadviseurs en studiebegeleiding). De CSR wil onder andere op basis 

van de uitkomsten van de enquête adviseren dat de tutors meer betrokken moeten worden bij 

de studiebegeleiding. De concrete invulling hiervan wil de CSR bij de FSR’en en decanen 

neerleggen. Ook gaat de CSR adviseren dat de studieadviseur er moet zijn voor de studenten, 

niet voor de UvA (nu gaven studenten aan vaak het gevoel te hebben dat studieadviseurs niet 

in hun belang, maar in dat van de universiteit adviseren). 

 

10. SVOC update 

Vanaf volgende week wil Luuk van de FV FMG toehoorder zijn bij de PV.  

 

11. Stilteruimtebrief 

Iris en Yoren hebben een brief opgesteld waarin staat dat de FSR voor een stilteruimte is, 

maar dat deze wel neutraal moet zijn. De brief kan eventueel open gepubliceerd worden. De 

brief wordt in eerste plaats gericht aan de CSR en kan op Facebook gepubliceerd en met 

andere raden gedeeld worden.  

Er kan explicieter in komen dat de FSR hier al langer mee bezig is. De FSR had vorig jaar 

hetzelfde standpunt en heeft hier een advies over geschreven.  

In de titel wordt toegevoegd dat het om een neutrale stilteruimte gaat.  

Als er in de brief ruimte voor is kan er toegevoegd worden dat het vooruitstrevend, dan wel 

meegaand met andere universiteiten is om een stilteruimte te hebben.  

Yoren verwerkt de opmerkingen op de stilteruimtebrief en stuurt dit aan de raad ter controle.  

 

12. Voorbespreken OV 

Op 16 november vindt de OV plaats. Een week daarvoor wordt in het AO de OV-agenda 

vastgesteld. Als de raad een advies wil agenderen voor de OV is het handig dit ook al tijdens 

het OWI-overleg te bespreken. Het OWI-overleg is op 3 november.  

Tijdens de OV wordt het beleidsplan van de FSR FMG besproken. Daarnaast kan het contact 

tussen docenten en studenten besproken worden. Mogelijk kan er om een update over 

docentprofessionalisering gevraagd worden. Hiervoor wordt eerst Carlie van der Valk 

gemaild. Daarnaast kan naar de stand van zaken op gebied van schakeltrajecten en 

doorstroommasters gevraagd worden.  

Tijdens het AO wordt gevraagd wat er tijdens het CBO besproken is over een stilteruimte.  



 

Bij het OWI-overleg wordt gevraagd naar de plannen en visie op doorstroommasters en wordt 

ook gevraagd naar contact tussen docent en student.  

Pleuntje kan 16 november de OV niet notuleren. Er wordt aan Eline gevraagd of ze Pleuntje 

kan vervangen.  

 

13. Blended Learning 

Er is een rapport verschenen over onderwijsvernieuwing/blended learning. Daarin worden 

aanbevelingen gedaan over hoe digitale middelen in onderwijs geïntegreerd moet worden. 

Belangrijk is te onthouden dat blended learning meer is dan alleen het opnemen van 

videocolleges. Blended learning is mogelijk niet voor elke opleiding even relevant. Er moet 

niet op centraal niveau voor elke opleiding bepaald worden welke middelen in het onderwijs 

moeten zijn, maar er moet op centraal niveau UvA-breed beleid met nadruk op het faciliteren 

van deze middelen komen. Dit is wat er bedoeld wordt met een platform.  

 

Er zou gekeken kunnen worden of het nodig is om op een centraal niveau een nieuw platform 

op te richten of dat er al iets bestaat wat mogelijk dit platform kan vormen. Er kan nagedacht 

worden of er binnen het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) een platform voor 

blended learning opgericht kan worden. Binnen dat instituut is er al veel kennis en expertise 

over verschillende zaken, ook op gebied van blended learning. Mogelijk zou een hoogleraar in 

blended learning samen kunnen werken met IIS. Bijna op elke opleiding is er een groepje 

bezig met blended learning en die weten soms niet van elkaars bestaan af. Een centraal 

platform met een hoogleraar die over blended learning gaat is wel nodig om de communicatie 

in betere banen te leiden. 

 

Men kan zich afvragen hoeveel draagvlak er onder het personeel is voor blended learning. 

Oudere docenten hebben er vaak niet zo veel mee. Op zich is het niet gek als een universiteit 

docenten verplicht om onderwijsvernieuwing door te voeren. Docenten zouden in ieder geval 

open moeten staan voor de vernieuwing. Bij het invoeren van blended learning gaan docenten 

een grote rol spelen. Wanneer blended learning op de korte termijn ingevoerd moet worden 

kan het erg zwaar worden op decentraal niveau. Invoer van blended learning brengt 

verandering van het hele onderwijs met zich mee en dit kost tijd. Het is belangrijk dat de 

invoer van blended learning niet ten koste gaat van de huidige onderwijskwaliteit en de 

belasting van docenten moet in acht genomen worden.  

 

De FSR heeft meer informatie nodig om een goed advies te kunnen geven aan de CSR. Het is 

ook belangrijk de OC’s hierbij te betrekken. Mogelijk kan dit onderwerp terugkomen op de 

SVOC-dag, maar dan moet eerst gevraagd worden aan de CSR of het advies tot 3 december 

kan wachten. Kevin zal dit navragen bij de CSR.  

 

14. Docent van het Jaar 

Jiska heeft met Nathaniel van de CSR gebeld over de brief over de Docent van het Jaar 

verkiezing. Het blijkt dat de CSR het met de argumenten van de FSR eens is. Vanuit de CSR 

zelf is er ook kritiek geweest. Naar aanleiding van de kritieken is er nagedacht over de vorm 

van de verkiezing. Bureau Communicatie heeft aangegeven dat wanneer de studentenraden 

stoppen met de organisatie, zij het over zullen nemen. De verkiezing zou dan blijven bestaan. 

Als de FSR zich terugtrekt heeft hij geen inspraak meer in hoe de verkiezing eruit komt te 

zien.  

De CSR heeft bedacht dat minder geld geïnvesteerd wordt in de campagne en het zal de raden 

minder tijd gaan kosten. Het plan dit te bewerkstelligen door zoveel mogelijk online te 



 

regelen. Er wordt gezocht naar een manier op het populariteitsgehalte zo klein mogelijk te 

maken. Daarnaast wordt er aan de studenten gevraagd op wie ze stemmen en waarom. De 

feedback wordt dan altijd teruggegeven aan de docenten. De tweede ronde bestaat uit een 

uitreiking en een winnaarsdag, hierbij kan de FSR meedenken.  

 

15. Promotieschema 

Bij de volgende tentamenweek kunnen de studielokalen die geregeld worden door de FSR in 

de Liftkrant of de WC-krant opgenomen worden.  

Deze week komt de groepsfoto op Facebook en wordt er elke dag gepost in welk lokaal de 

studenten kunnen studeren.  

De brief over de stilteruimte komt op Facebook.  

 

16. WVTTK 

Niets.  

 

17. Rondvraag en sluiting 

Tiffany stuurt de raad een mail over wie er maandag samen wil eten voor de constitutieborrel.  

 

Actielijst 

20151006-1: Het DB werkt de algemene beschrijvende stukjes behorende bij de vijf doelen 

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

20151020-2: In O&O wordt besproken wat de FSR graag UvA-breed in de model-OER wil 

hebben en wat juist niet.  

20151020-3: Raadsleden die dit jaar een stage gaan lopen voor hun studie maken een afspraak 

met het DB om te praten over de tijdsindeling.  

20151020-4: Yoren verwerkt de opmerkingen op de stilteruimtebrief en stuurt dit aan de raad 

ter controle.  

20151020-5: Carlie van der Valk wordt om een update over docentprofessionalisering 

gevraagd. 

20151020-6: Eline wordt gevraagd om te notuleren tijdens de OV op 16 november.  

20151020-7: Kevin vraagt na bij de CSR na of het advies over blended learning kan wachten 

tot 3 december.  

20151020-8: Tiffany stuurt de raad een mail over wie er maandag samen wil eten voor de 

constitutieborrel.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 
 


