
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 27-10-2015, 13:00-15:00 uur 

Locatie: REC-B 3.05  

 

Aanwezig: Lina, Brendon, Kevin, Tiffany, Baukje, Jiska, Kilian, Dana, Iris B., Pleuntje.  

Afwezig: Iris K., Yoren, Malika.  

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering om 13:00 uur.  

 

2. Post 

Komt volgende week.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. 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: Tiffany vraagt 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.  

 

5. Mededelingen 

Afzeggen voor de PV wordt gedaan bij Tiffany en afzeggen voor een CV gaat via de 

commissievoorzitter.  

 

 



 

6. Vaststellen agenda 

Eerst wordt er een officieel besluit genomen over de raadsassistenten, dan wordt het beleidsplan 

besproken. Vervolgens wordt het punt contacten studenten en stafleden behandeld en als laatste 

het allocatiemodel. Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.   

 

7. Update voorzitter 

Geen update.  

 

8. Update commissies 

O&O 

Fysieke ruimte voor studentleden OC's 

Vanuit twee OC-leden van SW is de wens uitgesproken om een fysieke ruimte te creëren waar 

studentleden kunnen werken, dit zou ook de samenwerking tussen OC's kunnen versterken en 

hen meer zichtbaar maken voor hun studenten. O&O heeft hier gisteren over gesproken en kon 

zich vinden in deze wens. Er is nagedacht over de stappen die hier verder in genomen kunnen 

worden, daaruit kwam het volgende:  

1. Peilen bij de OC's van de andere domeinen of zij dit ook wenselijk vinden. (Psychologie bijv. 

zit op de Diamantbeurs, voor hen is het niet praktisch om hier in een gezamenlijke ruimte te 

zitten).  

2. Een officiële brief opstellen om verschillende partijen hierover te benaderen.   

3. Nadenken over waar en hoe het gefaciliteerd kan worden. Al is het niet de taak van de FSR, 

is het wel handig om erover na te denken.  

 

Blend IT, Share IT  

Dit rapport leverde vorige week best veel discussie op. In de commissie zijn de zes decentrale 

punten die waren samengevat besproken.  

Vandaag wordt het rapport tijdens de OV van de CSR besproken, O&O heeft een aantal punten 

aangedragen. Het gesprek dat de CSR vandaag heeft is meer verkennend en meer diepgaande 

input kan later ook zeker geleverd worden.  

 

What's for the media 

O&O wil graag een update op Facebook over Blended Learning om de meningen van studenten 

te verzamelen.  

 

V&O 

Geen update. 

 

9. Update afgevaardigde 

Advies over enquête studieadvies 

De CSR heeft een definitief advies aan de rector geschreven over studieadviseurs, gebaseerd 

op de enquête studieadvies.   

 

Kaderbrief 

De CSR heeft een reactie van het CvB gekregen over het niet instemmen met de kaderbrief. 

Een aantal punten zijn anders opgevat door het CvB en op sommige punten wordt niet ingegaan 

of worden geen argumenten gegeven. Het proces gaat dus niet heel makkelijk en zal ook niet 

zo één twee drie klaar zijn. Wat relevant is voor de FSR:  de faculteiten krijgen geen 

instemmingsrecht op de facultaire begroting. Het CvB is huiverig om facultaire raden 

instemmingsrecht te geven omdat zij bang is dat het begrotingsproces hierdoor vertraging zal 



 

oplopen. De facultaire raden zullen wel betrokken worden bij de verdeling van de 

voorinvesteringen (!). Verder wordt de diplomadefinitie NIET aangepast, en wil het CvB in 

plaats hiervan wel de FGw en de FdR compensatie geven voor het geld wat zij nu mislopen 

omdat de huidige diplomadefinitie niet wordt aangepast.  

 

Docent van het Jaar 

De Docent van het Jaar verkiezingen gaan dit jaar wel door, maar in een andere vorm om onder 

andere onze raad tegemoet te komen:  

- er wordt bezuinigd en alleen geld uitgegeven aan belangrijke dingen, geen gadgets ed. 

- tijdens de uitreikingsdag denkt de CSR erover om een 'dag van de docent' te organiseren 

waarbij bijvoorbeeld rozen uitgedeeld worden die iedereen dan zelf aan zijn eigen docent kan 

geven. Dit wordt nog precies ingevuld 

- de verkiezingen zullen twee in plaats van een 1 week duren zodat er niet heel tijdsintensief 

campagne gevoerd hoeft te worden door de FSR’en en SV's.  

 

Profielschetsen en benoemingsprocedure CvB-leden 

De onderhandelingen over de profielschets zijn op dit moment bezig, de CSR zal morgen weer 

een nieuwe versie bespreken. In eerste instantie waren veel van de aanbevelingen op een 

'softere' manier overgenomen en daar was de CSR niet zo blij mee. Zie bijvoorbeeld deze 

aanbevelingen: “De CSR wil graag dat de kandidaten geen expliciete binding hebben met de 

politiek.” & “autonomie van de UvA t.o.v. externe partijen” is samengevat in “Is voldoende 

ongebonden om de belangen van de instellingen maximaal te behartigen”.  

De benoemingsprocedure blijft zoals hij is, de CSR mag wel een mail-to-all sturen waarin de 

CSR voornamelijk de studenten wil informeren over de benoemingsprocedure. Hieraan wordt 

eventueel nog een kleine enquête toegevoegd.  

 

10. SVOC update 

De OC van CW heeft brief verstuurd aan de decaan waarin staat dat ze graag willen worden 

teruggekoppeld wanneer er een definitief voorstel is voor de OER’en.  

Op 3 december vindt de SVOC-dag plaats.  

 

11. Benoemen raadsassistenten 

Voorstel: De FSR FMG besluit na stemming om Iris Bijman te benoemen als raadsassistent 

voor het jaar 2015-2016.  

Voor: 7 stemmen 

Tegen: - 

Blanco: -  

Onthouding: - 

De FSR FMG besluit unaniem om Iris Bijman te benoemen als raadsassistent voor het jaar 

2015-2016. 

 

Voorstel: De FSR FMG besluit na stemming om Dana Voorma te benoemen als raadsassistent 

voor het jaar 2015-2016.  

Voor: 7 stemmen 

Tegen: - 

Blanco: -  

Onthouding: - 

De FSR FMG besluit unaniem om Dana Voorma te benoemen als raadsassistent voor het jaar 

2015-2016.  



 

 

12. Beleidsplan 

Het beleidsplan moet deze week afgemaakt en opgestuurd worden aan de decaan. Er moet 

ingevuld worden welke dossiers onder welke kopjes genoemd gaan worden.  

Jiska heeft al een aantal opmerkingen gemaild. Lina zal nog een voorwoord schrijven.  

 

De rol van de FSR 

Onder dit kopje moet draagvlak en transparantie wat meer terugkomen.  

De dossiers die onder dit kopje besproken worden zijn:  

- Amsterdam Cares (andere titel): Lina 

- Overdracht nieuwe FSR: Tiffany 

- SVOC: Brendon en Tiffany 

- FV FMG: Lina 

- Zichtbaarheid: Tiffany 

 

Kwaliteit van onderwijs 

Onder dit kopje kan naast de verantwoordelijkheid van de UvA ook de verantwoordelijkheid 

van de student terugkomen. Dit wordt dan weggehaald bij het kopje studentontwikkeling.  

De dossiers die onder dit kopje besproken worden zijn:  

- Onderwijsvernieuwing: Kevin 

- Docentprofessionalisering: Kilian en Jiska 

- Vakevaluaties: Kevin  

- Participatie: Jiska en Baukje 

 

Academisch klimaat 

Iris had nog een paar opmerkingen op het stukje over diversiteit.   

De dossiers die onder dit kopje besproken worden zijn al volledig:  

- REC 

- Diversiteit 

- Internationalisering 

 

Studentontwikkeling 

Het stukje over studieverantwoordelijkheid komt onder het kopje kwaliteit van het onderwijs. 

Het is belangrijk dat de UvA de studentontwikkeling zo goed mogelijk faciliteert, hier moet 

meer nadruk op komen te liggen.   

Studiesucces kan hier als overkoepelende term in opgenomen worden. Onder 

studiesuccesmaatregelen vallen meerdere dossiers: UvA-matching, N+1, 8-8-4 en BSA.   

De dossiers die onder dit kopje besproken worden zijn:  

- Studiebegeleiding: Kevin 

- Beroepsoriëntatie: Malika 

- Studiesucces: Lina 

- Doorstroom en schakelprogramma: Kilian, Baukje en Iris K.  

 

Hervormingsagenda 

Hieronder wordt de versterking van de medezeggenschap besproken vanuit verschillende 

invalshoeken. Het moet niet lijken alsof het alleen om inspraak op de begroting gaat.  

De dossiers die onder dit kopje besproken worden zijn:  

- Taakgroep governance: Lina en Jiska  

- Professionalisering OC: Jiska en Baukje 



 

- Uitbreiden rechten op bijvoorbeeld de begroting.  

 

Alle raadsleden passen de dossierstukjes aan voor donderdagochtend 10:00 uur. Dan past Lina 

donderdag het beleidsplan aan naar aanleiding van wat er besproken is. 

 

13. Contact studenten en stafleden 

Er is een adviesaanvraag vanuit het decanaat over de verbetering van contact tussen student en 

staf. Het blijkt moeilijk te verbeteren, want er is geen budget en de gebouwindeling kan niet 

meer aangepast worden. Wat naar voren kwam is dat er een mentaliteitsverandering moet 

plaatsvinden. Studenten voelen zich soms niet welkom op de verdiepingen waar de staf zit, 

want er hangen briefjes die zeggen dat studenten niet welkom zijn. Voor stafleden en studenten 

is het onduidelijk of studenten op deze verdiepingen mogen komen om te studeren. Bij de 

koffieautomaten op de verdiepingen van de staf hangen ook briefjes die afschrikken. 

Medewerkers kunnen gratis koffie halen op de afdeling, maar dit is niet altijd ook voor 

studenten. Hier moet en oplossing voor bedacht worden. Het zou mooi zijn als docent en student 

op eenzelfde plek koffie kunnen halen en elkaar kunnen ontmoeten.  

Mogelijk kunnen er op de verdiepingen waar de staf zich bevindt studieplekken gefaciliteerd 

worden, of zouden er werkgroepen gehouden kunnen worden. Elke afdeling heeft al een ruimte 

waar tafels staan en waar studenten zouden kunnen studeren. Beter gebruik van deze ruimtes 

kan het contact stimuleren. De medewerkersplekken zijn flexplekken, misschien is het mogelijk 

om een ruimte in te richten voor studenten.  

Vanuit het decanaat wordt aangegeven dat er meer binding moet zijn, maar misschien vinden 

de docenten het niet ideaal als studenten boven zitten. Dit kan ook verschillen per afdeling. Op 

sommige afdelingen worden plekken waar meer informeel contact is positiever ervaren door 

docent en student. Zo is Machiavelli gevraagd om na te denken over de hal bij de lift en zijn er 

op de afdeling van Antropologie al tafels waar studenten kunnen werken.  

Om ervoor te zorgen dat de SV’s weten wie de OWI’s zijn kan een meeting/borrel 

georganiseerd worden. Het is belangrijk de SV’s goed te betrekken bij de opleiding en docenten 

kunnen gestimuleerd worden contact te zoeken met de vereniging. Daarnaast kan de Common 

Room ook gebruikt worden voor contact tussen student en docent. Het is in ieder geval 

belangrijk dat het verbeteren van het contact van twee kanten komt, de student en de docent. 

Mogelijk kan er vanuit de opleiding of faculteit meer georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld 

een borrel voor docent en student.   

 

14. Allocatiemodel 

Wat vindt de FSR van de procedure die is bedacht door de CSR? 

Voor de FSR is het meest relevante punt dat hij wordt betrokken. Daar zijn geen op- of 

aanmerkingen over.   

 

Wat vindt de FSR van het huidige allocatiemodel? 

Opleidingen krijgen betaald per behaald studiepunt. Er wordt dus alleen geld verdiend wanneer 

studenten het vak halen. Dit kan een nadeel zijn, want er kunnen meer studenten zijn die het 

vak volgen dan die het vak halen. Een alternatief is financieren op basis van inschrijvingen, 

maar dat is ook niet handig omdat niet elke student alle vakken volgt waarvoor hij ingeschreven 

staat. Misschien is financiering op basis van studiepunten dan realistischer en wenselijker. Een 

risico dat hieraan hangt is dat docenten meer studenten laten slagen om zo meer geld te krijgen. 

Er kan gedacht worden te financieren op basis van het aantal studenten dat aanwezig is bij het 

tentamen. Maar dit is moeilijk te registeren. Soms volgen studenten wel het vak, maar maken 

niet het tentamen.   



 

 

Het is voor de FSR moeilijk te overzien en te bedenken hoe een heel nieuw systeem opgezet 

kan worden, hier heeft hij te weinig financiële kennis voor. De FSR kan alleen aangeven dat hij 

vindt dat het eventueel anders zou moeten. Er kan gekeken worden naar de systemen die de 

andere universiteiten hanteren. Hier wil de CSR ook naar gaan kijken. Het zou fijn zijn als er 

vanuit de UvA alternatieven komen voor de manier hoe het nu gaat. Dan kan de FSR na gaan 

denken over de concrete alternatieven. In O&O is besproken dat de FSR het niet erg vindt als 

de FMG er iets op achteruit gaat. De FMG kan dit hoogstwaarschijnlijk opvangen, want zij 

heeft hoge rendementen. Maar het moet ook niet te veel zijn, want het klinisch onderwijs moet 

wel van goede kwaliteit blijven.  

 

Lina geeft door aan de CSR waar de FSR tegenaan loopt. In een later stadium wil de FSR graag 

weer betrokken worden, wanneer er alternatieven bekend en doorberekend zijn. Dat heeft de 

FSR nodig om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden en gevolgen. De FSR ziet de 

visie en de nadelen van het huidige model, maar heeft ook begrip voor het model vanuit de 

huidige context. Er moet goed nagedacht worden over kwaliteit en parameters voor 

financiering.   

 

15. Promotieschema 

Het is belangrijk dat O&O tijdig het onderwerp doorgeeft, dan plant V&O in wanneer hier een 

post op Facebook over zal verschijnen. Donderdag zal een stukje over blended learning gepost 

worden.  

 

16. WVTTK 

Niets.  

 

17. Rondvraag 

Een project vanuit Amsterdam Cares zou op een dinsdag- of donderdagavond gedaan kunnen 

worden. Lina zal het voorstel, 19 november, rondmailen aan de raad.  

De e-mailadressen van Iris B. en Dana zijn:  

iris.bijman.fsr.fmg@gmail.com en dana.fsr.fmg@gmail.com 

 

Actielijst 

20151020-1: In O&O wordt besproken wat de FSR graag UvA-breed in de model-OER wil 

hebben en wat juist niet.  

20151020-2: Carlie van der Valk wordt om een update over docentprofessionalisering 

gevraagd. 

20151020-3: Tiffany vraagt Eline om te notuleren tijdens de OV op 16 november.  

20151027-4: Alle raadsleden passen de dossierstukjes uit het beleidsplan aan voor 

donderdagochtend 10:00 uur.  

20151027-5: Lina past donderdag het beleidsplan aan naar aanleiding van wat er besproken is 

in de PV en stuurt het op aan het decanaat. 

20151027-6: Lina laat de CSR weten waar de FSR tegenaan loopt met het huidige 

allocatiemodel.  

20151027-7: Lina peilt of de raadsleden op 19 november beschikbaar zijn voor een project 

vanuit Amsterdam Cares.   

 

Pro Memoriam: 

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

mailto:iris.bijman.fsr.fmg@gmail.com
mailto:dana.fsr.fmg@gmail.com


 

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.  

 

 

 

 

 

  


