
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 03-11-2015, 13:00-15:00 uur 

Locatie: REC-B 3.11  

 

Aanwezig: Lina, Brendon, Kevin, Tiffany, Baukje, Kilian, Dana, Iris B., Iris K., Yoren, Malika, 

Luuk (gast), Pleuntje.  

Afwezig: Jiska.   

 

1. Opening 

Tiffany opent de vergadering om 13:00 uur.  

 

2. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

3. 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. 

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 Brendon gemaild.  

 

4. Mededelingen 

Lina en Brendon zijn bij de OWI-vergadering en schuiven later aan.  

 

Op 19 november doet de FSR mee aan een project van Amsterdam Cares.   

 

5. Vaststellen agenda 

Het agendapunt over de model-OER wordt volgende week besproken. Met deze wijziging 

wordt de agenda vastgesteld.  

 

 



 

6. Update voorzitter 

Twee weken geleden hield Lina zich vooral bezig met de sollicitaties voor raadsassistent en het 

schrijven van het beleidsplan. Afgelopen week was de constitutieborrel van de FSR. Daarnaast 

zijn Lina en Brendon bezig geweest met het advies over het contact tussen student- en stafleden. 

Voor dit advies is input gevraagd van de SV’s. Het beleidsplan is inmiddels zo goed als af, er 

moeten alleen nog wat kleine aanpassingen gemaakt worden en de opmaak moet nog gedaan 

worden. Voor vandaag staat het OWI-overleg op de agenda, hier zal de strekking van het advies 

worden besproken. Verder is deze week het AO, is er vrijdag weer een vergadering van de FV 

FMG en heeft Lina met de voorzitter van de OR afgesproken om elkaar binnenkort bij te praten 

over de OR en FSR.  

 

7. Update commissies 

O&O 

Advies CSR benoeming OC's 

Afgelopen jaar is vanuit de CSR een advies gestuurd aan het CvB over de benoemingsprocedure 

van de studentleden van de OC's. De vorige FSR, OC Psychologie en OC Psychobiologie waren 

het niet eens met de inhoud en wijze waarop dit advies werd gegeven. De CSR heeft geen FSR 

of OC betrokken bij het schrijven van dit advies, dit was voor O&O een reden om te bespreken 

hoe de commissie er tegenover staan. O&O kan zich niet vinden in het advies en ziet graag dat 

het teruggetrokken wordt.  

 

Model-OER  

Vanuit de CSR is de vraag gekomen om de model-OER te bespreken. Gisteren is binnen de 

commissie de discussie gevoerd over de principiële kwestie; Is O&O voor of tegen een model-

OER. Het commissieoordeel was dat O&O niet per definitie tegen een model-OER is, maar wel 

zeer kritisch wil kijken naar de invulling ervan. Om deze reden is besloten volgende week de 

hele vergadering te wijden aan de inhoud van de model-OER.  

 

Gang van zaken O&O  

Binnen O&O zijn is de dossierverdeling herzien. Een aantal dossiers had meerdere 

hoofddossierhouders, maar dit is nu gewijzigd naar één hoofddossierhouder met een ander 

raadslid in een ondersteunende rol. De hoofddossierhouder is verantwoordelijk voor o.a. 

vergaderstukken.   

 

V&O 

De vorige vergadering bestond voornamelijk uit het uitleggen van de gang van zaken binnen 

V&O, de uitleg van de verschillende dossiers en de herverdeling van deze dossiers met Iris en 

Dana. 

Daarnaast is de adviesaanvraag voor optimalisatie studiekiezers besproken. Malika is afgelopen 

zaterdag naar de bachelordag gegaan en heeft daar een aantal voorlichtingsrondes bezocht en 

een kleine pilotstudy opgezet met aankomende studenten. Deze bevinden worden 

teruggekoppeld met CSW. 

Ook is er een planning gemaakt voor de SVOC-dag van 3 december. V&O wacht nog op 

inhoudelijke input over het O&O-onderwerp. Vandaag worden alle SV's en OC’s gemaild.  

 

8. Update afgevaardigde 

Vrijdag vond de GV plaats van de COR en de CSR. Er was een instemmingsverzoek op de 

kaderbrief ontvangen. De GV wilde de huidige diplomadefinitie uit de kaderbrief hebben, maar 

het CvB niet. Het staat er nu dus in, maar de faculteiten die hier last van hebben worden 



 

financieel gecompenseerd. Voor de CSR ging het echter meer om het N+1 principe. In dat geval 

zou de CSR liever zien dat de faculteiten die er last van hebben als de diplomadefinitie niet in 

de kaderbrief zou staan, gecompenseerd worden.  

De CSR heeft gevraagd om instemmingsrecht voor de FSR’en op de facultaire begroting.   

De CSR is begonnen met het bekijken van de model-OER. In december komt het 

instemmingsverzoek hierover binnen. Het is handig als de FSR alvast een raadsstandpunt vormt 

over de model-OER, dan kan Iris dit meenemen.  

Morgen wordt in de PV van de CSR het conceptadvies over de stilteruimte besproken. De 

brieven van de FSR’en worden meegestuurd als bijlage.  

Er was van de week wat ophef, omdat er zwarte piet verpakkingen bij Eurest waren 

aangetroffen, maar dit is al door de UvA weggehaald. 

De Profielschets is zo goed als vastgesteld, er moet alleen nog op gestemd worden.  

Het allocatiemodel wordt binnenkort helemaal omgegooid. De CSR wil graag input van de 

FSR’en, ook wat betreft een tijdspad voor de discussie en of mogelijk OC’s ook betrokken 

moeten worden.  

Deze week kan er gestemd worden voor Docent van het Jaar.  

De CSR heeft vorige week een advies geschreven over de UB en de beschikbaarheid van 

studieplekken. De CSR wil dat de app waar eerder een pilot mee werd uitgevoerd, definitief 

ingezet gaat worden. Er is gevraagd om de free wifi af te schaffen, om te voorkomen dat niet-

studenten plekken voor studenten innemen. Daarnaast moet er strenger omgegaan worden met 

de computers die na 20 minuten niet gebruikt te zijn vrij worden gegeven.  

Dymph van den Boom gaf aan dat er vanuit de FMG al een rapport is over de voorinvesteringen. 

Dit rapport is rond september al geschreven. Het bevat een voorstel om de investeringen in de 

kwaliteit van docenten te steken, maar dit voorstel is nog niet concreet gemaakt. De FMG wilde 

aanspraak maken op 1,3 miljoen. De FSR heeft op de OV aangegeven dat wanneer de FMG het 

bedrag krijgt, hij graag betrokken wil worden bij de plannen.  

 

Het instemmingsrecht voor de FSR’en op de begroting wordt bij WVTTK besproken.  

 

9. SVOC update 

Binnen O&O is besproken dat het advies over de OC’s van vorig jaar mogelijk ingetrokken 

gaat worden.  

Volgende week vinden er drie OC-vergaderingen plaats.   

 

10. SVOC-dag 

De SVOC-dag vindt plaats op 3 december vanaf 15:00 uur in de Common Room. Er is een 

globale dagindeling gemaakt. De middag begint met een welkomstwoord en inleiding. Als de 

onderwerpen zijn toegelicht dan worden de aanwezigen over twee groepen verdeeld. Er zijn 

twee rondes van beiden een half uur. Aan het eind van de middag volgt een terugkoppeling. 

Afsluitend is er een borrel in de Common Room.  

Binnen de commissies worden concrete vragen opgesteld binnen de onderwerpen. O&O laat 

nog weten welk onderwerp behandeld zal worden tijdens deze dag.  

Het budget dat is begroot voor de SVOC-dag is €125,-.  

 

11. Blend IT Share IT 

De CSR heeft gevraagd naar de visie van de FSR op het decentrale deel van het rapport Blend 

IT Share IT. Het gaat dus om de zaken die op de faculteit staan te gebeuren als het rapport 

doorgevoerd wordt.  

 



 

In het algemeen is het belangrijk dat in de visie wordt aangegeven dat het belangrijk is de 

kwaliteit te waarborgen en dat de werkdruk van docenten altijd in acht genomen moet worden.  

 

Discussiepunt 1: absolute prioriteit geven aan de ontwikkeling en professionalisering van 

docenten op het gebied van blended learning.  

De PV is het eens met het oordeel van O&O. Het is belangrijk dat deze professionalisering 

plaatsvindt op gebied van kennis en didactische vaardigheden die gerelateerd zijn aan blended 

learning. De professionaliteit van docenten moet voorop staan. Hierbij is draagkracht onder 

docenten en werknemers belangrijk.  

 

Discussiepunt 2: een blended learning coördinator aanstellen voor de afstemming en 

ondersteuning van initiatieven binnen de faculteiten/afdelingen en tussen centrale en decentrale 

initiatieven.  

De PV vindt dit een goed idee, maar vindt één coördinator  binnen de faculteit te weinig. Het 

zou goed zijn binnen elk domein een coördinator aan te stellen die dan communiceert met de 

coördinator van de faculteit. Op die manier is er een goed overzicht binnen de universiteit.   

 

Discussiepunt 3: nadruk leggen op teamproductie van digitaal onderwijsmateriaal in plaats van 

individuele productie.  

Het is wenselijk als de digitale materialen bruikbaar zijn voor meerdere opleidingen. Het 

ontwikkelen van deze producten moet daarom in samenwerking gaan. De coördinator heeft hier 

een taak in.  

 

Discussiepunt 4: hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de productie, gebruik en ingekochte 

digitale onderwijsmaterialen.  

De PV is het eens met dit punt, maar men moet waakzaam zijn voor de kosten.  

 

Discussiepunt 5: indien mogelijk, digitale onderwijsproducten binnen een modulaire 

architectuur te ontwikkelen, waardoor flexibiliteit in productie en gebruik wordt verhoogd.  

Het begrip modulaire architectuur is vaag. Dit is een omgeving op internet die alle digitale 

onderwijsproducten faciliteert. Het is goed dit UvA-breed aan te pakken, want dan kan er 

samengewerkt worden. Mogelijk ook in samenspraak met de VU of andere universiteiten.  

Dit punt moet geconcretiseerd worden. De PV is in principe voor de architectuur, maar vindt 

het onhandig als elke faculteit haar eigen heeft. Het moet dus centraal geregeld worden.   

 

Discussiepunt 6: stevig inzetten op de ontwikkeling en het gebruik van learning analytics.  

Bij learning analytics gaat het om het gebruik maken van gegevens van studenten om studenten 

adviezen te geven over hun studiegedrag. Het gaat hier om achtergrond, leeftijd, vooropleiding, 

studieresultaten, etc. Hierdoor kan er veel maatwerk geboden worden, maar het gevaar is dat 

die data gebruikt gaat worden om studenten toe te laten of niet. Dit is niet waar de UvA heen 

wil, maar de UvA wil het gebruiken om de student te helpen. Het is belangrijk de juiste 

juridische en ethische voorwaarden te creëren, zodat er beleid opgesteld kan worden. Het is 

belangrijk dat studenten en de CSR hierbij betrokken worden. De data wordt al vastgesteld. Zo 

kunnen docenten op Blackboard zien hoe vaak studenten ergens op geklikt hebben.  

 

Kevin neemt de punten mee en stelt een brief op. De brief wordt verder per mail behandeld, 

omdat er voor 10 november gereageerd moet worden.  

 

Bij WVTTK wordt de brief Common Room besproken.  



 

 

12. Promotieschema 

De O&O-update wordt vandaag geplaatst.  

Er wordt gepromoot voor de Docent van het Jaar verkiezing.  

De stagemogelijkheden van AIESEC worden gepromoot. Dit past bij de visie dat de FSR zich 

voor meer dan alleen de UvA in wil zetten.  

 

13. WVTTK 

Instemming FSR facultaire begroting.  

De CSR heeft aan CvB gevraagd of de FSR’en instemmingsrecht kunnen krijgen op de 

facultaire begroting. De huidige FSR heeft het standpunt dat hij liever adviesrecht wil.  

 

Brief Common Room 

De FSR is benaderd door Simon van de Common Room om mee te helpen aan een brief aan 

het faculteitsbureau over het openen van de ingang bij gebouw A. Sinds de sluiting van de deur 

bij B/C is er weinig doorstroom van studenten bij de SV’s en de Common Room. Daarom zou 

het prettig zijn als de ingang bij A eerder open kan. Tom Verhoek ziet hier een reële kans in. 

Het kost extra geld om de ingang te openen. Mogelijk kan dit ook in het kader van meer contact 

tussen docent en student bekeken worden. Het is goed de FEB hier ook bij te betrekken, 

aangezien zij eerder dit jaar een mail stuurden over het heropenen van de deur bij B/C. Lina zal 

Simon laten weten dat de FSR het idee ondersteunt.   

 

14. Rondvraag en sluiting 

Tiffany maakt een nieuwe datumprikker voor een uitje met de FSR.  

Deze week zijn er ook weer een aantal constitutieborrels.  

 

Actielijst 

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

hebben en wat juist niet.  

20151027-2: Lina laat de CSR weten waar de FSR tegenaan loopt met het huidige 

allocatiemodel.  

20151103-3: O&O geeft door welk onderwerp behandeld gaat worden tijdens de SVOC-dag.  

20151103-4: Binnen de commissies worden concrete vragen geformuleerd binnen de 

onderwerpen van de SVOC-dag.  

20151103-5: Kevin stelt een brief op over Blend IT Share IT 

20151103-6: Lina laat Simon van de Common Room weten dat de FSR de brief over het eerder 

openen van de ingang bij A wil ondertekenen.  

20151103-7: Tiffany maakt een datumprikker voor een FSR-uitje.  

 

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 Brendon gemaild.  

 

 
 


