
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 17-11-2015, 13:00-15:00 uur 

Locatie: REC-B 1.02  

 

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

Lilith (gast), Pleuntje.  

Afwezig: Kevin.  

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering om 13:00 uur.  

 

2. Post 

Geen post.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

20151027-1: Lina laat de CSR weten waar de FSR tegenaan loopt met het huidige 

allocatiemodel.  

20151103-2: O&O geeft door welk onderwerp behandeld gaat worden tijdens de SVOC-dag.  

20151103-3: Binnen de commissies worden concrete vragen geformuleerd binnen de 

onderwerpen van de SVOC-dag.  

20151103-4: Iedereen vult de datumprikker voor een FSR-uitje in.  

20151110-5: Lina stuurt de reactie over Blended Learning ook nog door aan het algemene e-

mailadres van de FSR.   

20151110-6: Lina stuurt het document over selectieve tracks, dat de OC van Politicologie heeft 

ontvangen, door aan de raad.  

20151110-7: Er wordt contact gezocht met de CSR over of de OC’s zijn betrokken bij het 

vormen van een mening over de m-OER.  

20151110-: Iris K. stuurt het rapport over accreditatie door aan de FSR.  

 

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.  

 

5. Mededelingen 

Iris K. heeft op dinsdagen college tot 12:45 bij het PC Hoofthuis en zal dus elke keer iets later 

zijn bij de PV.  

Yoren is volgende week niet bij de PV en kan ook niet naar zijn OC-vergadering. Afhankelijk 

van de agenda van de OC-vergadering wordt er bepaald of daar een raadslid bij aanwezig zal 

zijn.   

 



 

6. Vaststellen agenda 

Het agendapunt over het beveiligingssysteem van de UvA wordt naar volgende week verplaatst, 

zodat Jiska en Lina het rapport veiligheid kunnen bekijken en een vergaderstuk kunnen 

schrijven. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. De agenda wordt vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Vorige week maandag ben is Lina aanwezig geweest bij de OC-vergadering van Politicologie. 

Na de O&O-vergadering is Lina aanwezig geweest bij de ALV van de FV FMG. Dit was voor 

de FSR niet per se relevant, maar het is wel belangrijk om betrokkenheid te tonen. Op dinsdag 

heeft Lina kennisgemaakt met Susan, de ombudsstudent van de graduate school van CW. Op 

vrijdag heeft Lina samen met Luuc van de FV FMG en Simon van de Common Room nagedacht 

over de brief die geschreven gaat worden aan het hoofd bedrijfsvoering van de faculteit, over 

het eerder openstellen van de ingang van REC-A. Verder heeft Lina veel nagedacht over hoe 

de FSR de kwestie rond de aanwezigheidsplicht bij POWL aan kan pakken. Als laatste gaat 

Lina vanmiddag koffiedrinken met Jacobijn van de OR.  

 

8. Update commissies 

O&O 

Brief OC + OC middag  

Twee onderwerpen van de OC’s zijn besproken. De eerste is een brief over het advies van de 

CSR van vorig jaar. De tweede is de OC-middag, die Jiska en Baukje willen organiseren m.b.t. 

de adviesaanvraag. Ze willen de studentleden meenemen in de discussie over hoe de 

samenwerking tussen de OC’s en de FSR versterkt kan worden.   

 

Diversifiëren curricula 

In de OV kwam het al even langs en O&O heeft bediscussieerd wat dit in kon houden. O&O 

wil de OC’s betrekken bij dit onderwerp, omdat zij het dichtst op de opleidingen staan. Yoren 

en Iris schrijven voor volgende week een brief aan de OC's, waarin wordt uitgelegd wat O&O 

hiermee bedoelt en om hun visie wordt gevraagd.   

 

Toets methodes  

Afgelopen week heeft Kevin vernomen dat de EC van POWL het Onderwijskundedocenten 

verboden heeft om take-home tentamens mee te geven, omdat dit niet kwantificeerbaar en 

evidence-based was en omdat het te gevoelig is voor fraude. De take-home tentamens zijn altijd 

een belangrijke toets-methode geweest binnen Onderwijskunde, daarom zou Kevin hier graag 

een dossier over op willen richten en bekijken hoe dit bij andere opleidingen wordt gedaan.  

 

Doorstroommasters 

Iris had een document mee naar de vergadering van een commissie die onderzoek heeft gedaan 

naar de doorstroommasters en studenten. Uit de eerste cijfers zou blijken dat ongeveer 30% van 

de studenten uit zou vallen wanneer de masters aan de UvA selectief zouden worden. O&O 

moet het nog iets verder analyseren, maar het is belangrijk om, op basis van dit rapport, na te 

denken over de mogelijke gevolgen voor het onderwijs aan de UvA als de masters selectief 

zouden worden.  

 

M-OER  

Er zijn een paar artikelen besproken, maar omwille van de tijd is O&O niet heel veel verder 

gekomen. Omdat de m-OER geen haast heeft, wordt iedere week bij een paar punten stilgestaan.  

 



 

V&O 

Vorige week stond er niet zo veel op de agenda van V&O. Door omstandigheden is de 

behandeling van adviesaanvraag studiekeuzeoptimalisatie naar volgende week verschoven. 

Wel stond Your Campus Your Canvas op de agenda. Met dit dossier wil V&O de campus 

kleurrijker en levendiger maken, waarbij studenten zelf kunst kunnen aanleveren. Er zijn een 

aantal plekken uitgekozen waarbij per locatie is besloten wat voor soort kunst daar zou moeten 

komen en hoe studenten hierbij hun ideeën kunnen insturen. Dit dossier staat binnenkort op de 

agenda. V&O vindt ‘Tour de faculté’ een goed idee. Wat onduidelijk is, is of het initiatief 

hiervoor vanuit de CSR of vanuit de FSR moet komen. Er wordt binnenkort een mailtje naar de 

CSR gestuurd. Jiska heeft een aantal opmerkingen over de website, die kan ze naar Tiffany 

mailen.   

 

9. Update afgevaardigde 

De CSR heeft in de onderhandelingen over de kaderbrief een reactie teruggekregen van het 

CvB waarin zij voorstellen om de huidige diplomadefinitie (N+1 regeling) te veranderen naar 

het financieren van alle diploma's.  

Verder heeft de CSR gepraat over de staat van de universiteit en de hervormingsagenda's. Ook 

is het rapport kennisdeling besproken en is hierover een brief naar het CvB gestuurd.  

De profielschetsen zijn nu eindelijk allemaal definitief vastgesteld.  

 

Er is een pilot gaande waarbij studenten een computer kunnen reserveren vanaf een bepaald 

tijdstip. Jiska had vandaag te maken met een student die een computer gereserveerd had, maar 

dit was van tevoren niet aangegeven op de computer. Dit kan vervelend zijn voor studenten die 

al een tijd zitten te werken en dan plaats moeten maken voor een student die de computer 

gereserveerd heeft. Het schort dus wat in de communicatie over of een computer gereserveerd 

is. Het is onduidelijk of de pilot geëvalueerd zal worden. Daarnaast gaf de baliemedewerker 

aan dat hij meerdere malen per dag de aanwezige studenten moet turven. De CSR heeft een 

dossierhouder UB. De studiezalen vallen namelijk onder de UB.  

 

10. SVOC-update 

Jiska en Baukje willen begin januari een OC-middag gaan organiseren om draagvlak voor het 

advies te creëren. Het zal bij de OC-middag, in vorm van een panelgesprek, gaan over de 

samenwerking tussen de FSR en de OC’s. V&O ziet graag dat dit na de SVOC-dag aan de OC’s 

gecommuniceerd wordt, om te voorkomen dat ze een keuze gaan maken tussen een van de twee 

bijeenkomsten.  

Volgende week zijn er weer een paar OC-vergaderingen. Er is nog geen lijstje met onderwerpen 

die de raadsleden mee kunnen nemen naar hun OC-vergaderingen. Voor nu kunnen de 

raadsleden de SVOC-dag en de OC-middag promoten en daarbij het verschil tussen de twee 

bijeenkomsten benadrukken.  

Er is een nieuwe OC, die van de mastertrack International Development. Mogelijk heeft deze 

studie eens in de zoveel tijd een OC-vergadering met nog twee mastertracks. Er moet uitgezocht 

worden of zij samen een OC vormen of dat alle drie de studies een eigen OC hebben.  

 

11. Nabespreken OV 

Gisteren vond de OV met de decaan plaats.  

  

Beleidsplan 

Het was prettig dat het decanaat het plan gelezen had en een reactie had op het beleidsplan.  



 

Opvallend is dat de decaan sommige zaken een centrale aangelegenheid vindt, zoals 

bijvoorbeeld diversiteit. Het is voor de FSR nuttig dit te weten, want dat is dit een zaak die via 

de CSR aangekaart moet worden.   

De decaan gaf aan dat de continuïteit tussen raden beter zou kunnen. Hij is voorstander van 

medezeggenschap op domeinniveau. Mogelijk kan de FSR hieraan tegemoet komen door meer 

te overleggen met BoS-studenten.  

De decaan gaf aan dat hij vorig jaar te spreken was over het objectiveren van de participatie. 

De FSR kan dat dit jaar weer oppakken.  

 

Contact staf en student 

Hoewel de decaan niet erg inging op de inhoud van het advies en meer naar de randvoorwaarden 

keek, heeft de FSR wel ingangen gekregen om verder te gaan met het dossier. Zo wordt er 

bijvoorbeeld op de afdeling nagedacht over zithoeken en kan de FSR een voorstel maken voor 

een borrel die gefaciliteerd wordt door de faculteit.  

De FSR zal de decaan en Tom Verhoek nog vragen wat er verwacht wordt bij een gevraagd 

advies, omdat er nu erg weinig werd aangenomen uit het advies of afschoven werd op de 

domeinen.  

 

12. Eerder openen ingang A-gebouw 

Voor het eerder openen van de ingang van het A-gebouw heeft Lina met Luuc en Simon 

nagedacht over een brief aan Frans Tolsma.  

Middels de brief wordt gevraagd of de deur eerder geopend kan worden dan gepland. De deur 

behoort tot de FdR en die faculteit zou ook voor de deur moeten betalen, maar de verhuizing 

van de FdR naar REC wordt elke keer uitgesteld en gezien de bezuinigingen van de FdR kan 

zij voor een eerdere opening waarschijnlijk geen budget vrijmaken. Omdat het ook de FMG 

aangaat, kan er gekeken worden of de FMG wel budget kan vrijmaken voor het eerder openen 

van de ingang bij A.  

In de eerste alinea van de brief moet al gezegd worden dat het gaat om de ingang bij A om 

gelijk duidelijk te maken dat het geen brief is over het heropenen van de ingang bij B/C. Er 

moet begrip worden getoond voor de sluiting van de ingang bij B/C, maar er moet wel duidelijk 

gemaakt worden dat de SV’s en de Common Room hier last van hebben. Het openen van de 

ingang bij A zorgt niet voor overlast bij omwonenden. Er zit een gat tussen het sluiten van de 

ingang bij B/C en het openen van de ingang bij A. Als men dit van tevoren had geweten, dan 

was er al eerder aan de bel getrokken. Het eerder openen van de ingang bij A kan bijdragen aan 

de student-staf binding. Daarnaast zijn de SV’s tijdens de verhuizing naar het nieuwe REC 

vergeten, dus mogelijk kan er nu iets voor hen teruggedaan worden. Het uitstel van het openen 

van de ingang bij A benadeelt de FMG. Dit moet onafhankelijk gaan van de komst van de FdR.     

 

Lina verwerkt de opmerkingen in de brief. Vrijdag wordt de brief in de vergadering van de FV 

FMG besproken. Lina krijgt het mandaat om de brief na die vergadering te versturen.  

 

13. CSR-brief benoeming OC studentleden 

De vorige CSR had een advies geschreven over de benoeming van OC’s, gebaseerd op hoe dit 

gaat bij de FdR. Hier heeft de FSR een stem in de benoeming van de studentOC-leden. De 

huidige FSR is het hier niet mee eens, want de procedure die gehanteerd wordt op de FMG 

werkt goed. Middels de brief die er nu ligt wil de FSR de CSR vragen het advies in te trekken. 

De enige opleiding die geen benoemingsprocedure heeft is CW en ILO heeft dit jaar voor het 

eerst een benoemingsprocedure. Het stukje over de ILO kan uit de brief verwijderd worden.  

 



 

Voorstel: De FSR FMG besluit om de reactie op advies CSR ‘Herziening benoeming OC’s’, 

met inachtneming van de opmerkingen van de PV op 17 november 2015, te versturen aan de 

CSR.   

Voor: 10 stemmen 

Tegen: 0 stemmen 

Blanco: 0 stemmen 

Onthouden: 1 stem 

De FSR FMG besluit om de reactie op advies CSR ‘Herziening benoeming OC’s’, met 

inachtneming van de opmerkingen van de PV op 17 november 2015, te versturen aan de CSR.  

 

Baukje verwerkt de opmerkingen op de reactie op advies CSR ‘Herziening benoeming OC’s’ 

en verstuurt de reactie aan de CSR, OC’s en andere raden.   

 

14. Promotieschema 

Op Facebook kan gepost worden: 

- Dat de FSR een OV heeft gehad met de decaan.  

- Een foto van het high tea idee tussen staf en studenten. 

- De carrière-dag die de UvA binnenkort organiseert.  

 

15. WVTTK 

Niets.  

 

16. Rondvraag en sluiting 

Op vrijdag 11 december vindt het FSR-uitje plaats.  

In de OC-vergaderingen kunnen de raadsleden de punten noemen uit de introductiebrief die is 

verstuurd.  

Op donderdagavond aanstaande geeft de FSR taalles aan migranten in het kader van Amsterdam 

Cares.   

 

Actielijst 

20151027-1: Lina laat de CSR weten waar de FSR tegenaan loopt met het huidige 

allocatiemodel.  

20151103-2: Binnen de commissies worden concrete vragen geformuleerd binnen de 

onderwerpen van de SVOC-dag.  

20151110-3: Lina stuurt het document over selectieve tracks, dat de OC van Politicologie heeft 

ontvangen, door aan de raad.  

20151110-4: Er wordt contact gezocht met de CSR over of de OC’s zijn betrokken bij het 

vormen van een mening over de m-OER.  

20151117-5: Afhankelijk van de agenda van de OC-vergadering van Sociale Geografie en 

Planologie wordt er bepaald of daar een raadslid bij aanwezig zal zijn.   

20151117-6: Jiska en Lina schrijven een vergaderstuk voor volgende week over het 

beveiligingssysteem van de UvA. 

20151117-7: Jiska mailt haar opmerkingen over de website aan Tiffany.  

20151117-8: Lina verwerkt de opmerkingen in de brief over het eerder openen van de ingang 

van REC-A en heeft het mandaat het na de FV FMG vergadering te versturen.  

20151117-9: Baukje verwerkt de opmerkingen op de reactie op advies CSR ‘Herziening 

benoeming OC’s’ en verstuurt de reactie aan de CSR, OC’s en andere raden.   

 

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.  

 


