
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 08-12-2015, 13:00-15:00 uur 

Locatie: REC-B 3.11  

 

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

Afwezig: Iris K., Kevin, Jiska.  

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering om 13:00 uur.  

 

2. Post 

Postlijstje ontbreekt.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

20151110-1: Lina stuurt het document over selectieve tracks, dat de OC van Politicologie 

heeft ontvangen, door aan de raad.  

20151201-2: V&O pakt de vraag om input op de allocatiemodeldiscussie op en koppelt dit 

terug aan de CSR.  

20151201-3: Alle raadsleden leveren vandaag het formulier voor de onkostenvergoeding in 

met een kopie van hun paspoort.  

20151201-4: Lina maakt een afspraak met de decaan om te bespreken hoe het is gegaan 

tijdens de OV.  

20151201-5: Alle raadsleden sturen de updates over de OC-vergaderingen voor volgende 

week komende maandag aan Baukje en Jiska.  

20151201-6: Malika verwerkt de opmerkingen in een adviesbrief over studievoorlichting en 

laat deze voor de kerst nog langskomen op de PV.  

20151201-7: Baukje en Jiska maken een uitnodiging voor de OC-middag die ze donderdag 

zullen uitdelen aan de OC-leden.  

20151201-8: De raadsleden die een idee hebben over de vormgeving van de kaart voor de PR-

actie kunnen dit voor donderdag aan Iris en Dana mailen.  

20151201-9: Lina neemt contact op met de CSR over het veiligheidsbeleid van de UvA, 

hierbij zal zij ook vragen naar het instemmingsverzoek over veiligheid dat de CSR recentelijk 

ontvangen heeft.  

20151201-10: Deze week worden op Facebook de volgende zaken gepost: de uitwisseling van 

Middel Eastern Studies, een herinnering aan de SVOC-dag, dat er gezocht wordt naar een 

jurylid vanuit de FMG voor de ‘Docent van het jaar’-verkiezing en de vacatures voor een 

raadsassistent en een ambtelijk secretaris.  

20151201-11: Vergaderstukken voor de O&O-vergadering worden deze week aan Kevin en 

Baukje gemaild.    

20151201-12: De FSR denkt na over illustratieve verhalen voor de platformbijeenkomst van 

de NSE.  

20151201-13: Lina verstuurt de brief van Iris en Yoren over curricula.  

  



 

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 

Ook deze week kunnen de vergaderstukken voor de O&O-vergadering aan Kevin en Baukje 

gemaild worden.   

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Vorige week heeft Lina op maandag en dinsdag de gebruikelijke vergaderingen bijgewoond. 

Hierna was zij de rest van de week ziek en miste zij de SVOC-dag, wat ze erg jammer vindt. 

Op vrijdag is Lina wel aanwezig geweest bij de FV FMG-vergadering, hier werden echter 

geen relevante dingen voor de FSR besproken.  

Afgelopen maandag is Lina bij de OC-vergadering van Politicologie geweest, en daarna bij de 

O&O-vergadering. Op dinsdag was er eerst DB-vergadering en daarna de PV. Na de PV is 

Lina even aanwezig geweest bij het 'NSE platform'. Donderdagochtend had ze een afspraak 

met Bert Burger, die in opdracht van de decaan een rapport schrijft over de knelpunten die 

zijn geïnventariseerd naar aanleiding van de protesten, en wat er is gedaan om gehoor te 

geven aan de knelpunten. De uitkomsten van het Toekomstvisiedebat dat vorig jaar is 

gehouden, zullen hierin worden verwerkt. Als het conceptrapport af is, dan komt het ook nog 

langs de FSR voor reactie. Als het volgens planning verloopt, is het concept voor de kerst 

klaar.  

 

8. Update commissies 

O&O 

Diversiteit van Curricula 

Er is een brief gestuurd naar zowel de FSR'en als de OC's. Van de OC's is hier nog geen 

reactie op ontvangen. De FSR'en hebben hier wel op gereageerd. Hieruit blijkt dat sommige 

faculteiten hier geen behoefte aan hebben, het al enigszins in hun curricula verwerkt hebben 

of dit jaar er naar gaan kijken hoe dit kan worden verwerkt in de curricula. O&O denkt dat er 

bij de studenten wel een vraag is naar een diversifiëring, maar dat studenten het zelf echter 

niet zo ervaren. O&O gaat bij een paar studies binnen de FMG kijken hoe diversifiëring werkt 

om te zien of dit bij de andere opleidingen ook kan worden toegepast. Zodra we hier een 

duidelijker beeld over hebben, gaat O&O (of de CSR) een dossierhoudersoverleg organiseren. 

 

Docentprofessionalisering 

Het dossier docentprofessionalisering bestaat nu ongeveer drie jaar, maar hier wordt op 

facultair niveau alleen weinig gedaan. Docenten geven nu zelf aan dat hier meer behoefte aan 

is. In het instellingsplan staat ook dat 90% van de docenten BKO-gekwalificeerd moeten zijn. 

Docenten willen zelf ook de mogelijkheid hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen. 

Carlie van de Valk is echter terughoudend met het faciliteren van de mogelijkheid voor 

docenten om zich te ontwikkelen. O&O wil samenwerking met de OR gaan kijken hoe dit 

verder kan worden opgepakt.  



 

 

SVOC-dag/8-8-4 

De opleidingen gaven tijdens de SVOC-dag gemixte signalen over 8-8-4. Er is wel benadrukt 

dat elke opleiding goed moet kijken naar de invulling van het derde blok, aangezien dit 

slechts vier weken duurt. Sommige opleidingen geven aan dat het vak voor het derde blok te 

groot is, bij andere opleidingen is dit te klein of wordt dit als niet nuttig ervaren. Wat als 

positief werd ervaren was dat het tweede en derde blok worden samengevoegd, mits dit van 

belang is voor het vak. Helaas is het dan wel vaak het geval dat er een deadline vlak na de 

vakantie is, wat ervoor zorgt dat studenten in de vakantie toch nog moeten studeren, terwijl dit 

een studievrije periode hoort te zijn.  

 

Schakeltrajecten 

Over het voortbestaan van de schakeltrajecten is er geen eenduidige informatie beschikbaar. 

Het is voor de FSR zaak om in kaart te brengen wat de opleidingen hiermee van plan zijn. 

Deze informatie is alleen slecht te achterhalen. Daarnaast wil O&O in kaart brengen hoeveel 

schakelstudenten momenteel en andere jaren masters aan de UvA volgen. Als laatste moet er 

ook worden gekeken naar de kosten die samengaan met de schakelprogramma's. O&O wil dit 

dossier bij de OV gaan bespreken. Hiertoe zal er na de kerstvakantie een advies worden 

geschreven. 

 

V&O 

De V&O-vergadering van vorige week stond in eerste instantie in het teken van de 

voorbereiding op de SVOC-dag, maar er zijn ook wat andere zaken besproken.  

 

Tijdspad allocatiemodeldiscussie 

V&O begon met het beantwoorden van de door CSR gestelde vragen.  Echter kwam men tot 

de conclusie dat er essentiële informatie mist om al deze vragen te beantwoorden. Hopelijk 

kan Lina (die vorige week ziek was en veel kennis hierover heeft) helpen bij de volgende 

vergadering.  

 

NSE 

Iris K. heeft V&O gevraagd naar de ervaringen omtrent de lage scores van de NSE.  

Deze zijn besproken en doorgestuurd naar Iris.  

 

Kerst PR-actie  

Deze is naar aanleiding van de input uit de PV verder uitgewerkt.  

 

Kerstpakketten  

Tiffany heeft een leuk idee voor kerstpakketten voor de SV's en OC's voorgelegd.  

 

9. Update afgevaardigde 

Het mOER-proces heeft even stilgestaan omdat bleek dat de CSR hierover (waarschijnlijk) 

geen instemmingsverzoek zou ontvangen dit jaar. De CSR heeft besloten wel door te gaan 

met de inventarisatie van goede/mindere punten van de mOER en hier een advies over te 

schrijven.  

De CSR is aan de slag gegaan met de conceptbegroting 2016. Ook met een instemmings- of 

adviesverzoek voor de Regeling Studiekeuzeadvies 2016-2017, ofwel UvA-Matching. Onder 

andere de matchingsronde van augustus wordt afgeschaft.  



 

Daarnaast heeft de CSR het weer gehad over het, door de UvA voorgestelde, beleid voor 

personen met een functiebeperking, handicap en chronische ziekte. Hier gaat de CSR 

hoogstwaarschijnlijk voor de kerst een brief over schrijven en mee instemmen. 

Verder is de herziene Gemeenschappelijke Regeling voor het Amsterdam University College 

(AUC) besproken. Hierin wordt hun bestuursstructuur vastgelegd (ze gaan deels onder de 

FNWI en deels onder de FALW van de VU vallen). Dit gaan we in onze GOV (CSR + COR + 

CvB) en GV (CSR + COR) bespreken aanstaande vrijdag.   

 

10. SVOC-update 

Dana vervangt Malika bij de OC-vergadering van Antropologie op 11 december.   

Baukje vervangt Tiffany bij de OC-vergadering van POWL aanstaande maandag.   

SV Comenius wil graag een FSR-update in de nieuwsbrief gaan plaatsen. Ze willen graag dat 

het over het missen van de werkgroepen gaat, maar deze kwestie is verder nog niet met de 

decaan besproken. Dit zal dus eerst gebeuren.  

 

11. Fysieke PR 

De kaarten voor de fysieke PR-actie zijn ontworpen en besteld. Als het goed is worden de 

kaarten aan het eind van deze week geleverd bij de Hema. Er zijn er in totaal 240 besteld.  

Iris en Dana hebben contact gehad met Facility Services of er zo’n waslijn opgehangen mag 

worden. Dit wordt nu voorgelegd aan de juiste persoon en daar wordt zo snel mogelijk op 

teruggekomen. Indien het niet mogelijk is een waslijn op te hangen in de E-hal, dan worden er 

stickers met een feestelijke boodschap en punten waar de FSR voor staat gemaakt en op de 

kaarten geplakt. In dat geval zouden de kaarten meer vanuit de FSR komen en niet vanuit de 

studenten.  

De actie wordt volgende week gehouden van maandag t/m donderdag. Er worden blokken 

gemaakt van twee uur, van 11:00-13:00 uur en van 13:00-15:00 uur. Dana en Iris delen de 

FSR-leden in.   

 

12. Evaluatie SVOC-dag 

Afgelopen donderdag heeft de SVOC-dag plaatsgevonden.  

O&O heeft het onderwerp 8-8-4 besproken. Op basis van de resultaten wil O&O in februari 

een enquête uit gaan zetten onder de studenten.  

V&O heeft het onderwerp studentbinding besproken. De uitkomsten van de SVOC-dag 

ondersteunen het advies dat hier eerder over naar de decaan is gestuurd. In V&O wordt het 

nog concreter bekeken.  

De SVOC-dag was een geslaagde dag. De aanwezigen waren gemotiveerd en er is goede 

input verkregen vanuit de SV’s en OC’s. De ‘world café’ manier van discussiëren beviel 

goed.  

De SV’s waren echter in de veronderstelling dat dit voor hen ook een moment was om de 

OC’s beter te leren kennen. Daarom is het belangrijk dat het format voor de volgende keer 

duidelijker is. Mogelijk kunnen de SV’s meer betrokken worden bij de organisatie van de 

volgende SVOC-dag. Bovendien kan er gedacht worden aan een nieuwe, iets aantrekkelijkere, 

naam voor de SVOC-dag.  

Voor een volgende keer is het belangrijk dat alle raadsleden van het begin tot het eind 

aanwezig zijn bij deze dag. Het is belangrijk professioneel over te komen naar de SV’s en 

OC’s toe.  

 

13. Onderwerpen OV 



 

Op 20 januari vindt de volgende OV plaats. De volgende onderwerpen zullen dan besproken 

worden: 

- Advies over studievoorlichting.  

- Adviesverzoek van Tom Verhoek, waar Lina en Brendon mee aan de slag gaan.   

- Advies over schakeltrajecten, komt eerste week na de kerst.  

- Terugkoppeling POWL 

De adviezen moeten uiterlijk de week na de vakantie langskomen in de PV.  

Er wordt een datumprikker gemaakt om de OV-voorbespreking te plannen. Mocht er geen 

geschikte datum uitkomen, dan moet het toch op de PV besproken worden.  

  

14. Promotieschema 

Deze week wordt er op Facebook gepost: 

- De uitwisseling van Middel Eastern studies 

- De fysieke PR-actie 

- De vacatures worden nogmaals gedeeld 

- Vanuit O&O komt een stelling over multiplechoicetentamens.  

 

15. WVTTK 

Bezuinigingen FMG 

De FMG heeft te maken met teruglopende studentenaantallen. Als daar niet op geanticipeerd 

wordt, dan moet er in 2018 een aantal miljoen bezuinigd worden. Om te voorkomen dat er een 

reorganisatie moet plaatsvinden, moet er nu al per jaar gekeken worden naar waar op 

bezuinigd kan worden. Er hoeven waarschijnlijk niet per se mensen ontslagen te worden, 

maar er zullen dan mogelijk contracten niet verlengd gaan worden. Ze willen dat de FSR 

meedenkt over de niet-rendabele meters zodat er dan misschien meer medewerkers kunnen 

blijven. Er wordt over nagedacht om commerciële partijen gebruik te laten maken van die 

meters. Het is complex wat voor ideeën hier allemaal over zijn, maar als dit lukt dan hoeft er 

minder bezuinigd te worden op personeel.   

 

16. Rondvraag en sluiting 

Aanstaande maandag krijgt de OR een update over de financiën. Hier mag de FSR bij 

aansluiten, Lina is daar in elk geval bij aanwezig.   

Dana overweegt te wisselen naar O&O als dit mogelijk is. Er wordt nog bekeken hoe dit 

concreet kan worden ingevuld.  

Tiffany stuurt een datumprikker voor een PV-moment in januari.  

Aanstaande vrijdag is vanaf ongeveer 17:00 uur het FSR-uitje.  

 

Actielijst 

20151201-1: V&O pakt de vraag om input op de allocatiemodeldiscussie op en koppelt dit 

terug aan de CSR.  

20151201-2: Lina maakt een afspraak met de decaan om te bespreken hoe het is gegaan 

tijdens de OV.  

20151201-3: Alle raadsleden sturen de updates over de OC-vergaderingen voor volgende 

week komende maandag aan Baukje en Jiska.  

20151201-4: Malika verwerkt de opmerkingen in een adviesbrief over studievoorlichting en 

laat deze voor de kerst nog langskomen op de PV.  

20151201-5: Lina neemt contact op met de CSR over het veiligheidsbeleid van de UvA, 

hierbij zal zij ook vragen naar het instemmingsverzoek over veiligheid dat de CSR recentelijk 

ontvangen heeft.  



 

20151208-6: Vergaderstukken voor de O&O-vergadering worden deze week aan Kevin en 

Baukje gemaild. 

20151208-7: Dana en Iris B. maken een schema voor de fysieke PR-actie.   

20151208-8: Lina en Brendon gaan aan de slag met het adviesverzoek van Tom Verhoek.  

20151208-9: Er wordt een datumprikker gemaakt om de OV-voorbespreking te plannen.  

20151208-10: Deze week worden op Facebook de volgende zaken gepost: de uitwisseling van 

Middel Eastern Studies, een aankondiging voor de fysieke PR-actie, de vacatures worden 

nogmaals gedeeld, een O&O-stelling over multiplechoicetentamens.  

20151208-11: Tiffany stuurt een datumprikker voor een PV-moment in januari.  

  

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.  


