
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 19-01-2015, 11:00-13:00 uur.  

Locatie: REC-C2.04 

 

Aanwezig: Tiffany, Lina, Kevin, Yoren, Iris K., Jiska, Baukje, Iris B., Brendon, Racquelle, 

Malika, Dana (tot 12:00), Kilian (vanaf 12:30). 

Afwezig: Geen.  

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering om 11.21 

2.   Post 

1. Promotie FV-FMG vluchtenlingenactiviteit 

2. ISO uitnodiging trainingsdag 3 februari. Wordt behandeld in de rondvraag. 

3. OC 1 March 201 13:00-16:00 - discussing the Teaching and Examination Regulations 

(OER). Lina gaat hier achteraan. 

4. Gezocht: meedenkers voor workshops van de Digitaal Toets Programma UvA/HvA. O&O 

gaat dit oppakken. 

5. Uitnodiging verspreiden enquête Inrichting Innovatieve Onderwijsomgeving. V&O 

Brendon gaat dit oppakken. 

6. Wijzigingen decaan op concept notulen. Wordt vanmiddag besproken in OV voorbereiding. 

7. U21 Student Leaders meeting. Lina gaat solliciteren, anderen zijn gevraagd in de PV, er is 

1 plek, deadline om te solliciteren is morgen, 20 januari. 

8. Iris K.: CSR gaat meeten met makers NSE morgen, wie mee wil moet dit laten weten aan 

Iris. 

3. Vaststellen notulen  

Geen opmerkingen.  

4. Actielijst 

20160105-: Kilian zoekt uit in hoeverre de OC van de ILO betrokken wordt bij het herzien 

van de tweejarige master van lerarenopleiding.  

20160105-: Baukje ontvangt van alle raadsleden graag zo snel mogelijk de verslagjes van de 

OC-vergaderingen. 

20160105-: Alle raadsleden denken na over of zij betrokken willen worden in het OER-

traject.  

20160105-: Kevin geeft tijdens de volgende PV toelichting over het verloop van het OER-

traject.  

20160105-: Brendon en Lina posten deze week op Facebook de NSE-resultaten met vraag om 

toelichting en concrete voorbeelden. En op Facebook het evenement van de 

studieverenigingen over vluchtelingen.  



 

20160105-: V&O behandelt het voorstel over de voorinvesteringen.  

20160105-: Tiffany maakt een datumprikker voor de PV voor het volgende blok en een 

datumprikker voor de voorbespreking van de OV. 

20160112-: Tiffany past notulen aan van 15 december. 

5. Mededelingen  

Geen mededelingen. 

6. Vaststellen agenda  

Geen aanpassingen op de agenda 

7. Update voorzitter 

De voorzitter vraagt zich af waar het is misgegaan met het gevraagde advies over 

studievoorlichting. De decaan heeft begrip voor de positie van de FSR FMG en snapt de 

problemen die er zijn. Zoals dat de Raad niet wordt gezien als relevante gesprekspartner in 

meerdere organen. De decaan wil de gemeenschap hierop aanspreken en de positie van de 

FSR op dit gebied verbeteren. Door de miscommunicatie zal de decaan met Tom Verhoek 

gaan praten. Vertrouwen in Tom is een beetje weg bij FSR, de decaan heeft daarom toegezegd 

een grotere rol gaan spelen als er weer miscommunicatie is en in de communicatie in het 

algemeen.  

FSR heeft tevens aangekaart geen onderzoeksgroep te zijn en dat een vraag tot onderzoek dan 

ook geen onderdeel kan zijn van een adviesaanvraag. Hier is niet de capaciteit en kennis voor. 

De decaan begrijpt dit. De decaan noemde dat hij de communicatie tussen hemzelf en de FSR 

wil verbeteren, er zullen daarom meer (informele) gesprekken volgen.  

De structuur en positie van de FSR FMG is moeilijk, de Raad valt er te vaak tussen. Het lijkt 

de Raad een goed idee een nieuw dossier Governance op te zetten. Er is genoeg animo binnen 

de Raad om dit op te pakken. Het initiatief hiervoor ligt bij de O&O. 

Conclusie: Er komt binnenkort een vervolgafspraak tussen de decaan en Lina en Kevin. Er 

zullen vaker afspraken komen. In het vervolg als er een adviesaanvraag komt, komt er een 

afspraak tussen de dossierhouder en de voorzitter met de decaan en Sterre, zodat echt 

duidelijk is waarover er advies wordt gevraagd om overbodig werk en miscommunicatie te 

voorkomen. O&O gaat initiatief nemen voor een nieuwe taakgroep Governance. 

 

8. Update afgevaardigde  

Afgelopen week hebben we een turbulente tijd met de begroting gekend. Er was een 

emailstemming hierover uitgeroepen maar door wat technische moeilijkheden waren een 

aantal stemmen dubieus ongeldig/geldig. Omdat het net op het randje zat of het wel of niet 

instemming was, waren deze dubieuze stemmen doorslaggevend.  

Ook was er een specifiek persoon zo leuk om dit aan de Folia te vertellen, niet zo fijn. Al met 

al is er weer heel veel overleg, en uiteindelijk gaan we nu opnieuw stemmen over de 

begroting. Zie http://www.folia.nl/actueel/98864/update-medezeggenschap-gaat-opnieuw-

stemmen-over-uva-begroting voor een al dan niet specifieke visie van de weergaven van de 

gebeurtenissen ;)  

We zijn aan het praten over een mogelijke harmonisatie van de benoemingsprocedure 

decanen. Denk dat we hier binnenkort over worden gevraagd om input te leveren, ook vanuit 

http://www.folia.nl/actueel/98864/update-medezeggenschap-gaat-opnieuw-stemmen-over-uva-begroting
http://www.folia.nl/actueel/98864/update-medezeggenschap-gaat-opnieuw-stemmen-over-uva-begroting


 

onze ervaring met het aanstellen van onze net bijna nieuwe decaan.  

Guinevere heeft ons al gestalkt maar als je het alsnog vergeten bent: iedereen van de FSR kan 

solliciteren voor de U21 summit waarbij het onderwerp diversiteit en inclusiviteit is.  

 

Conclusie: Er is nog niet ingestemd met de begroting. Er zal opnieuw worden gestemd door 

een aantal dubieuze stemmen bij de vroige stemming die verwarring hebben veroorzaakt. 

Over 40 uur sluit de nieuwe email-stemming.  

9. Update O&O 

Kevin zegt: SORRY! 

10. Update V&O 

In de vergadering hebben we apart gekeken naar de adviesaanvraag van Malika en dan 

voornamelijk de punten waarvan wij denken dat er eventueel winst behaald nog kan worden. 

Omdat de aanvraag niet volledig volgens het idee van het decanaat was uitgevoerd (wat ik 

nog altijd bestrijd), zullen we zijdelings tijdens de OV (ondanks dit punt van de agenda is 

geschrapt) onze verwachtingen met het decanaat bespreken.  
 

Daarnaast hebben we nagedacht over een andere invulling van het profileringsfonds. Ideeën 

hierover worden straks besproken in de PV. 
 

Ook stond de invulling van de voorinvesteringen op de agenda. De CSR vroeg zich af in 

hoeverre de FSR is betrokken geweest bij het invullen van een concept begroting van 

voorinvesteringen en of wij hebben ingestemd met het plan dat er nu ligt. Lina en ik 

(financiële commissie) is niet direct betrokken bij deze plannen, maar is hier wel over 

geüpdatet. De plannen die er nu liggen zouden ervoor moeten zorgen dat er meer geld wordt 

ingeruimd voor docentprofessionalisering en een digitale leeromgeving. Met dit conceptplan 

zijn Lina en ik tevreden. We zullen hier binnenkort op terugkomen. 

 

Tot slot hebben besloten geen nieuwjaarsborrel te organiseren, maar zijn wel van plan 

binnenkort een andere borrel te organiseren waar hopelijk ook de decaan aanwezig kan zijn. 

11. Update SVOC  

Om 15:00 OC communicatiewetenschappen, gaat Brendon heen. 

12. Onderwerp 1:  OER-traject 

Kevin legt uit hoe het OER traject werkt en hoe vorig jaar het OER traject is gegaan. Voor 1 

september moet OER worden ingesteld, anders blijft oude OER van kracht. Dit is niet 

gewenst, hierdoor heeft de FSR een redelijke hoeveelheid inspraak die goed gebruikt moet 

worden.  De OC's hebben nu al de OER, we kunnen nu al aanvragen deze in te zien. Het 

tijdspad is zeer belangrijk om in de gaten te houden. Voorgesteld is om iedereen 1 OER te 

laten lezen, zodat iedereen weet wat er in staat en mee kan discussiëren. OER-weken zijn zeer 

intensief, er zijn 18 OER-en die moeten worden behandeld. Handig is om één domein bij een 

bepaalde groep onder te brengen, Raadsleden zullen zo een OER van hun eigen studie of OC 

waar ze toe behoren lezen. Hierdoor heeft iedereen wat feeling met de betreffende OER. De 

Raad heeft niet op alles instemmingsrecht, in bijlage staat waar FSR FMG instemmingsrecht 

op heeft. Omdat niet alles even duidelijk is, is voorgesteld een iemand aan te wijzen die 

uitzoekt waar de Raad precies instemmingsrecht op heeft.  



 

Na het gegeven advies over de OER zal er een terugkoppelingsmoment zijn. Vorig jaar zijn 

bijna alle punten doorgevoerd die zijn aangedragen, het advies wordt dus echt serieus 

genomen. Met de OERen krijg je ook de adviezen van de OC’s. Conceptadviezen van FSR  

worden opgestuurd naar de OC's, wanneer de adviezen van de FSR afwijken van hun 

adviezen, moet dit worden beargumenteerd. 

Adviezen van Kevin: neem alle adviezen van vorig jaar door, dan weet je wat er al gezegd is. 

Kijk wat er geadviseerd is en wat daarmee gedaan is. Scheidt duidelijk het concept OC en het 

concept FSR. Er is een OER voor Dummies gemaakt, verspreid deze onder de Raadsleden. 

FSR moet statement maken over regelementen, welke de examencommissie vaststelt.  

Baukje zal de OER-taakgroep gaan coördineren als voorzitter O&O. De taakgroep zal gaan 

bestaan uit een verdeling komen van V&O en O&O, 3 per commissie. Zes mensen moeten in 

de taakgroep, buiten Baukje. Er zijn 32 OERen, per groepje lees je er ongeveer 10. Door 

drukke agenda's is er weinig animo om aan te sluiten in de OER-taakgroep, maar er moeten 

Raadsleden hieraan gaan werken. Iris K., Lina, Yoren hebben aangegeven zich aan te sluiten. 

Het OER-traject is ook besproken met de aankomende raadsassistenten, dus volgende PV 

zullen we het hier nogmaals over hebben.  

 

Conclusie: het OER-traject is intensief en er zijn nog te weinig raadsleden die zich hebben 

opgegeven. De taakgroep zal gaan bestaan uit 6 leden, drie van iedere comissie en Baukje als 

taakgroepcoördinator. De OER-en worden gelezen door Raadsleden met feeling voor de 

opleiding, doordat zij deze zelf doen of doordat ze de OC toegewezen hebben gekregen. Bij 

de volgende PV wordt hier verder over gesproken, ook met oog op de nieuwe 

raadsassistenten. Dan wordt er definitief een keuze gemaakt wie zal deelnemen aan de OER-

taakgroep.  

13. Onderwerp 2:  Profileringsfonds  

Wordt volgende week besproken door tekort aan tijd. 

14. Onderwerp 3: Besluit Raadsassistent 

Er zijn 6 kandidaten voor 2 posities voor raadsassistent. Er waren er 8 uitgenodigd, er hebben 

zich twee teruggetrokken. Er worden twee personen gekozen, één voor O&O en één voor 

V&O.  

Voorstel: de Raad besluit, na stemming, om Ernst aan te nemen voor de commissie O&O: 

Voor: 11 stemmen 

Tegen: 0 stemmen 

Blanco: 1 stem 

Onthouding: 0 stemmen 

Voorstel: de Raad besluit, na stemming, om Roos aan te nemen voor de Commissie V&O, 

mits zij de Communicatiedossiers op zich neemt. 

Voor: 11 stemmen 

Tegen: 0 stemmen 

Blanco: 1 stem 

Onthouding: 0 stemmen 



 

Voorstel: in het geval een van de aangenomen raadsassistenten de functie niet accepteert, 

besluit de Raad, na stemming, Fahad aan te nemen voor de positie. 

Voor: 10 stemmen 

Tegen: 0 stemmen 

Blanco: 1 stem 

Onthouding: 1 stem 

Na stemming is besloten Ernst aan te nemen voor raadsassistent O&O en Roos voor 

raadsassistent V&O.  

15. Promotieschema  

NSE  

16. Wvttk 

Geen 

17. Rondvraag en sluiting  

Malika: vrijdag OC antropologie, maar zij moet werken. Wie kan er gaan? OC vergadert om 

11:00. Baukje zal iemand gaan vragen hiervoor. 

Lina sluit de vergadering om 13.02 

Actielijst 

20160119-: DB communiceert dat iedereen een kort stukje schrijft over zijn/haar dossiers 

voor de website en stuurt deze naar Brendon en Tiffany. 

20160119-: Brendon gaat de uitnodiging verspreiden enquête Inrichting Innovatieve 

Onderwijsomgeving.  

20160119-: Lina gaat 1 maart van 13:00-16:00 naar de discussie over de OER. 

20160119-: O&O pakt mail over workshops van de Digitaal Toets Programma UvA/HvA 

20160119-: Tiffany gaat Iris en Dana inschrijven voor de FSR en Kevin en Jiska uitschrijven.  

20160119-: In de V&P en O&O wordt een selectie gemaakt van Raadsleden voor OER 

taakgroep.  

20160119-: Baukje kijkt wie er naar de OC vergadering van antropologie kan vrijdag. 

20160105-: Kilian zoekt uit in hoeverre de OC van de ILO betrokken wordt bij het herzien 

van de tweejarige master van lerarenopleiding.  

20160119-: Brendon en Lina posten deze week op Facebook de NSE-resultaten met vraag om 

toelichting en concrete voorbeelden 

20160119-: Lina de mail over de OER discussie van de OC Politicologie oppakken.  

20160119-: O&O zal de mail over de gezochte meedenkers voor de workshops van de 

Digitaal Toets Programma UvA/HvA oppakken. 

20160119-: Brendon/V&O zal de mail over de uitnodiging verspreiden enquete Inrichting 

Innovatieve Onderwijsomgeving oppakken.  

 

Pro Memorie: 

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.  

 

 


