
 

Notulen van de plenaire vergadering (20) 

Datum en tijd: 26-01-2015, 11:00-13:00 uur.  

Locatie: REC-C2.07 

 

Aanwezig: Kevin, Iris B., Dana, Ernst, Brendon, Jiska, Iris K., Yoren, Malika, Lina, 

Racquelle, Baukje 

Afwezig: Tiffany, Kilian 

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering om 11.07 

2.   Post 

1. 20/01: Van de OR FMG: Uitnodiging Overlegvergadering OR/decaan FMG op maandag 25 

januari 2016, 10.00 uur in REC C6.00 

2. 20/01: van Lucas Wolthuis Scheeres (CSR): Benoemingsprocedure Decaan (over advies 

van CSR aan CvB over benoemingsprocedure). Willen zo democratisch mogelijke regels 

vastleggen voor de toekomst. Voorleggen aan pv. Er moet iemand naar de 

dossierhoudersoverleg. SCR heeft nog geen duidelijke mening, hangt af van wat FSR-en 

willen, regels over in hoeverre FSR-en betrokken willen worden in het proces. Lina gaat naar 

het dossierhoudersoverleg, is half bij procedure nieuwe decaan FMG geweest. 

3. 22/01: van Lianne Hooijmans: Voorinvesteringen (vraag om inbreng FMG) 

4. 25/01: van Sterre Minkes: Ruimte OV (verzoek OV in het vervolg te laten plaatsvinden in 

C6.00 of C5.00) Heb ik meteen op gereageerd.  

5. 25/01: van a.s.v. Kwakiutl: Uitnodiging ALV. 

3. Vaststellen notulen  

Vertrouwelijke informatie moet uit de updates gehaald worden en dubbele actiepunten moeten 

verwijderd worden. De notulen zijn verder vastgesteld.  

4. Actielijst 

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

voor de website en stuurt deze naar Brendon en Tiffany. Komt na de nieuwe verdeling van de 

dossiers. 

20160119-: Brendon gaat de uitnodiging verspreiden enquête Inrichting Innovatieve 

Onderwijsomgeving. V&O gaat eerst kijken naar wat dit inhoudt. 

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&O 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 de lerarenopleiding. Voorzitter O&O moet dit bespreken met 

Kilian. 

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

toelichting en concrete voorbeelden. We hebben in de OV allemaal toezeggingen gekregen, 

leuker om dit op FB te zetten.  

5. Mededelingen  

De raad is het erover eens dat de laatste OV is erg productief en prettig is geweest.  

Malika heeft op 10 februari om 10:00 een afspraak met Martijn over studieadviseurs, over 

fouten die er gemaakt zijn en hoe deze in het vervolg te voorkomen. Malika vraagt of er 

iemand van de raad mee kan.   

Taakgroep Governance is opgezet in O&O met Lina als hoofddossierhouder, Yoren en Dana 

hebben zich ook aangesloten. Er wordt nog naar een vierde persoon gezocht.  

6. Vaststellen agenda  

Het punt 'voorinvestering' wordt toegevoegd aan de agenda na punt 13. OC-buddysysteem.  

7. Update voorzitter 

Afgelopen week begon voor mij met het inwerken van de nieuwe ambtelijk secretaris. Daarna 

werd ik helemaal niet lekker waardoor ik helaas het Campusoverleg heb moeten missen. 

Dinsdag was een lange dag met DB, PV, en OV-voorbereiding. De OV-voorbereiding heeft 

zijn vruchten afgeworpen want de OV ging heel goed! Donderdag ging V&O helaas niet door, 

dus had ik een dagje vrij. Wel heb ik vorige week contact gehad met de commissie financiën 

van de OR. Het plan is om binnenkort met onze dossierhouders financiën en hun commissie 

financiën bijeen te komen om het te hebben over de bestemde reserves.  

8. Update afgevaardigde 

Er komt een UvA interne werkgroep die zich bezig gaat houden met flexstuderen, het 

uitwerken van de pilot, het vormgeven van de evaluatie en alles daaromheen. De CSR heeft 

twee zetels in deze werkgroep. We hebben vandaag met Mohammed Mohandis, oftewel 

MoMo (tweede kamerlid PvdA) gepraat en er is meer duidelijkheid van de (vooral zijn) 

motieven over het in werking zetten van de pilot. Als je meer wil weten vraag mij dan naar de 

CSR notulen of het verslagje van het gesprek met MoMo. 

Verder komt er een brief vanuit de CSR naar de FSR over de ISO brief van selectieve 

masters met daarin excuses omdat deze te snel verstuurd was.  

De begroting van de UvA is inmiddels aangenomen dus dat is fijn. Binnenkort wordt er ook 

verder gepraat over de begrotingen van de onderzoekscommissies, waar de GV een 

instemmingsverzoek over heeft ontvangen.  

De enquête studieadvies wordt n.a.v. de NSE platformbijeenkomst op anonieme basis 

gedeeld met verschillende beleidskwaliteitzorgmedewerkers, waaronder Sterre, misschien 

interessant om dit als FSR zelf nog een keer door te nemen.  



 

9. Update O&O 

Gisteren hebben we bij O&O de dossiers opnieuw verdeeld en verder nog gesproken over een 

binnengekomen klacht van POWL (die Lina een paar weken geleden had doorgestuurd) en 

over actief diplomeren. 

Actief diplomeren 

De faculteit wil ernaar streven om studenten die al hun punten hebben gehaald automatisch 

een diploma te geven. Indien een student uitstel wil, moet hier een verzoek naar de 

Examencommissie voor worden gestuurd. Dit is puur een rendementsmaatregel, en voorkomt 

dat studenten nog meer vakken kunnen volgen of kunnen schakelen. Bij een aantal 

opleidingen gebeurt dit al. De FSR FMG 14/15 vond dit al zeer onwenselijk, en bij ons riep 

dit ook veel discussie op. Actief diplomeren is een regel die in de OER zal verschijnen en hier 

hebben we instemming op. Volgende week gaan we het hier verder over hebben. 

10. Update V&O 

Vanwege 50% aanwezigheid (inclusief ikzelf) is de vergadering niet doorgegaan. Alle 

vergaderpunten zijn verschoven naar aanstaande donderdag. 

Daarnaast hebben Lina en ik van morgen een constructief gesprek gehad met Tom Verhoek. 

Hij wil graag met ons periodiek om de tafel zitten om lopende zaken te bespreken. Ook 

kunnen wij van te voren punten uit onze adviezen (aangaande studiefaciliteiten) met hem 

bespreken om deze verder te kunnen concretiseren voordat ze linea recta naar de decaan gaan. 

Voor het openstellen van onderwijsruimtes had hij echter een minder positieve uitkomst. Door 

het huidige systeem van onderwijsruimteverdeling tussen de domeinen die betalen voor een 

van te voren bepaalde percentage in gebruik name, zijn het de opleidingen die financieel 

opdraaien voor het openstellen van specifieke ruimtes. Hierover moet goed worden nagedacht 

hoe dit financieel herzien kan worden.  

Ook liet hij een voorstel zien voor de realisatie van (formele en informele) studieplekken op 

de tweede en derde verdieping. Lina en ik waren positief verrast over de tekeningen en 

ideeën. Tom gaf echter aan dat de plannen waarschijnlijk niet worden goedgekeurd vanwege 

financiële redenen. Hoewel het niet rendabele meters betreft hebben de afdelingen (UB, BOL, 

FS, domeinen) weer een excuus gevonden om dit niet te financieren, terwijl daar wel een 

potje voor is. Hij adviseert ons hem een formele mail te sturen met een status-opvraag van de 

plannen, die mede mogelijk zijn gemaakt met de vorige FSR. Hij zal dan vervolgens reageren 

met bovenstaand antwoord. Vervolgens kunnen wij hiermee aan de slag en dit aankaarten bij 

de decaan en de domeinen. 

11. Update SVOC  

28 januari is er een OC van ASW. Kilian gaat naar zijn OC, Baukje zal hem daarover 

contacteren.  

12. Onderwerp 1:  Profileringsfonds 

Is de raad vorige week niet aan toegekomen, dus zal nu worden besproken. V&O is tot 

conclusie gekomen om de CSR zich te laten buigen over de verdeling. De Raad streeft niet 

naar een verdeling op uurloon. De Raad wil echter wel duidelijk aangeven dat de huidige 

vergoeding onvoldoende is voor de tijd die Raadsleden nodig hebben om hun werk goed te 

doen. De FSR wil de CSR ervan overtuigen dat er meer nodig is. Hiervoor moet de FSR 



 

aangeven hoeveel tijd er in het raadswerk zit en wat ze er tegenover willen hebben staan, dan 

kan CSR een eerlijkere verdeling maken van de beurzen.  

Onderzocht en uitgelegd moet worden hoeveel tijd er besteed wordt en waarom de huidige 

beurs niet toereikend is. Toegevoegd moet worden dat we het vanzelfsprekend vinden dat 

afgevaardigde zowel de beurs van de CSR als van de FSR kan krijgen, omdat dit persoon tijd 

en werk steekt in beide raden. Iris geeft aan 20 uur voor CSR per week te werken en 10 voor 

FSR. Op dit moment krijgt ze echter alleen beurs voor CSR, doordat het nu onmogelijk is om 

de vergoeding krijgen van 3 maanden beurs voor FSR te krijgen, omdat ze al 12 maanden 

beurs krijgt voor de CSR.  

 

Het voorstel van V&O over het profileringsfonds is helder voor de hele Raad. In eerste 

instantie was het idee om ook te kijken naar de grootte van de faculteit en hier de vergoeding 

op proberen af te stemmen, maar vraag is of dit eerlijk is. De Raad kan wel aankaarten dat er 

bij de vergoeding mogelijk rekening kan houden met de grootte van de faculteit, omdat er 

meer werk zit in deze FSR dan in sommige andere. Informatie verkrijgen, bijvoorbeeld, kost 

veel meer tijd. Aangezien de FGW ook erg groot is, wil de FSR in de brief naar de CSR er 

ook bijzetten dat hij vindt dat ook deze FSR in aanmerking zou moeten komen voor een 

hogere vergoeding.  

 

Conclusie: Volgens de FSR is het verschil tussen de vergoeding van de CSR en de FSR is nu 

te groot. De FSR gaat aan de CSR uitleggen hoeveel tijd er besteed wordt aan raadswerk en 

waarom de huidige beurs niet toereikend is. Afgesproken is om ook de grootte van de faculteit 

mee te nemen in het argument, dit zorgt ervoor dat er meer werk is voor de FSR FMG, dit 

geldt ook voor de FSR FGW. 

13. Onderwerp 2: OC-buddysysteem 

Het nut van OC vergaderingen is dat de Raad op de hoogte is van wat er speelt bij de FMG 

opleidingen en over en weer de uitwisseling van informatie. De Raad stelt vragen zodat hij de 

mening van de OC's ook weet. Het buddysysteem bestaat zodat het minder tijd kost voor de 

coördinator, dat is nu niet zo omdat er geen (goede) verslagen worden geschreven. Er zijn 

goede en slechte punten aan het huidige OC-buddysysteem is. De vraag vanuit de coördinator 

is of we dit systeem willen en kunnen veranderen. Op dit moment verloopt vooral het geven 

van updates van OC's moeizaam. Dit moet in elk geval verbeterd worden.  

Hoe vindt de Raad dat het huidige systeem werkt? 

Het huidige systeem wordt als prettig ervaren omdat iedereen eigen ding heeft, maar updaten 

blijkt moeilijk. Het grootste probleem is dat iedereen op andere punten let, waardoor er 

belangrijke dingen kunnen blijven liggen. De OC's waarderen dat de FSR-leden bij de 

vergaderingen zijn. Volgens de coördinator worden de problemen met huidige systeem vooral 

veroorzaakt doordat mensen hun updates niet schrijven. Het is onmogelijk belangrijke 

informatie te destilleren als je geen informatie hebt.  

Is er een alternatief? 

 Het voorstel van Baukje om de OC's bij twee of drie Raadsleden onder te brengen. 



 

o Hier voelen de meeste Raadsleden niet voor. Het huidige buddysysteem is fijn, 

ieder heeft zijn eigen OC, waardoor het geen kerntaak is van iemand om naar 

alle vergaderingen te gaan.  

 Suggestie om een leidraad op te stellen voor de verslagjes die geschreven moeten 

worden over de OC vergaderingen. 
o Coördinator Baukje stelt dat zij het overzicht niet heeft om leidraad te op te 

stellen voor de verschillende OC's.  

 Het verbeteren van de verslagen door deze te schrijven op basis van de agenda, 

daardoor is duidelijk welke punten er belangrijk zijn en wat de kern is. Aantekeningen 

maken in agenda en het verslag met agenda opsturen. 
o Dit alternatief wordt als beste beoordeeld voor het moment. In het vervolg 

moeten verslagen van OC's in het agendaformat worden gemaakt om te kijken 

of dit beter werkt dan het huidige systeem. Voorop blijft staan dat ieder 

Raadslid daadwerkelijk de verslagen naar coördinator Baukje opstuurt, anders 

zal het systeem niet beter gaan functioneren.  

Conclusie: Het huidige buddysysteem werkt onvoldoende volgens de coördinator. Om het 

buddysysteem te verbeteren komt er een pilot waarin de verslagen van de OC vergaderingen 

worden geschreven aan de hand van de agenda. Hierbij wordt onder elk agendapunt kort eigen 

aantekeningen geschreven en dit kort na de vergadering snel naar coördinator gemaild. De 

coördinator destilleert welke punten uit deze verslagen belangrijk zijn voor de Raad.  

14. Onderwerp 4: Voorinvesteringen 

Door de invoering van het leenstelsel, zijn er een aantal financiële dingen veranderd. Pas in 

2018 komt er geld beschikbaar van het nieuwe systeem voor de faculteiten, tot die tijd maken 

de faculteiten aanspraak op een reservepotje van de UvA. Alle faculteiten hebben een voorstel 

gedaan waarin ze hebben aangegeven waar ze het geld van de universiteit aan willen 

besteden. Verdeling van het geld is hiervan afhankelijk en van het aantal studenten aan de 

faculteit. FSR heeft instemmingsrecht op het plan van de FMG.  

Wat vinden we van het plan? 

In het plan staat waar de verschillende domeinen in willen investeren. De Raad merkt op dat 

er nu vooral is ingezet op Blended Learning, de FSR zou eigenlijk willen zien dat er meer 

aandacht/geld komt voor docentprofessionalisering. Nieuwe digitale leeromgeving die er 

komt ook al gefocust op Blended Learning. De Raad wil 1/3de van het geld voor de FMG, 

omdat de faculteit ook 1/3de van de studenten heeft.  

Betrokkenheid Raad 

Het DB vindt het plan goed, maar proces was nogal verwarrend. De Raad is niet betrokken 

geweest bij het maken van de plannen door tijdnood van de faculteit, de plannen moest binnen 

een week na het instellen van de huidige raad ingestuurd worden. Het is onduidelijk voor de 

Raad hoeveel tijd er echt was voor de plannen, en of er echt sprake was van tijdnood.  

Wat de Raad wil doorgeven aan de CSR: De Raad was niet bij de plannen betrokken 

(procedure was onduidelijk), maar de Raad is het verder eens met de plannen en wil dat 1/3de 

van het geld gaat naar FMG. De Raad wil vragen aan de CSR of deze de plannen kan 

goedkeuren onder bepaalde voorwaarden, zoals dat FSR en OC's betrokken willen worden bij 

de plannen van volgende jaren.  



 

Instemmingsrecht voor FSR op deze facultaire plannen is misschien hoog gegrepen, echter, 

dit geld komt uiteindelijk van de studenten vandaan. Misschien dus wel goed om op in te 

zetten, hoewel de CSR ook al instemmingsrecht heeft. Adviesrecht wordt geacht als beter 

haalbaar, als de Raad dit heeft kan hij adviseren over het uitvoeren van de plannen. De Raad 

wil betrokken worden bij zowel inhoud als uitwerking.  

Conclusie: De Raad is niet betrokken geweest bij het maken van de plannen, dit vindt de Raad 

vervelend. De FSR vindt de plannen goed, maar er is wel te weinig aandacht voor 

docentprofessionalisering. De Raad wil vragen aan de CSR of deze de plannen kan 

goedkeuren onder bepaalde voorwaarden, zoals dat FSR en OC's betrokken willen worden bij 

de plannen van volgende jaren. Iedereen is het erover eens dat de Raad instemmingsrecht 

moet krijgen over de uitwerking van de plannen. Ook wil de Raad adviesrecht over de 

invulling van de plannen.  

15. Onderwerp 3: Nabespreking OV 

De OV ging heel erg goed, dit kwam ook zeker door de goede voorbereiding. Twee uur 

voorbespreking voor de OV blijft erin, inclusief voorzitter en notulist.  

Schakeltrajecten 

Kilian (dossierhouder) zal bij het gesprek zijn met de decaan en OWI's over de 

schakeltrajecten (met Mark en Richard) zijn, Lina en Iris B. schuiven ook aan.   

Voordat we hierover de studenten gaan informeren wil de Raad eerst het gesprek afwachten 

met de decaan en anderen. De CSR is ook met dit onderwerp bezig en kan ondertussen 

informatie inwinnen etc. Er moet contact zijn tussen Kilian en Iris K. die dit als dossier heeft 

in de CSR.  

Kilian wilde nog niet naar buiten brengen dat de Raad zich bezighoudt met de 

schakeltrajecten, totdat er echt vooruitgang is geboekt en uit vrees dat andere organen de 

credits. Veel Raadsleden delen deze wens niet, de credits hoeven niet per sé bij de FSR te 

liggen. Het gaat om het doel en het uiteindelijke resultaat. Als CSR en andere organen hier 

een goede rol in kunnen spelen dan is dat juist goed.  

Conclusie: De OV was zeer prettig en productief. We wachten het gesprek met de decaan af 

over schakeltrajecten. De CSR gaat zich ook bezighouden met de schakeltrajecten, dit is niet 

alleen een project van de FSR. Wat betreft de toezeggingen van het faculteitsbestuur over de 

openstelling van het gebouw: de Raad gaat achter toezeggingen aan over de pilot. De 

volgende OV is pas 16 maart, openstelling voor pilot moet dan 19-20 maart. Dit moet dus 

eerder worden geregeld. De FSR gaat hier proactief achteraan.  

16. Promotieschema  

Discussie over het plaatje 'Be like the FSR FMG' op facebook zetten. Het plaatje zal niet op 

facebook gezet worden na stemming.  

Er wordt wat informatie op facebook gezet over de mogelijkheid van de pilot openstelling 

REC B/C. Lina en Brendon gaan nadenken over hoe en wat.  

Voorstel om op facebook stukjes over raadsleden te zetten. Lina doet de aftrap. 



 

17. Wvttk 

Geen 

18. Rondvraag en sluiting  

Geen vragen. Lina sluit de vergadering om 12.58 

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

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

taakgroep.  

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

van de tweejarige master van lerarenopleiding.  

20160126-: Lina en Brendon zetten op facebook welke toezeggingen er zijn gedaan in de OV 

door het faculteitsbestuur.  

20160126-: Lina stuurt een mail naar de CSR over de voorinvesteringen. 

 

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.  

20160126-1: Iedereen stuurt de agenda en de notulen van iedere OC vergadering door naar de 

coördinator Baukje, evenals het zelfgeschreven verslagje. 

 

 


