
 

Notulen van de plenaire vergadering (22) 
Datum en tijd: 10-02-2015, 17:00-19:00 uur.   
Locatie: REC-C2.04  
 
Aanwezig: Lina, Roos, Dana, Iris K., Yoren, Malika, Iris B., Kilian, Baukje, Ernst, Racquelle  
Afwezig: Brendon, Tiffany. 
 

1. Opening  

Lina opent de vergadering om 17.04 
 

2.   Post  

1. 04/02 Guinevere (CSR): benoemingsprocedure OC's. Staat op de agenda. 
2. 04/02 Iris K.: selectieve masters. Staat op de agenda. 
3. 05/02 Mink Perrée: Profileringsfonds. Staat op de agenda. 
4. 05/02 Naomi Appelman: Instemmingsverzoek GV voorinvesteringen opbrengst 
studievoorschot 2016. 
5. 08/02 Riek Slotboom: brief OC-1517 BriefAdvies inzake evaluatie van beheersing Engelse 
taal door docenten. 
6. 08/02 Riek Slotboom: brief OC-1518 betreft OER planning.  
7. 08/02 Mark de Jongh (CSR): Taakgroep verkiezingen. Worden Raadsleden voor gevraagd. 
8. 09/02 Ed Tan: vraag aan de opleidingscommissie vanuit de CSR Date: donderdag. 
 

3. Vaststellen notulen 

Geen opmerkingen.  

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.  
20160119: Tiffany gaat Iris, Dana, Roos en Ernst inschrijven voor de FSR en Kevin en Jiska 
uitschrijven. 
20160203: Brendon en Lina zetten op Facebook dat op 25 februari van 13:00 tot15:00 in 
REC-C0.01 een bespreking is van het knelpunten rapport. Moeten nog met de commissie 
D&D overleggen, dan zal dit gebeuren.  
20160203: Yoren gaat een nieuwe WC-krant maken en hieraan het evenement van 25 februari 
toevoegen.  
20160203: O&O stuurt de stelling die zij hebben bedacht over actief diplomeren naar 
Brendon en Lina, zij zullen deze op Facebook plaatsen.  
 

5.   Mededelingen  

Dana heeft zojuist een mail gekregen dat de OC IDS is verplaatst naar vrijdag van 14:00 - 
16:00. Dana kan er niet bij zijn, Ernst zal in haar plaats gaan.  



 

Brendon en Tiffany zijn ziek. Roos is er voor het eerst bij.  

6. Vaststellen agenda 

Update SVOC wordt toegevoegd na onderwerp 4 (punt 15).  

7. Update voorzitter  

Afgelopen donderdag ben ik samen met Tiffany naar het voorzittersoverleg geweest. Hier is 
op initiatief van de CSR gebrainstormd over hoe de facultaire medezeggenschap versterkt zou 
moeten worden. De CSR wil hier namelijk een adviesrapport over schrijven aan het CvB. Uit 
de brainstorm is een heel schema gekomen met problemen en eventuele oplossingen. De 
vraag is of wij deze uitkomsten nog een keer in de FSR willen bespreken om te kijken welke 
problemen relevant zijn voor welke FSR en of er misschien nog dingen missen. Dit zullen we 
volgende week op de PV behandelen, de input geef ik daarna door aan de CSR.  
Daarnaast heb ik afgelopen week overleg gehad met iemand van de commissie Financiën uit 
de OR. We hebben het gehad over de mogelijk om op dit dossier meer samen te werken. De 
OR heeft nog niet geadviseerd op de begroting, dus ik heb voorgesteld om te kijken of we 
wellicht nog samen een advies kunnen geven. Aangezien er op centraal vrij recent is 
ingestemd zou er facultair nog ruimte moeten zijn om te adviseren, bovendien was dit dus een 
eis van de GV.  
Verder ben ik samen met alle andere FSR voorzitters uitgenodigd voor een gesprek met de 
Rector om het te hebben over 'nog nader te bepalen onderwerpen'. Volgens de CSR zal het 
gaan over het functioneren van de  facultaire medezeggenschap, en de CSR raadt ons aan om 
hierover goed in debat te gaan.  
Daarnaast de is de FSR op vrijdag 18 maart om 15u uitgenodigd om kennis te maken met de 
nieuwe decaan. Bij de PV zal ik inventariseren wie hier bij aanwezig kunnen zijn en dat 
doorgeven.  
Tot slot zal ik tot Brendon beter is de V&O-taken op me nemen. 
 
Aanvulling: flexstuderen 
De FSR FMG heeft als enige FSR een plaats heeft in de werkgroep. De CSR wil graag dat 
andere FSR-en ook deze mogelijkheid hebben. Echter, alleen de FSR FdR heeft tot nu toe 
aangegeven hier interesse in te hebben. Er zijn ook te weinig plaatsen voor een afgevaardigde 
van iedere faculteit. In de werkgroep heeft de CSR heeft twee plekken. De Raad, die hard 
heeft gestreden voor zijn plek in deze werkgroep, vindt dat als een andere FSR hier ook bij 
wil zijn, dit niet ten koste mag gaan van zijn plek. Dan zou deze plek dus van de CSR moeten 
komen, maar dit is natuurlijk ongunstig voor de CSR.  
 

8. Update afgevaardigde  

De CSR heeft ons gevraagd een week onze uren bij te houden in het kader van het herzien 
van het profileringsfonds. We hebben hier verder over besloten dat we vanaf volgend jaar 
een soort model gaan uitdenken waarbij de vergoeding van de FSR-en gebaseerd wordt op 
onder andere aantal OER-en, aantal studenten etc. en of de FSR zelf meer uren/geld wil. Voor 
nu passen we alleen wat kleine dingen aan en de grote herziening wordt dan volgend jaar 
uitgedacht. 
  
En zoals Lina net mailde is de vraag of we ideeën over versterking van de 
medezeggenschap kunnen agenderen. 



 

 
Ook is de vraag of wij nog input kunnen leveren op de benoemingsprocedure decanen, hier 
komt binnenkort een dossierhoudersoverleg van, wie gaat daarheen? 
 
We zijn nu druk bezig met het organiseren van de studentenraadsverkiezingen, hier komt 
binnenkort een informerende mail over vanuit de CSR, met onder andere de vraag of wij een 
kieswijzer of een lijsttrekkersdebat willen en of we willen helpen met PR-en. 
 
Nog een toevoeging: eind volgende week krijgen we het voorstel voor de Regeling 
Campagnefinanciering toegestuurd en voor 1 maart moeten we besluiten of we het voorstel 
overnemen of willen aanpassen! Dit wordt t.z.t. wel duidelijk waar dit precies over gaat. 
 

9. Update O&O  

Vakevaluaties 
Vorig jaar heeft de FSR geadviseerd dat de procedure van de vakevaluaties en het belang 
hiervan kenbaar wordt gemaakt aan de studenten, om zo de kwaliteit van deze evaluaties te 
verhogen. Wij gaan uitzoeken in hoeverre studenten hier meer van op de hoogte zijn. 
Daarnaast gaan we inventariseren wat de huidige knelpunten zijn bij vakevaluaties (uvaq en 
kwalitatief) en kijken wat facultair breed meer onder de aandacht zou moeten komen.    

Actief Diplomeren 
Bij een aantal opleidingen krijgen studenten bij het halen van de benodigde studiepunten 
automatisch het diploma. Voor studenten die eventueel extra vakken willen volgen of een 
schakelprogramma willen volgen zorgt dit actief diplomeren voor problemen. In eerste 
instantie zou dit een rendementsmaatregel kunnen zijn om de diploma's te kunnen bekostigen 
binnen de N+1-regeling. Nu deze is afgeschaft willen we inventariseren of actief diplomeren 
ook niet kan worden afgeschaft. Dit zal ook binnen de OER-taakgroep worden opgepakt.  
 
Diversiteit 
De dossierhouders hebben een plan opgesteld om diverse facetten van diversiteit aan te 
pakken. Het idee is dat vanuit meerdere kanten verschillende aspecten van diversiteit te 
realiseren zodat op deze manier ook de gewenste cultuuromslag kan plaatsvinden en de 
faculteit ook diverser kan worden, bijvoorbeeld bij de studievoorlichting in verschillende 
wijken/scholen, curricula van opleidingen, etc. 
 

10. Update V&O  

Deze week mochten we Roos voor het eerst verwelkomen in V&O, wat heel gezellig was. We 
hebben het gehad over financiën: omdat er nu centraal is ingestemd met de begroting onder 
voorwaarde dat de facultaire medezeggenschap de facultaire begroting krijgt voorgelegd ter 
advies, gaan we samen met de OR kijken of we nog een advies kunnen geven over de 
begroting (OR heeft ook nog niet geadviseerd). Ik heb gevraagd om een gesprek met Jeffrey 
Smits en Frans Tolsma om het hier over te hebben.  
 
Daarnaast hebben we het nog een laatste keer gehad over de dossierverdeling, deze zijn nu 
definitief verdeeld.  
 
Verder heeft Cordaan voorgesteld om een soort werkgroep 'welzijn' op te stellen waar iemand 
van de FSR in plaatsneemt om de schakel te vormen tussen de UvA en Cordaan. Uit het 



 

mailtje werd niet helemaal duidelijk wat hier precies mee bedoeld werd, maar wij denken dat 
dit niet per se een handige rol voor de FSR is. Daarom ga ik nu aan de studieverenigingen 
vragen of zij misschien geïnteresseerd zijn in iets dergelijks.  
 
We hebben nogmaals het advies Studievoorlichting besproken, wat we op de volgende OV 
willen bespreken. We zullen in gesprek gaan met Margriet om te achterhalen waar het is 
misgegaan. Daarnaast zullen we de resultaten van de bachelor enquête proberen te verwerken.  
Als allerlaatst hebben we de reactie van de decaan op het advies Contact tussen Student & 
Stafleden besproken. We waren met zijn allen weer heel verbaasd over de reactie, omdat het 
heel erg lijkt alsof we een ongevraagd advies hebben gegeven. Hier willen we nogmaals met 
Eric (en Tom) over in gesprek, om te weten wat ze bij dit advies precies verwacht hadden. 
 
Het is ook goed als de Raad hierover contact opneemt met het contactpersoon 
medezeggenschap, Brigitte. Zij heeft gehoord dat verschillende FSR-en problemen in de 
communicatie hebben met hun decaan, maar Brigitte hoort hier alleen indirect over. FSR-en 
moeten haar beter op de hoogte houden van dit soort moeilijkheden zoals met het advies van 
Malika dat is afgewezen door verkeerde communicatie en nu weer opnieuw gedaan moet 
worden.  
 

11. Update SVOC 1   

• Maandag 15 februari OC POWL. Eventueel wordt dan de OER besproken, indien dit 
zo is  dan gaan Lina, Dana en Baukje erheen. 

• Dinsdag 16 februari 15:00-17:00 OC Communicatiewetenschap. Brendon gaat daar 
niet heen door ziekte, Baukje en Ernst gaan in zijn plaats.  

• Woensdag 17 februari 15:00-17:00 is de OER-vergadering van Sociologie. Baukje 
gaat erheen samen met Yoren.   

• Donderdag 18 februari is OC Antropologie. Baukje, Ernst en Malika gaan erheen. 
• Vrijdag 19 februari is de OC Psychologie, Baukje, Lina en Dana gaan hierheen. In de 

vergadering zal de OER worden besproken. Ook is de OC ILO 17:00 - 19:00, Kilian 
gaat hierheen.  

 
12. Onderwerp 1: Strijd mee met de FMG 

Volgende week is tijdens de PV een evenement over de '10 miljoen bezuinigingen op de 
UvA'. Dit wordt georganiseerd door een tot noch toe onbekende actiegroep. Het is onduidelijk 
hoe zij komen aan het bedrag va tien miljoen dat zou moeten worden bezuinigd. Tevens wordt 
beweerd dat de faculteitsreserves 'mogen niet worden aangeraakt' maar het is  publiekelijk 
bekend dat dit juist wel gebeurt. De medezeggenschap is niet benaderd door de groep om 
informatie te verstrekken over dit onderwerp.  
 
Wat is er aan de hand?  
 Uit de woorden van de decaan in de laatste OV bleek geen directe bezuiniging worden 
doorgevoerd, maar door teruglopende studentenaantallen zullen bepaalde maatregelen moeten 
worden genomen. Ten eerste worden de reserves aangesproken om te kunnen investeren in 
het trekken van nieuwe studenten en er wordt gekeken hoe het geld dat de FMG heeft, 
efficiënter kan worden besteed.  



 

Deze maatregelen worden genomen om te voorkomen dat er in de toekomst, wanneer de 
toenemende studentenaantallen voelbaar worden in de financiën van de FMG, bezuinigd moet 
worden. De FMG heeft niet hetzelfde probleem als de FGw.  
 
Wat gaat de hieraan Raad doen? 
FSR vindt de actie een vreemde gang van zaken, het is fijn dat ze om de FMG geven maar 
heel raar dat ze geen medezeggenschap betrekken hierin en om informatie vragen. Lina gaat 
praten met Frans Tolsma en Jeffrey Smits van de faculteitsfinanciën. De Raad gaat nadenken 
over het eventueel sturen van een persbericht sturen aan de Folia, eventueel samen met de 
OR. Ook wil de Raad bij Folia aangeven dat ze de FSR moeten bellen als er dingen spelen op 
de FSR, zodat zij de juiste informatie krijgen. 
 
Algemene acties  
De FSR mag een nieuwsbrief gaan sturen naar de studenten met wat de Raad doet, de 
contactgegevens en de toezeggingen vanuit het facultietsbestuur van het laatste half jaar. 
Volgende week spreken we hier nog over, dan heeft Lina ook wat meer informatie.   
 
Vooralsnog heeft de Raad geen instemmingsrecht op hoe de bestemde reserves worden 
besteed, de plannen en uitvoering. De Raad heeft hier wel adviesrecht op. De Raad moet met 
de decaan bespreken of de FSR betrokken kan worden bij het proces van het maken van de 
plannen, nu is de medezeggenschap helemaal niet betrokken.  
 
Conclusie: Er is misinformatie over de financiën van de FMG waardoor een groep studenten 
in actie wil komen tegen de bezuiniging. De medezeggenschap is hierover niet benaderd en 
bestrijd de beweringen van de actiegroep. Lina gaat in gesprek met Frans Tolsma en Jeffrey 
Smits voor opheldering. Volgende PV praat de Raad hierover verder. 
 

13. Onderwerp 2: Benoemingsprocedure OC-leden 

Doel van het advies van de CSR 14-15 was om de sollicitatieprocedure voor de OC's 
harmoniseren. Het is echter erg verschillend per OC of ze een algemene 
benoemingsprocedure wel wenselijk vinden. De OC's van de FMG zijn ontevreden over het 
advies van de CSR 14-15 aan het College van Bestuur.  
 
Er is een boekje voor OC's gemaakt waar een dubieuze zin in staat over de eventuele rol van 
de FSR in de benoemingsprocedure. Het advies van de CSR 14-15 is namelijk niet 
overgenomen, maar zeer verzwakt; het is nu aan de OC of zij de FSR willen betrekken in de 
benoemingsprocedure. Er is een beetje onduidelijkheid of de betrokkenheid van de FSR bij 
een benoeming nog wel onafhankelijk genoemd kan worden. Echter, als de zin wordt 
weggehaald kan de FSR nog steeds worden betrokken door de OC's. Kan, maar hoeft dus niet. 
Deze zin is vaag genoeg geformuleerd om ruimte te geven voor meerdere interpretaties. 
 
De FSR wil dat het advies wordt ingetrokken en dat de zin over mogelijke betrokkenheid van 
de FSR eruit wordt gehaald. Maar iedereen behalve Baukje, vindt dat deze zin geen breekpunt 
is. In gedachten moet worden gehouden dat als wij willen dat het boekje wordt aangepast of 
het advies wordt ingetrokken, dat niet per definitie betekent dat dit ook gaat gebeuren. Als 
OC's een FSR-lid erbij willen en zij denken dat dat de onafhankelijkheid bevordert, wie zijn is 
de FSR dan om nee te zeggen?  
 



 

Conclusie: Doel van het advies was om de sollicitatieprocedure voor de OC's harmoniseren, 
maar de meeste OC's zijn niet blij over het advies. De FSR wil dat het advies van de CSR aan 
het CvB over de benoemingsprocedures van de OC's wordt ingetrokken en dat de zin over 
mogelijke betrokkenheid van de FSR uit het boekje wordt gehaald.  
 

14. Onderwerp 3: Selectieve masters 

Het probleem 
Het is niet meer verplicht een doorstroommaster te hebben voor iedere opleiding, het gevolg 
hiervan is dat er voor veel opleidingen bijna alleen nog maar selectieve masters zijn. 
Doorstroommasters worden zeldzamer en meer verspreid over het land. Hierdoor worden veel 
studenten met een gemiddelde onder de 7 (ongeveer 45%) gedwongen na de Bachelor een 
Master te gaan volgen in een andere stad.  Hier kleven verschillende problemen aan, zoals de 
kosten voor studenten die veel verder moeten om een master te volgen. Daarnaast hebben 
studenten net 3 jaar een netwerk opgebouwd en worden nu gedwongen weer een nieuw leven 
op te bouwen in een andere stad. 
 
De wet zelf ligt hier niet ter discussie, die is er al en jaar, maar er is nu pas ophef over. 
Universiteiten blijken de overgang naar selectieve masters helemaal niet te willen, zij willen 
een doorstroommaster kunnen aanbieden voor hun studenten.  
 
De FSR vindt dat doorstroommasters moeten blijven bestaan voor iedere universiteit in het 
land, niet alleen één per opleiding. Geen enkele FSR op de UvA vindt deze wet goed, behalve 
de FEB. De Raad wil niet dat selectieve masters afgeschaft worden, maar pleit voor een 
behoud van de doorstroommasters op iedere universiteit.  
 
Afspraak met VSNU 
Selectieve masters zijn in het medezeggenschapsevenement besproken. Morgen heeft Iris K. 
een gesprek met VSNU om te praten over selectieve masters. Iris K. wil graag input van de 
raad over vragen om te stellen aan de VSNU hierover. Bijvoorbeeld wat verwachten wij van 
het VSNU en wat van het ministerie van OCW. 
Voorgesteld is om te vragen wat de VSNU zelf als voordeel/nadeel van dit beleid zien? En na 
antwoord te vragen wat zij zien als oplossing. 
 
Iris gaat ook aankaarten dat het vreemd is dat er geen pilot is geweest voordat de wet is 
doorgevoerd, onduidelijk is wat voor- en nadelen zijn van overwegend selectieve masters 
aanbieden.  
 
Conclusie: Er is al een jaar een wet die het mogelijk maakt voor universiteit om volledig over 
te gaan op selectieve masters. De universiteiten, zowel als de medezeggenschapsraden zijn 
hier ontevreden over en zijn bang voor de gevolgen van deze wet voor studenten. De Raad 
pleit voor een behoud van de doorstroommasters op iedere universiteit, zodat het grote 
percentage studenten die niet excelleert de mogelijkheid krijgt om aan de universiteit waar de 
bachelor is behaald ook een master te volgen.   
 

15. Onderwerp 4: Profileringsfonds 
De CSR heeft input ontvangen van alle FSR-en over het profileringsfonds. Er blijkt danig 
verschil te zitten tussen de uren die de FSR-en besteden aan de Raad. Vanuit de CSR is 
gevraagd aan de FSR FGM om de uren bij te houden deze week. De Raad is echter van 
mening dat dit een vertekend beeld geeft. Het is vooralsnog onmogelijk om de tijd te besteden 



 

die nodig is voor de Raad en het is piekbelasting.  Hoeveel uren de Raadsleden dus 
daadwerkelijk nodig hebben voor hun werk wordt hieruit niet duidelijk. Er is al aangegeven 
dat er structureel te weinig tijd is voor het werk en dat dat het probleem is met betrekking tot 
de huidige vergoedingen.  
 
CSR wil de vergoeding wel verhogen voor FSR-en. Dit jaar nog zullen de 
onkostenvergoedingen omhoog gaan. Vanaf volgend jaar zal het hele profileringsfonds 
veranderen op basis van inhoud, hierbij wordt gedacht aan een Gronings model. Voor 
Raadsleden wordt per faculteit op basis van inhoud (hoeveel OER-en worden gedaan, hoeveel 
dossiers, opleidingen, studenten, etc.) wordt bepaald hoe hoog de vergoeding moet zijn.  
  
Conclusie: de vergoedingen van de FSR-en zullen worden aangepast, dit jaar alleen de 
onkostenvergoeding en volgend jaar gaat het profileringsfonds veranderd worden. Lina stuurt 
een mail naar de CSR hun verzoek tot urenregistratie geen zin heeft voor het huidige 
probleem dat de Raadsleden structureel uren tekort komen om hun werk goed te kunnen doen.   

 
16. Update SVOC 2 

Volgende week.  
 

17. Promotieschema 

De nieuwe WC-krant komt eraan. O&O levert de stelling over actief diplomeren in bij Lina 
en Brendon voor op Facebook. Volgende week zal de Raad iets op Facebook zetten over 
bezuinigingen. 
 

18. Wvttk 

Niets. 
19. Rondvraag en sluiting   

Er is een soort generaal pardon gekomen voor de accreditatie van tweejarige 
lerarenopleidingen. Deze zijn opnieuw ingericht en moesten  derhalve opnieuw geaccrediteerd 
worden. Door het generaal pardon hoeft dit niet meer per opleiding, maar worden ze allemaal 
in een keer gedaan.  
 
De CSR wil een dossierhouder duurzaamheid en dossierhouder verkiezingen. Kilian wordt 
voorgedragen voor een uitnodiging voor de bijeenkomst over de verkiezingen en Dana voor 
duurzaamheid. 
 
Lina sluit de vergadering om 18.47. 
 
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: Tiffany gaat Iris, Dana, Roos en Ernst inschrijven voor de FSR en Kevin en Jiska 
uitschrijven. 
20160203: Brendon en Lina zetten op Facebook dat op 25 februari van 13:00 tot15:00 in 
REC-C0.01 een bespreking is van het knelpunten rapport. Moeten nog met de commissie 
D&D overleggen, dan zal dit gebeuren.  



 

20160203: O&O stuurt de stelling die zij hebben bedacht over actief diplomeren naar 
Brendon en Lina, zij zullen deze op Facebook plaatsen. 
20160210: Tiffany gaat de Google Agenda updaten en geeft de DB rechten om de agenda te 
bewerken.  
 
Pro Memorie:  
20151006-2: Iedereen geeft alle data van zijn of haar OC-vergaderingen door aan Baukje.   
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. Ook worden het verslag, de agenda 
en notulen op Dropbox gezet in de daarvoor bestemde map.  
  
  
 
 


