
 
Notulen van de plenaire vergadering (24) 
Datum en tijd: 02-03-2016, 17:00-19:00 uur.   
Locatie: REC-C2.04  
 
Aanwezig: Lina, Dana, Iris K., Yoren, Iris B., Kilian, Baukje, Ernst, Racquelle, Brendon. 
Afwezig: Malika, Roos, Tiffany. 
 

1. Opening 
Lina opent de vergadering om 17.02. 

2. Post  
1. Jurian Glas (beleidsmedewerker UvA): verkeerde link stukken op website. Lina zal hierop 
antwoorden. 
2. Freek Voortman (AIESEC): REMINDER uitnodiging netwerkevenement. 

3. Vaststellen notulen   
Met de zojuist genoemde wijzigingen zijn de notulen 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. Tiffany stuurt een voorbeeld.  
20160210-: Tiffany gaat de Google Agenda updaten en geeft de DB rechten om de agenda te 
bewerken. 
20160224-: O&O pakt Room for Discussion op.  
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. 

5. Mededelingen 
Iedereen geeft maximaal een uur voor de PV door of ze de vergaderstukken uitgeprint willen 
hebben. Drie raadsleden hebben aangegeven deze standaard te willen.  

Kandidatuur SFR en CSR volgend jaar. Hoe gaat het met de campagnevoering? Volgende 
week moet de V&O en PV bespreken wat de FSR wil doen aan campagne voering en hoe de 
raad campagne wil gaan voeren.  

Iedereen moet de medezeggenschapsmonitor invoeren, anders wordt het quotum niet gehaald.  



 
Tiffany en Roos zijn afwezig door ziekte. Malika is afwezig voor een zakenreis.  

6. Vaststellen agenda  
Onderwerp 1 en 4 worden omgewisseld. Alle adviezen voor OV worden samengevoegd in 
een punt.  

7. Update voorzitter 
Afgelopen week heb ik veel vergaderd en was ik zenuwachtig voor het FMG-
knelpuntendebat. Op dinsdag hebben we DB-vergaderd (helaas zijn de notulen daarvan 
verloren gegaan) en daarna was zoals altijd V&O. Ook had ik die middag gesprek met een 
medewerker van het LLC, om het te hebben over de NSE-prioriteitenmatrix mbt 
studiefaciliteiten. Dat ging heel erg over waar ook al over hadden geadviseerd, dus dat heb ik 
haar allemaal verteld en dat zal ze meenemen. Verder heb ik samen met Yoren het FMG debat 
voorbereid en ben ik bij de FV FMG geweest. Woensdag PV, en donderdag het debat. Dit 
vond ik best goed gaan, dus daar was ik blij mee. Gisteren had ik een afspraak over de 
financiën naar aanleiding van het instemmen van de GV met de begroting. Er blijkt nog 
ruimte te zijn om onze mening te geven over de investeringen. Dit ga ik maandag bij het 
agenda-overleg bespreken met de decaan. Daarnaast hebben we ook een afspraak gehad met 
Tom Verhoek, die ons vertelde dat er stappen zijn gezet met betrekking op ons advies over 
studiefaciliteiten. Goed nieuws: komende tentamenweek zal het weekend ervoor de begane 
grond van gebouw E worden opengesteld, en zijn er daarmee 250 extra studieplekken! 

Aanvulling: de komende twee tentamenweken zal deze pilot in gebouw E lopen en deze wordt 
permanent gemaakt als deze twee een succes blijken. 

8. Update O&O 
Culturele sensitiviteit 
O&O is bezig het advies over culturele sensitiviteit meer vorm te geven. Dit moet in 
samenwerking met dossierhouders docentprofessionalisering. O&O wenst dat culturele 
sensitiviteit meer wordt geïmplementeerd in onder andere de lesmethoden. Om dit te 
realiseren hoopt O&O dat culturele sensitiviteit aan bod kan komen in elke training of cursus 
die (junior) docenten, studieadviseurs en andere medewerkers die in contact staan met 
studenten krijgen. Het verhogen van de diversiteit en culturele sensitiviteit in onder andere 
lesmethoden zou kunnen bijdragen aan het tegen gaan van dalende studentenaantallen. 

Regels & Richtlijnen 
Het dossier Regels & Richtlijnen wordt door O&O opgepakt. In de OER wordt regelmatig 
verwezen naar de R&R, hierdoor rijst de vraag bij O&O of de FSR hier ook niet advies of 
instemming op zou moeten hebben. Daarnaast wil O&O gaan realiseren dat de R&R (en 
eventueel ook de OER) op een makkelijker vindbare plek op de website van de UvA komen te 
staan en dat dit facultair breed hetzelfde wordt georganiseerd.  

Doorstroommasters 
O&O wil de OC's gaan informeren over de veranderingen bij doorstroommasters en selectieve 



 
masters, aangezien OC's hier veel over te zeggen hebben. Hiernaast zouden we het graag over 
doorstroommasters willen hebben op de volgende SVOC-dag. 

9. Update V&O 
 

De leukste commissie kampt nog steeds met een onderbezetting. Gisteren konden zowel Roos 
als Tiffany niet aanwezig zijn vanwege ziekte en mistten we Malika omdat ze in Marokko zit.  
Toch hebben we Tiffany digitaal kunnen invliegen door middel van Skype.  
 
Tijdens de vergadering hebben het volgende besproken: 
 
Adviesaanvraag studievoorlichting: Malika heeft met Margriet om tafel gezeten en een aantal 
inhoudelijke aanpassingen gedaan. De commissie had echter nog wat aanvullingen betreft de 
inhoud van het stuk, waardoor deze nog gedeeltelijk moet worden herschreven. Omdat Malika 
in Marokko zit, heeft Lina dit voor rekening genomen en zal deze zo spoedig mogelijk naar 
jullie worden verzonden.  
 
Daarnaast hebben het gehad over een PR-actie. We zitten eraan te denken dit te koppelen aan 
Pasen. Tiffany zal de concrete plannen voor volgende week voorleggen aan de commissie.  
 
Vervolgens hebben het gehad over de volgende SVOC-dag. We willen de studieverenigingen 
en OC's meer betrekken bij de organisatie zodat we onderwerpen kunnen voorleggen die voor 
ons beide relevant zijn.  
Op dit moment staat de dag gepland rond midden april. 
 
Tot slot een omschrijving van het takenpakket van de penningmeester: 
- Bijhouden en bewaken van de uitgaven door de FSR FMG 
- Declaraties terugstorten op de rekening van het FSR-lid en verwerken bij het Administratief 
Centrum van de UvA 
- Contact houden met Jeffrey van het faculteitsbureau 
- Jaarrealisatie maken aan het einde van het jaar 
- Beheer over de pinpas. 
 

10. Update afgevaardigde 

Aanstaande vrijdag GV (vergadering COR + CSR) waarvoor we vandaag tijdens de PV de 
adviesaanvraag voor de commissie diversiteit al hebben voorbereid. Tijdens de GV gaan 
we ook een oordeel vormen over het wel/niet instemmen met de facultaire verdeling van 
de voorinvesteringen. Vanuit de CSR hebben we besproken dat we eigenlijk niet willen 
instemmen, tenzij alle facultaire raden instemmingsrecht krijgen op de uitwerking van de 
facultaire voorinvesteringen-plannen. Tijdens de GV mag ieder lid echter individueel 
stemmen en is zij/hij niet verplicht om een CSR mening uit te dragen. Het wordt vrijdag pas 
duidelijk wat uiteindelijk het standpunt wordt. 



 
Verder hebben we een uitgebreide discussie gehad over of we wel of niet een kieswijzer gaan 
regelen voor de studentenraadsverkiezingen. En of deze dan alleen centraal of zowel centraal 
als facultair moet worden gemaakt. Het is vooral lastig omdat alleen een centrale kieswijzer 
mogelijk decentrale partijen benadeeld. En het schijnt er juist naar uit te zien dat zowel een 
centrale als een kieswijzer per faculteit te moeilijk te realiseren is binnen de tijd die we 
hebben. 

Zoals eerder vermeld komt er een werkgroep studiesucces, die de implementatieregels-
studiesucces die uit het 'rapport studiesucces' zijn doorgevoerd gaat evalueren. Dit komt 
binnenkort informerend naar onze PV (de CSR zal een vergaderstuk voor ons schrijven). 

Als laatste gepraat over de werkgroep flexstuderen. De eerste bijeenkomst heeft 
plaatsgevonden. Er komen al snel harde deadlines maar (het proces van) het vormgeven van 
de pilot (wat worden bv de regels, de selectiecriteria, etc.) is nog heel onduidelijk . Baukje 
was hier ook bij en gaat het met ons zo in de PV bespreken. 

11. Update SVOC  

SVOC dag, SV's en OC's willen meer betrokken zijn bij de invulling van de dag, Lina zal 
gaan vragen waar zij het over willen hebben. In de O&O zal dit ook worden besproken.  

12. Onderwerp 1: Commissievoorzitter V&O  

Alleen Iris Bijman heeft gesolliciteerd voor de positie. Er wordt gestemd middels 
stembriefjes. De FSR FMG besluit na stemming  Iris Bijman aan te nemen als 
commissievoorzitter: 

Voor: 7 stemmen. 
Tegen: 0 stemmen. 
Onthouding: 0 stemmen. 
Blanco: 0 stemmen 
Ongeldig: 2 stemmen. 

13. Onderwerp 2: Flexstuderen 
Vandaag in CSR besproken. Maandag komt de werkgroep weer bijeen. FSR gaat vorstellen geen 
selectiecriteria toe te passen. Voor elke opleiding kan je je als flexstudent opgeven, met een 
maximum van 5% per opleiding. Baukje denkt dat het beter is om maar drie opleidingen te nemen, 
omdat hiervan beter te toetsen is wat de effecten hiervan zijn.  

De positie van de FSR FMG maandag: 
- alle opleiding mee laten doen met de pilot met een max van 5% flexstudenten? 
of 
- een select aantal opleidingen laten meedoen waarbij onbeperkt flexstudenten meedoen? 

Het is een kwestie van methodiek, wat wil er onderzocht worden? Bij de laatste optie kan beter 
gekeken worden naar de effecten op een opleiding. Als gekeken wordt naar waarom studenten gaan 
flexstuderen en hoe dit gaat per opleiding is de eerste optie beter. Wellicht ook beter administratief 



 
haalbaar om de pilot voor een paar opleiding te doen. Pilot bedoeld om erachter te komen wat het 
doet met studenten en opleidingen als flexstuderen wordt ingevoerd, test voor of het landelijk kan 
worden ingevoerd, om een totaalbeeld te vormen hierover. 

Als er geen bovengrens is van 5% ontstaat er een duidelijker beeld ook op nationaal niveau wat de 
gevolgen zijn, welke studenten dit gaan doen, waarom, en hoe gaat dit? Willen een grens stellen om 
te voorkomen dat er een te grote toeloop komt op flexstuderen. HEt idee is nu dat er een wie-  

14. Onderwerp 2: Conceptadvies OC  
 

15. Onderwerp 3: OV adviezen 
 

16. Promotieschema  
 

17. Wvttk  
 

18. Rondvraag en sluiting  
 

Actielijst 
20160302: Iedereen schrijft naar eigen inzicht een stukje van ongeveer 100 woorden per 
zijn/haar dossier voor de website. 
20160302: Lina maak een afspraak met Brigitte Widdershoven.  

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 dossierhouder PR en 
commissievoorzitter V&O 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. 
20160302-: Iedereen geeft maximaal een uur voor de PV door aan de AS of ze de 
vergaderstukken uitgeprint willen hebben.  
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