
 
Notulen van de plenaire vergadering (25) 
Datum en tijd: 09-03-2016, 17:00-19:00 uur.   
Locatie: REC-C2.04  
 
Aanwezig: Lina, Dana, Iris K., Yoren, Iris B., Kilian, Baukje, Ernst, Racquelle, Brendon, 
Malika, Tiffany. 
Afwezig: Roos. 
 

1. Opening 
Lina opent de vergadering om 17.08. 

2. Post  
1. 01/03 Iris Kooreman: aanpassing op DB notulen. 
2. 03/03 Sterre Minkes: wijzigingen decaan op concept notulen. 
3. Costanza Sinibaldi: FWO Faculty of Social and Behavioural Sciences - Frontier 
Presentation 2015/16. 
4. 06/03 Guinevere Simpson (CSR): Evaluatie rapport Studiesucces. 
5. Rosa d'Adelhart Toorop (CSR): Basiskwalificaties Onderwijs (BKO - 
docentprofessionalisering). 

3. Vaststellen notulen  
Blanco (0 stemmen) toevoegen aan de stemming. De notulen zijn vastgesteld. 

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

5. Mededelingen 
Roos is afwezig door ziekte.  

Problemen rondom dossier docentprofessionalisering worden besproken op de komende OV. 
De communicatie is moeizaam verlopen en dit zal met de decaan worden besproken en daarna 
eventueel met Brigitte.  

Lina heeft Fahad gesproken. Hij is helaas niet meer beschikbaar om het raadsassistenschap 
van Roos over te nemen. Er zal zo snel mogelijk een vacature geplaatst moeten worden. O&O 
pakt dit deze week op.  

Dana is in gesprek geweest met mensen binnen de UvA die gaan over duurzaamheid. Zij 
vraagt om input van de raadsleden om deze te bespreken met de desbetreffende personen.  

Vrijdag 18 maart is de kennismaking van de FSR en de OR met de nieuwe decaan om 15:00.  



 
6. Vaststellen agenda  

Flexstuderen wordt toegevoegd onder aan de agenda. De agenda is vastgesteld. 

7. Update voorzitter 
Deze week heb ik overleg gehad met de OR, met name over de financiële situatie. De OR gaat 
niet meer adviseren over de begroting of de investeringen, omdat het daar te laat voor is. Ik 
heb wel aangegeven dat ik graag samen wil optrekken bij het proces voor de begroting van 
2017, wat ongeveer in juni van start zou gaan. Hier stonden ze positief tegenover. Verder ben 
ik aanwezig geweest bij het agendaoverleg, hier hebben we de adviezen voorbesproken en 
heb ik een beetje de reactie van de decaan kunnen peilen. Dit zullen we uitgebreider 
bespreken bij de OV-voorbereiding die we zo tijdens de PV gaan plannen. Gister ook 
aanwezig geweest bij het OWI-overleg. Alles liep nogal uit, dus er was geen tijd om alle 
adviezen te bespreken, dus we hebben het vooral gehad over de adviezen over de OC's. De 
decaan zorgt wel dat de mening van de OWI's wordt meegenomen in zijn reacties op onze 
adviezen. Verder ben ik vooral bezig geweest met het afkrijgen van de adviezen en het 
beantwoorden van mailtjes etc, niet zo veel bijzonders. 

8. Update O&O 
Deze week ben ik (Baukje) ziek geweest waardoor ik niet bij de vergadering aanwezig kon 
zijn, desalniettemin is er wel door O&O vergaderd! 
 
Flexstuderen 
De opleidingscommissies blijken niet goed op de hoogte te zijn van wat er aan de hand is met 
flexstuderen. Vanaf komend studiejaar ('16-'17) is er een pilot flexstuderen. Over de inhoud 
hiervan wordt gesproken in de werkgroep flexstuderen. Naar aanleiding van de werkgroep die 
komende maandag zal plaatsvinden zal een informerende brief worden opgesteld voor de 
opleidingscommissies 
 
Room for Discussion 
In O&O is verder gebrainstormd over een mogelijk onderwerp voor een samenwerking met 
room for discussion. Mogelijke onderwerpen zijn diversiteit, doorstroommasters en de positie 
van de universiteit in de maatschappij. 
 

9. Update V&O 

We hebben het gehad over de nieuwsbrief. Deze gaan we zeer binnenkort eindelijk 
versturen! In de nieuwsbrief willen we graag de lopende adviezen en andere actualiteiten kort 
benoemen in een stukje van ongeveer 50-75 woorden.V&O schrijft iets over 
studievoorlichting en het openstellen van studieplekken in gebouw E. Graag willen we O&O 
vragen om dit ook te doen voor de adviezen omtrent OC’s, diversiteit en de OER.  

Daarnaast hebben we het gehad over de plannen omtrent de voorinvesteringen van de FMG. 
De documenten (zie vergaderstuk in pv bijlage) zijn lastig te interpreteren wat het moeilijk 
maakt om kritische op- en aanmerkingen te maken. Daarnaast voelen we ons niet volledig in 
de positie om over de huidige concrete plannen te adviseren. We hadden graag in een eerder 



 
stadium al betrokken willen worden bij het maken van de plannen i.p.v. achteraf. Kortom; 
V&O vindt het lastig om inhoudelijke uitspraken te  doen omtrent de voorgelegde begroting 
en de plannen. We willen dit met de rest van de raad bespreken. 

Ook hebben we het gehad over de verkiezingscampagne. We vinden het belangrijk dat de 
studentpartijen mogelijke kandidaten duidelijk maken hoe hoog de werkdruk is binnen de 
raden. We zouden de communicatie graag via de studieverenigingen willen laten lopen i.v.m. 
de grote achterban. De verkiezing gaan we promoten via facebook etc. We willen kijken of 
we de PR paasactie aan de verkiezingen kunnen koppelen. Lina en Iris hebben gelijk na de 
CV wat posters en flyers verspreid.  

Aanvullingen: FSR wil weer een actie doen met Pasen. Tiffany wil graag een mandaat voor 
de vormgeving van een kaartje, welke wordt vastgemaakt aan een paasei. De inhoud van de 
kaart gaat wel door de PV.  

Iris B. wil graag input van de OC's over de SVOC-dag, iedereen vraagt aan zijn of haar 
buddy-OC input voor deze dag.  

Volgende week maakt de FSR een samenvatting over waar de Raad adviezen over heeft 
gegeven dit jaar zodat iedereen weet waar de FSR mee bezig is en wat de raad belangrijk 
vindt. Volgende week wil de  voorzitter deze mail versturen aan de studenten. O&O is 
gevraagd 50 woorden te schrijven per onderwerp, zijnde diversiteit, OER-en en OC's.  

 
10. Update afgevaardigde 

We hebben meer dan uitgebreid gediscussieerd over de kieswijzer. De facultaire partijen 
Oprecht (FdR) en Lief (FNWI) willen niet dat 'ie komt en andere partijen willen het juist wel. 
Het is allemaal lastig want we zitten ook nog met technische/financiële/tijdsbeperkingen. 
Volgende week gaan we er over stemmen. 

Tijdens de verkiezingen gaan we PRen met een speciale plak je foto op een flyeractie. We 
overwegen ook een blackboard pop-up te fixen die oproept tot stemmen en het verloten van 
een kado. 

Er is een taakgroep duurzaamheid opgericht.  

Er is n.a.v. wetsvoorstel versterking bestuurskracht de mogelijkheid om (bij de UvA) er voor 
te kiezen dat studenten in hun bestuursjaar geen collegegeld hoeven te betalen. Dit 
'collegegeldvrije besturen' komt nog terug (het moet ook eerst nog door de eerste 
kamer),maar we vormen er nu alvast een mening over. Er is (nog) geen sprake van dat  dit 
daadwerkelijk gaat veranderen bij de UvA. 

We hebben het plan van aanpak van de werkgroep Blended Learning besproken, en we 
gaan een adviesbrief sturen naar de rector/werkgroep hierover. Hier zal onder andere het 
volgende in staan:  



 
1. het is problematisch dat de werkgroep de definitie van contacturen zal heroverwegen. De 
definitie van een contactuur kan alleen worden heroverwogen als hier breed onderzoek naar 
wordt gedaan.  

2. Blended Learning is een investering op de lange termijn maar wordt nu uit het potje van 
voorinvesteringen betaald, terwijl de voorinvesteringen direct een uitwerking dienen te 
hebben. 

3. er is onvoldoende draagvlak gecreëerd voor het plan en daarom wordt het erg lastig om 
succesvol door te voeren 

4. Het plan van aanpak is te veel top down (het wordt geïmplementeerd door een 'dean') 

Verder hebben we flexstuderen besproken. We zien nog veel problemen en hebben besloten 
komende werkgroep er voor te pleiten om de pilot pas in september 2017 wordt ingevoerd 
(ipv september 2016).Gaan nog uitwerken hoe profileringsfonds en flexstuderen samengaat.  

11. Update SVOC 

Geen update deze week. 

12. Onderwerp 1: Evaluatierapport Studiesucces 

Een werkgroep uit 2008 heeft aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van studiesucces, 
welke grotendeels zijn doorgevoerd door opleidingen. Selectieve masters, BSA en het 8-8-4 
systeem zijn voorbeelden van deze doorgevoerde aanbevelingen. CSR heeft gevraagd of deze 
wijzigingen in de opleidingen geëvalueerd kunnen worden voor het studiesucces. De CSR wil 
weten in hoeverre de aanbevelingen zijn overgenomen en ingevoerd en wat de eventuele 
ongewenste bijeffecten ervan zijn. Er is een nieuwe werkgroep opgericht door de UvA die 
onderzoek gaat doen. Er wordt per opleiding bekeken wat er is doorgevoerd en de effecten 
hiervan zijn. Er is een vragenlijst gemaakt voor het kwalitatieve deel van het onderzoek, ook 
is er een kwantitatief deel en een literatuuronderzoek. Klaas Visser heeft in beide 
werkgroepen gezeten en twee CSR leden zitten in de huidige werkgroep. Er zal ook een 
werkgroep worden gecreëerd waar de FSR-en in zitten, zodat ook zij ermee bezig kunnen 
zijn. Deze groep zal zich alleen bezighouden het analyseren van de resultaten van de 
vragenlijsten. Deze informatie is informerend bedoeld, maar aan- en opmerkingen zijn 
welkom. Voor 20 maart moeten raadsleden deze doorgeven aan de CSR. 

Iris K. gaat navragen welke andere invloed de FSR-en hebben, bijvoorbeeld input geven op de 
invoeringen van de aanbevelingen en de ongewenste bijeffecten. FSR is zeker niet tegen 
studiesucces, maar wel tegen de eenzijdige focus op een hoog rendement (welke zeker is 
toegenomen), de raad vindt dat andere zaken ook belangrijk zijn.  

De raadsleden gaan nadenken over hoe ze vinden dat deze maatregelen werken en hoe 
studenten het ervaren, deze meningen worden nog niet vertegenwoordigd. Raadsleden denken 
na over de criteria voor de kwaliteit van een studie. O&O zal dit komende vergadering gaan 
bespreken en volgende week de PV.  



 
Conclusie: De doorgevoerde aanbevelingen van de werkgroep Studiesucces uit 2008 worden 
geëvalueerd door een nieuwe werkgroep waar ook de CSR plaats in neemt. De CSR wil weten 
in hoeverre de aanbevelingen zijn overgenomen en ingevoerd en wat de eventuele ongewenste 
bijeffecten ervan zijn. Er komt een aparte werkgroep waar de FSR-en in zullen plaatsnemen, 
onduidelijk is nog hoeveel invloed zij zullen hebben op het onderzoek en de aanbevelingen 
die daar uit zullen komen. De raad zal de gevolgen die hij ziet nog eens bespreken in een 
volgende PV en de resultaten daarvan doorgeven aan de werkgroep waar de FSR-en in zitten.  

13. Onderwerp 2: Update stilteruimtes 

In ieder gebouw van de UvA komen stilteruimtes om te bezinnen/mediteren/te bidden. Men 
mag de ruimte niet voor een groep claimen, de bedoeling is dat iedereen er voor individueel 
gebruik terecht kan. Er is een grote vraag naar dergelijke ruimtes. Het idee is nu deze neutraal 
en kaal in te richten. Dit laatste is een probleem voor de FSR, hij is bang dat het zielloze 
kamers worden zonder stoelen, tafels, kleedjes, kunst, etc. Elke avond wil het beheer de 
kamer leegruimen, omdat het behoort tot de standaard dienstverlening. Wellicht kan er gepleit 
worden voor een opbergkast, waar kleedjes et cetera opgeborgen kunnen worden aan het 
einde van de dag.  

Nu worden deze ruimtes en de invulling ervan heel erg top-down geregeld. De raad pleit 
ervoor dat het veel meer bottom-up wordt geregeld. De FSR wil meepraten over de invulling, 
want als er zo kaal en ongezellig wordt voldoet het niet aan de vraag. Er is budget voor de 
invulling van de UvA, maar hoe dit wordt uitgegeven is nog niet bepaald. Iris K. gaat mailen 
om te vragen of er een opbergkast of iets dergelijks kan komen waar wat kleedjes en kussens 
in kunnen om op te zitten. Belangrijk is ook dat de mensen die zich hier hard voor hebben 
gemaakt gevraagd wordt hoe zij willen dat de ruimte wordt ingericht. Voorstel is om een 
informatieavond te organiseren waarin studenten hun input kunnen geven. 

Conclusie: Er komen stilteruimtes in UvA gebouwen. Er is budget om deze in te richten, maar 
dit moet neutraal en kaal. De FSR wil graag dat er een opbergkast komt voor kleedjes en 
kussens voor mensen om op te kunnen zitten. Ook wil de FSR dat de invulling van de kamer 
meer bottom-up wordt geregeld. Voorstel is om een informatieavond te organiseren waarin 
studenten hun input kunnen geven.  

14. Onderwerp 3: Investeringen bestemde reserves 

De studentenraad wil over de investeringen van de bestemde reserves het studentenperspectief 
belichten, ook over het invoeren van Engelstalige bachelors. De plannen voor de bestemde 
reserves zijn door opleidingen en domeinen bedacht, de faculteit voert de plannen alleen uit, 
het is dus decentraal bepaald. De investeringen zijn al goedgekeurd door CvB, het geld moet 
dus daaraan worden besteed.  

Het is procesmatig fout geweest dat de FSR niet betrokken is geweest bij het maken van de 
plannen. Dit betreurt de FSR ten zeerste. Gezien de plannen zijn niet via studenten zijn 
gegaan, kan de FSR zeker belangrijke input op de investering vinden de raadsleden. De FSR 



 
kan vragen wat wil de UvA bereiken met de plannen, maar een toelichting hierop kan alleen 
per afdeling worden gegeven, niet centraal. In grote lijnen zijn de raadsleden het er wel mee 
eens, echter, verschillende aspecten niet. Ook onduidelijk wat effecten hiervan zijn voor 
opleidingen en studenten. Sommige punten zijn ook nog te vaag: er staat dat ze ‘willen 
verbeteren’, maar onduidelijk blijft hoe.  

Raad kent nu de plannen maar kan deze waarschijnlijk niet meer wijzigen. Wellicht kan de 
invloed wel worden uitgeoefend op de uitvoering van de plannen.  

Voorstel: op de OV volgende week bespreken, agenderen en morgen een vragenlijst sturen 
aan de decaan hierover, zodat hij de antwoorden kan voorbereiden. Alle raadsleden denken na 
over vragen hierover en mailen deze aan Lina. De Raad wil informatie hierover en aangeven 
dat zij het incorrect vinden dat de raad niet is uitgenodigd om mee te praten hierover en dat de 
FSR dit alsnog graag wil, voor deze plannen en de volgende. De Raad wil niet zozeer 
meepraten over financiën, maar vooral over wat er gebeurt met het geld en de argumentatie 
ervan. Cruciaal om de FSR hier eerder bij te betrekken.  

Conclusie: De FSR is niet betrokken geweest bij het maken van de plannen omtrent de 
investeringen van de bestemde reserves. Het is procesmatig fout geweest en de FSR betreurt 
dit. De raad kan de plannen waarschijnlijk niet meer wijzigingen maar wil graag informatie 
van het faculteitsbestuur over de argumentatie van de plannen en de uitvoering ervan. Dit zal 
op de aankomende OV van 16 maart worden besproken.  

15. Onderwerp 4: Penningmeester 

Per acclamatie is Dana tot penningmeester benoemd. Brendon gaat de overdracht doen.  

16. Inplannen OV voorbespreking 

Dinsdag 15 maart om 15:00 is de OV voorbespreking. Woensdag om 9:00 wordt er nogmaals 
met iedereen kort voorbesproken. 

17. Onderwerp 5: Flexstuderen 

Maandag is Baukje weer bij de werkgroep geweest. De meesten waren het met de FSR eens 
dat de pilot beter is voor een paar opleidingen en niet alle opleidingen. Maandag wordt de 
pilot verder besproken, dan worden ook de eventuele selectiecriteria voor studenten 
behandeld. Ook wordt een eventueel uitstel van de tweejarige pilot naar 2017-2018 dan 
besproken, waar de CSR voor pleit. Dit is om verschillende reden wenselijk. Allerlei politieke 
en juridische zaken zijn nog niet goed geregeld. Worden opleidingen gekozen of wordt de 
pilot opgelegd? Geen tijd om met elke opleiding af te spreken of zij dit willen. Voor de pilot 
gaat het alleen om herinschrijvers (niet 1e jaars bachelor/masterstudenten). Als het een jaar 
wordt uitgesteld dan is er veel meer ruimte voor overleg en goede planning.  

De FSR lijkt het ook verstandig om de pilot uit te stellen. Het is voor komend jaar heel kort 
dag om het naar behoren te regelen. De Raad blijft bij het standpunt voor een paar opleidingen 



 
en niet UvA-breed de pilot toe te passen. Het is heel centralistisch om alle opleidingen te 
verplichten hiertoe.  

Volgende week in de PV een nieuwe update. 

Conclusie: Veel partijen zijn het eens met de FSR om de pilot bij slechts een paar opleiding 
uit te voeren en niet UvA-breed. Er is nu sprake van uitstel van de tweejarige pilot naar 2017-
2018 omdat veel juridische en praktische zaken nog niet goed geregeld zijn voor komend 
collegejaar. De FSR is het eens met dit standpunt van de CSR. 

18. Promotieschema  
• Openstelling gebouw E voor de komende tentamenweek komt morgen op facebook. 

Promotie is heel belangrijk voor het slagen van de pilot. Ook in de nieuwsbrief van 
volgende week komt het.  

• Kandidaatstelling komt ook nogmaals op facebook.  
• Kleine stukjes voor op de website. 

 
19. Wvttk 

Niets. 

20. Rondvraag en sluiting  

Lina sluit de vergadering om 18:52. 

Actielijst 
20160302-: Iedereen schrijft naar eigen inzicht een stukje van ongeveer 100 woorden per 
zijn/haar dossier voor de website en stuurt dit naar Tiffany en Iris. 
20160302-: Lina maakt een afspraak met Brigitte Widdershoven.  
20160309-: V&O gaat nadenken of de FSR mee wil doen aan de intreeweek.  
20160309-: Brendon en Iris zetten een vacature uit voor raadsassistent V&O. 
20160309-: Alle raadsleden denken na over vragen over de investeringen van de bestemde 
reserves en mailen deze uiterlijk morgen om 17:00 aan Lina. 
20160309-: Racquelle boekt een lokaal voor de OV voorbespreking. 

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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