
 
Notulen van de plenaire vergadering (29) 
Datum en tijd: 12-04-2016, 13:00-15:00 uur.   
Locatie: REC-E0.03  
 
Aanwezig: Yoren, Iris B., Baukje, Ernst, Racquelle, Brendon, Dana, Tiffany. 
Afwezig: Roos, Malika, Lina, Iris K., Kilian. 
 

1. Opening 
Baukje opent de vergadering om 13:06. 

2. Post  
1.06/04 Renée Peereboom (FSR FGw): 8-8-4. Yoren heeft gemaild.  
2.07/04 Nicole Thijssens (GSSS): Plasterk event op Facebook.  
3.08/04 Pieter van den Heuvel (student): Opmerkingen OER. Baukje mailt terug. 
4.11/04 Commissie D&D: Vooraankondiging conferentie 'Medezeggenschap en Democratie' 
29 april 2016.  

3. Vaststellen notulen  
Er zijn geen opmerkingen, de notulen zijn vastgesteld. 

4. Actielijst  
20160323-: Iedereen stuurt zijn of haar data van de OC's, inclusief de agenda's (wanneer deze 
beschikbaar zijn), naar Baukje.  
20160405-: De updates van de voorzitter, afgevaardigde en commissievoorzitters moeten 
uiterlijk maandagavond verstuurd worden.  
20160405-: Racquelle bewerkt de OV-notulen van 16 maart en stuurt deze woensdag door 
naar de decaan.  
20160405-: Iedereen stuurt inhoudelijke opmerking over de OV-notulen uiterlijk woensdag 6 
april om 15:00 naar Racquelle. 
20160405-: Iedereen maakt een lijstje van (structurele) punten/afspraken om door te geven 
aan de volgende Raad en bespreekt deze in de commissievergaderingen.  

5. Mededelingen  
20160412-1: Iris K. Kilian, Malika en Baukje sturen uiterlijk vóór de volgende PV Dana 
kopieën van hun paspoort voor de uitbetalingen. 
20160412-2: Tiffany mailt Sem voor kopie paspoort voor de uitbetaling van het notuleren van 
de laatste OV. 
20160412-3: Iedereen vult vóór de volgende PV het formulier in op de kamer (liggen al 
uitgeprint op tafel) om uitbetaald te krijgen. 

Malika, Roos, Iris K., Kilian en Lina zijn afwezig met bericht.  



 
Iris B. heeft Marlise Huijzer gemaild en die komt binnenkort eens langs bij de Raad. 

Dana heeft het penningmeesterschap van Brendon overgenomen. Dana wil graag kopieën van 
paspoorten van iedereen om raadsleden te kunnen uitbetalen.  

5. Vaststellen agenda  
De agenda is vastgesteld. 

6. Update voorzitter 
Er is geen update deze week. 

6. Update O&O 
OER-update 
In de komende weken zal met de OWI's gesproken worden over de opmerkingen van de FSR 
op de OER'en. Vandaag hebben we een aantal punten hiervan in O&O besproken, zoals de 
aanwezigheidsplicht. Dit zal nog verder worden toegelicht in de PV. 

Wetenschapscommunicatie 
Het idee is om te kijken naar manieren waarop de faculteit voorlichting geeft over lopende en 
afgeronde onderzoeken naar de maatschappij. O&O denkt dat door deze voorlichting en 
communicatie te vergroten, onze faculteit aantrekkelijker zal worden voor docenten en 
studenten. 

Vakevaluaties 
O&O heeft kritisch gekeken naar UvA-Q. Ook dit zal verder worden toegelicht in de PV. 

8-8-4 
Na de SVOC-dag is dit dossier een beetje blijven liggen, maar zal nu weer worden opgepakt. 
O&O wil een best practices opstellen naar aanleiding van de ervaringen van verschillende 
opleidingen. Er heerst veel onvrede over dit systeem, maar O&O denkt dat door middel van 
aanpassingen aan het huidige systeem veel zorgen weg kunnen worden genomen. We gaan 
aan de slag om dit verder uit te zoeken. 

7. Update V&O  
Tiffany kon helaas niet bij de vergadering aanwezig zijn.  

We hebben de stand van zaken binnen V&O besproken. We zijn nog niet op onze oude 
kracht maar het is roeien met die riemen die we hebben. We vinden het vooral erg dat de PR 
amper aandacht krijgt. Brendon gaat zich hier vanaf nu volledig op focussen tot we een nieuw 
iemand gevonden hebben. We hebben een aantal doelen gesteld voor de komende maanden 
zodat we onze prioriteiten kunnen stellen en nog een goede eindsprint kunnen maken. De 
focus zal de komende maanden liggen op de dossiers begroting, loopbaanoriëntatie, 
studieadviseurs en een goede overdracht. Dit is beperkt maar V&O heeft het eerste half jaar 
vooral punten aangedragen bij de OV’s en die ruimte is er nu meer voor O&O.  



 
Helaas is de nieuwsbrief als bijlage verstuurd en niet als mail. Vorige keren werd de mail 
eerst nog naar ons gestuurd voor deze onder de studenten werd verspreid om dit soort dingen 
te voorkomen, we zullen hier bij de eerst volgende nieuwsbrief bovenop zitten.  

Tot nu toe is er helaas maar 1 officiële reactie geweest op onze vacature. De deadline is a.s. 
vrijdag dus deel de post vooral nog een keer! 

We hebben na aanleiding van de vraag van de CSR om de Decaan te betrekken bij de 
verkiezingen besloten hem te verzoeken een mail naar de studenten te studeren met een 
oproep te gaan stemmen.  

We hebben het gehad over de SVOC-dag Brendon heeft een datumprikker verstuurd, vul 
deze allen in a.u.b. Ook zijn we benieuwd naar het onderwerp vanuit O&O. Tiffany zal zich 
bezig houden met de praktische organisatie. 

8. Update afgevaardigde  
We zijn bezig met het inventariseren van de honourstrajecten per faculteiten, en waar het 
mogelijk is om zowel een honourstraject als een buitenland ervaring te doen. We willen gaan 
aansturen op een advies hierover maar het staat nog in de verkennende fase. 

Verder hebben we vanmiddag om 14:00 OV en spreken we dan weer verder over een 
diversiteitsbeleid en een duurzaamheidsbeleid.  

Als laatste organiseren wij een lijsttrekkersdebat voor de centrale partijen op 10 mei bij Room 
for Discussion. 

9. Update SVOC  
Deze week zijn er OC vergaderingen van psychologie en politicologie. 

21 april is de OC van ASW. 

Morgen is er OC vergadering Politicologie van 13:00 – 15:00, maar OC-buddy Ernst kan er 
niet heen. Yoren gaat erheen indien er voor de FSR relevante agendapunten zijn.  

10. Onderwerp 1: Betrekking decaan bij verkiezing 
Decaan is gevraagd om een mail te sturen naar alle studenten om ze op te roepen om te 
stemmen. Zonder toezeggingen over een handreiking bij een bepaalde opkomst zoals 'een 
diner bij 30% opkomst'.  



 
11. Onderwerp 2: Vakevaluaties 

UvA-Q  
Over dit onderwerp is door de huidige Raad, noch de vorige Raad een duidelijk en kritisch 
standpunt ingenomen. Ernst heeft een lijst gemaakt met nadelen en voordelen aan UvA-Q 
inclusief een voorlopig standpunt. Ernst vraagt de raad om input op te leveren op deze brief. 
Vooral ook om meer voordelen te kunnen benoemen van UvA-Q.   

De Raad is het eens met de opgenoemde kritieken in de brief. De Raadsleden zijn het erover 
eens dat UvA-Q nog niet volledig is. De relevantie evenals de manier van meten wordt in 
twijfel getrokken bij dit evaluatiesysteem. Meet UvA-Q wel wat ze willen meten, zijn de 
metingen wel valide? Standaardisering van de vragen voor de gehele UvA is heel moeilijk, 
het is beter per opleiding of per domein vragen te bedenken zodat er echt valide en 
betrouwbare evaluaties gegeven kunnen worden.  

Evaluaties in studiehandleiding en studiegids 

UvA-Q moet eerst duidelijk goed werken voordat de evaluaties worden gebruikt voor de 
studiegids of handleiding. Er bestaat twijfel of UvA-Q wel capabel genoeg is om degelijk te 
evalueren. 
UvA-Q biedt wel alleen een perspectief van een selectie studenten, niet van docenten. In de 
Raad wordt gesproken over een eventuele incorporatie van verschillende studenten in 
verschillende vakken (die zij eerder gevolgd hebben of niet volgen) voor evaluatie, zodat er 
een breder en beter beeld komt van het vak voor de evaluatie.   

De Raadsleden zijn het erover eens dat een toevoeging van eerdere evaluties van het vak  in 
de studiehandleiding van vakken gewenst is. Zij overleggen in hoeverre zij het tevens 
wenselijk vinden om de vakevaluaties te benoemen in de studiegids. Benoemd wordt dat een 
selectie van de kritieken en tips van het jaar daarvoor wellicht wel in de studiegids kunnen en 
dan met name om te laten zien hoe deze zaken zijn opgepakt en aangepast voor komend 
blok/semester. Dan ligt de nadruk niet op hoe het goed of slecht het vak wordt beoordeeld 
maar hoe de kritiek is opgepakt en het vak is verbeterd (positieve noot). De Raad vindt deze 
transparantie goed. Misschien is dit geen wenselijke stap voor verplichte vakken maar wel 
voor keuzevakken. Zo kunnen evaluaties toch op positieve wijze leidend zijn voor studenten 
in de keuze voor hun vakken.    

Terugkoppeling evaluaties 

Mondelinge terugkoppeling van evaluaties in de werkgroepen, wat momenteel zelden gebeurt, 
vinden de Raadsleden ook erg belangrijk. Op deze manier kunnen docenten onderling de 
evaluaties bespreken om het vak te verbeteren, zowel werkgroepen als hoorcolleges. Dit 
gebeurt al bij pedagogische wetenschappen en onderwijskunde, maar nog niet bij andere 
opleidingen. Uit deze terugkoppeling komen concrete ideeën uit om de vakken te verbeteren.    

In de komende CV O&O worden deze discussie en UvA-Q inhoudelijk besproken. Volgende 
PV komt er een terugkoppeling.  



 
Conclusie: Ernst heeft een brief geschreven met de voor- en nadelen van UvA-Q, vooral de 
twijfel over de validering en betrouwbaarheid van de toetsing wordt in twijfel getrokken. Er is 
nog geen gefundeerde mening van de Raad over UvA-Q. O&O zal zich hier komende CV 
mee bezig houden en dit terugkoppelen op de volgende PV. Er is gepraat over het belang van 
goede vakevaluaties en wat er gedaan moet worden met deze evaluaties. De Raad wil dat de 
belangrijkste kritiekpunten en hoe deze zijn opgelost worden toegevoegd in de studiegids van 
keuzevakken (en eventueel verplichte vakken). Echter, daarvoor moeten de evaluaties eerst 
echt inhoudelijk goed zijn, UvA-Q moet dus eerst goed werken voor deze stap gezet kan 
worden. Raad wil verder dat alle opleidingen en vakken een verplichte terugkoppeling doen 
van de evaluaties naar de studenten die het vak hebben gevolgd. 

12.  Onderwerp 3: OER-en 
Er is onenigheid met de OWI's over sommige punten in de OER-en. Na de PV is een overleg 
met POWL waar Baukje en Dana aanwezig zullen zijn. Vooral aanwezigheidsplicht is een 
heikel punt. De Raad heeft instemmingsrecht over de aanwezigheidsplicht, en wil gaan pleiten 
voor 75%. POWL wil 100%.  
 
Aanwezigheidsplicht 
Persoonlijke omstandigheden 
Alle Raadsleden zijn het erover eens dat er altijd een kans moet bestaan dat er een oplossing 
gezocht kan worden bij persoonlijke omstandigheden en dat studenten niet direct 
uitgeschreven kunnen worden voor het vak. Er moet ruimte zijn om door persoonlijke 
omstandigheden een les te kunnen missen, in veel gevallen kan het tentamen nog steeds 
worden gehaald.   

Voor- en nadelen aanwezigheidsplicht 

Is iedereen het überhaupt eens met aanwezigheidsplicht? Slechts 1 aanwezig raadslid is tegen 
de aanwezigheidsplicht, de rest is hier voor. Werkgroepen moeten inhoudelijk goed zijn, dan 
komen de studenten we, dan maakt de aanwezigheidsplicht niet uit. Maar als studenten niet 
naar de werkgroepen gaan en ze halen het tentamen hebben ze veel minder gedaan maar 
evenveel waarde en ECTS als de studenten die wel naar de werkgroepen zijn gegaan. Bang 
dat studenten niet meer naar de werkgroepen gaan als er geen aanwezigheidsplicht is. Raad 
streeft naar volle klassen. Is zo dat veel studenten zich niet inlezen maar beter 30 man met 
paar ingelezen dan 5 die er zijn en wel ingelezen zijn, halve klassen of niemand komt 
opdagen. Aanwezigheidsplicht is manier om commitment te eisen van studenten. 
Aanwezigheidsplicht belangrijk voor de garantie van het vak.  

Wat moet er in de OER? 

Volgens de Raad moet in OER komen te staan dat er een aanwezigheidsplicht is, hoe hoog 
deze is en hoe en waar een student kan aankloppen om te zoeken naar een oplossing als deze 
meer heeft gemist. Aanwezigheidsplicht van 75% en maximaal 80%, maar er moet een 
mogelijkheid zijn voor een vervangende opdracht als er echt een goede reden is dat je meer 
werkgroepen hebt gemist. Altijd moet er rekening gehouden worden met persoonlijke 
omstandigheden, uitsluiting van het vak alleen als uiterste maatregel als een student echt het 
vak niet meer kan halen. Bespreking persoonlijke omstandigheden met docent.  



 
 
Conclusie: gaan pleiten voor 75% aanwezigheidsplicht, maximaal 80% in de OER. En dat als 
studenten meer missen dat dit wordt besproken met de docent om een passende oplossing te 
zoeken en niet rechtstreeks met de Examencommissie. Benodigde kennis alsnog vergaren via 
vervangende opdrachten. Menselijke maat op basis van vertrouwen niet wantrouwen. Niet dat 
studenten voelen dat ze onder onmogelijke omstandigheden moeten komen en dat mailen om 
uitzondering te vragen geen zin heeft.  

Andere punten 
Honours-/excellentieprogramma 
Gaat de taakgroep nog goed naar kijken. Op dit moment is het heel moeilijk of zelfs 
onmogelijk voor Honoursstudenten om naar het buitenland te gaan voor studie. Zij lopen dan 
vaak studievertraging en dan worden zij uitgesloten van het honours programma. Er is een 
ander programma, het excellentie/talentenprogramma waarbij dit wel mogelijk zou zijn, maar 
het is nog onduidelijk of de waardering van dit programma evenredig is aan honours.  

Versneld nakijkproces voor bepaalde vakken 
Het gebeurt nog regelmatig dat cijfers voor vakken niet bekend zijn voor het vak opnieuw 
begint. Hierdoor worden studenten gedwongen dit vak tijdelijk nogmaals te volgen totdat zij 
zeker weten dat ze het vak hebben gehaald. Deze herhaling levert problemen op omdat er een 
aanwezigheidsplicht geldt en deze studenten alweer begonnen zijn aan een nieuw blok met 
nieuwe vakken, welke ook aanwezigheidsplicht hebben. De Raad wil voorkomen dat 
studenten in deze positie terechtkomen.  

13. Onderwerp 4: OC dossier CSR/Studentassessor  
20160412-4: Baukje gaat de CSR en studentassessor mailen over de OC's.  

Iris K. vertelde gister dat de CSR nu een dossier heeft van alle OC's van de UvA. De FSR 
vindt het vreemd dat de CSR zich bezighoud met de OC's, normaal wordt dit facultair 
geregeld en opleiding specifiek. Alleen als het over overkoepelende zaken gaat is het logisch 
dat de CSR zich bezighoudt met de OC's. De CSR wil kijken wat er goed en slecht gaat bij de 
OC's en in hoeverre zij meer ondersteuning nodig hebben, ect. De FSR is hier al mee bezig en 
heeft hierover ook een advies geschreven. Het is raar dat ze niet eerst de FSR-en vragen voor 
informatie over de OC's, gezien zij met hen het meeste contact hebben en hier een beeld van 
kunnen schetsen. 

Baukje gaat een mail sturen naar de CSR om te vragen waarom ze deze dossier gemaakt 
hebben en stuurt daarbij ook de FSR adviezen mee, zodat de CSR kan zien wat de FSR FMG 
al gedaan heeft. Baukje stuurt Lianne Schmidt (studentassessor) ook een mail, tevens om te 
vragen waarom Raad niet benaderd is voor informatie hierover.  

14. Onderwerp 5: SVOC-dag  
20160412-5: Iedereen vult zo snel mogelijk de datumprikker in voor de SVOC-dag. 
20160412-6: O&O bedenkt een onderwerp voor de SVOC-dag. 



 
De OC's hebben nog geen onderwerpen aangedragen. Er is ook nog geen onderwerp vanuit 
O&O, dit wilde zij laten afhangen van de onderwerpen die de OC's zullen aandragen. 
Volgende week zal het O&O het door hen bedachte onderwerp voorleggen aan de PV. 

15. Onderwerp 6: Eindejaarsknaller  
O&O is hier nog niet aan toegekomen door een te volle agenda. Zal dit volgende cv gaan 
bespreken. 

V&O gaat zich richten op een paar selecte dossiers: loopbaanoriëntatie, studieadviseurs, 
begroting, continuïteit in de overdracht. Brendon neemt de PR taken op zich totdat er een 
nieuw raadslid is gevonden hiervoor.  

16. Promotieschema 

20150412-7:  O&O gaat posts bedenken over de stilteruimte en UvA-Q en zal dit mailen naar 
Brendon om op Facebook te plaatsen.  

Nieuwsbrief en de vacature komen (nogmaals) op facebook.   

17. Wvttk 
20160412-8: Iris B. mailt Tom Verhoek over het vandalisme op REC.  
20160412-9: Iedereen zal de vacature nogmaals delen op Facebook.  

Iris B. heeft een mail gehad van Tom Verhoek. Op allerlei plekken op REC zijn op deuren 
leuzen als "weg met de managers" geplaatst met permanent markers. De vraag van Tom 
Verhoek was of de Raad hier over iets op Facebook wil zetten. 

Raad distantieert zich van de actie en wil zich er verder niet mee bemoeien. Het is 
waarschijnlijk gedaan door maar een paar mensen, de Raad wil niet iedereen hierover 
lastigvallen middels een nieuwsbrief of Facebook bericht. Raad vertegenwoordigt de 
studenten en wil hier zich niet mee bemoeien, Raad is hier niet het juiste orgaan voor. Iris B. 
zal Tom Verhoek mailen met een antwoord.  

Er is 1 aanmelding voor de vacature. Sollicitatie kan tot vrijdag. Iedereen zal de vacature nog 
eens delen op facebook.  

18. Rondvraag en sluiting  
Baukje sluit de vergadering om 14.47. 

Actielijst 
20160405-2: De updates van de voorzitter, afgevaardigde en commissievoorzitters moeten 
uiterlijk maandagavond verstuurd worden. 
20160405-5: Iedereen maakt een lijstje van (structurele) punten/afspraken om door te geven 
aan de volgende Raad en bespreekt deze in de commissievergaderingen. Daarna worden deze 
doorgestuurd naar Tiffany.  
20160412-1: Iris K. Kilian, Malika en Baukje sturen uiterlijk voor de volgende pv naar Dana 
kopieën van hun paspoort voor de uitbetaling. 
20160412-2: Tiffany mailt Sem voor kopie paspoort voor de uitbetaling van het notuleren van 



 
de laatste OV. 
20160412-3: Iedereen vult vóór de volgende PV het formulier in op de kamer (liggen al 
uitgeprint op tafel) om uitbetaald te krijgen. 
20160412-4: Baukje gaat de CSR en studentassessor mailen over de OC's.  
20160412-5: Iedereen vult zo snel mogelijk de datumprikker in voor de SVOC-dag. 
20160412-6: O&O bedenkt een onderwerp voor de SVOC-dag. 
20150412-7: O&O gaat posts bedenken over de stilteruimte en UvA-Q en zal dit mailen naar 
Brendon om op Facebook te plaatsen. 
20160412-8: Iris B. mailt Tom Verhoek over het vandalisme op REC.  
20160412-9: Iedereen zal de vacature nogmaals delen op Facebook.   

Pro Memorie 
20151006-1: Iedereen geeft alle data van zijn of haar OC-vergaderingen door aan Baukje.   
20151013-2: O&O denkt wekelijks na over relevante onderwerpen voor Facebook-posts.   
20151013-3: Ideeën voor Facebook-posts worden aan dossierhouder PR en 
commissievoorzitter V&O gemaild. 
20160126-4: 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. 
20160302-5: Iedereen geeft maximaal een uur voor de PV door aan de AS of ze de 
vergaderstukken uitgeprint willen hebben.  
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