
 
Notulen van de plenaire vergadering (30) 
Datum en tijd: 26-04-2016, 13:00-15:00 uur.   
Locatie: REC-C3.01 
 
Aanwezig: Iris B., Baukje, Ernst, Racquelle, Brendon, Dana, Tiffany, Malika, Lina, Iris K., 
Kilian. 
Afwezig: Yoren. 
 

1. Opening 
Lina opent de vergadering om 13.05. 
 

2. Post  
20160426-1: O&O pakt de mail op van René Hulst: De afgelopen jaren daalde het 
percentage doorstromers van het hbo naar de universiteit flink. 
 
1. René Hulst: De afgelopen jaren daalde het percentage doorstromers van het hbo naar de 
universiteit flink. O&O pakt dit op 
2. Lianne Hooijmans (CSR): Concept-agenda Campusoverleg 09/05 (vraag om input voor 2 
mei). 
3. Commissie D&D: Officiële uitnodiging + aanmelding conferentie 'Medezeggenschap en 
Democratie' 29 april 2016 (graag vandaag reactie of de FSR komt). 
4. Guinevere Simpson (CSR): Nieuwsbrief LOF: meld je aan voor de masterclass 
'Democratisering in het hoger onderwijs' en vul onze enquête in (LOF masterclass 
medezeggenschap over democratisering, wellicht leuk voor de Raad). 
5. Els van Drimmelen: OWI overleg 10/05 (vraag om punten en adviezen en wie er aanschuift 
bij het OWI overleg).  
6. Simone Merkus (secretaresse stafbureau FMG): brief inzake Adviesaanvraag Aanpassingen 
in Deelvoorstellen Voorinvesteringen in Onderwijskwaliteit FMG. 
 

3. Vaststellen notulen  
Na verwerking van een aantal opmerkingen zijn de notulen van PV 29 (20160412) 
vastgesteld. 
 

4. Actielijst  
20160405-2: De updates van de voorzitter, afgevaardigde en commissievoorzitters moeten 
uiterlijk maandagavond verstuurd worden. Wordt Pro Memorie punt. 
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 Sam 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.  
 

5. Mededelingen  
20160426-2: Alle raadsleden denken na over stukjes voor de nieuwsbrief. 
 
V&O wil weer een nieuwsbrief schrijven en vraagt iedereen om na te denken over een stukje 
om te schrijven. 
  
Vrijdag van 10:00 – 16:30 in de Doelenzaal commissie D&D conferentie 'Medezeggenschap 
en Democratie'. De Raad kan input geven op de D&D punten (medezeggenschap en 
democratie). Lina, Ernst, Dana en eventueel Tiffany gaan erheen. 
  
Lina zal participeren in panelgesprek op een conferentie over UvA-Q op 24 mei. Iedereen kan 
komen kijken.  
 
Yoren is afwezig met bericht. 
 

6. Vaststellen agenda 
Indien nodig vergaderen we een uur langer door, alle punten op de agenda moeten namelijk 
besproken worden. De agenda is vastgesteld. 
 

7. Update voorzitter 
Wordt nagezonden. 
 

8. Update O&O 
Blended Learning 
O&O heeft de status van het white paper besproken. Naar aanleiding hiervan gaan we kijken 
wat we verder willen gaan doen op het gebied van onderwijsvernieuwing. Qua blended 
learning gaan we nu in ieder geval uitzoeken wat de kosten hiervan zijn, wie binnen de FMG 
over blended learning gaat en ook wat verdere mogelijkheden zijn. 
 



 
Examencommissies 
We gaan een nieuw dossier opzetten. Er zijn het afgelopen jaar regelmatig klachten 
binnengekomen over het functioneren van examencommissies. We gaan onderzoeken in 
hoeverre dit klopt. 
 

9. Update V&O 
We hadden een volle agenda vandaag, helaas kon Tiffany niet aanwezig zijn. 
 
We hebben de taken voor de nieuwe raadsassistent rondom de professionalisering van onze 
communicatie besproken: nieuwsbrief, website grondig opschonen, organogram fmg maken, 
witboek maken voor overdracht, laatste pr-actie. Morgen zullen we stemmen over de 
nieuwe raadsassistent. Binnen V&O hebben we het gehad over het feit dat Malika ook weg 
gaat, de verschillende oplossingen hier voor willen we graag plenair bespreken.  
 
We hebben de Reacties Decaan op het NSE advies en het studievoorlichtingsadvies 
besproken. Vooral de eerste reactie over de NSE is prettig en concreet. De reactie op het 
advies studievoorlichting vinden we prettig maar komt enigszins ‘leeg’ over. Het komt wel 
duidelijk naar voren dat het faculteitsbureau dingen doet om onze zorgen op te pakken. Aan 
ons en aan de volgende raad de taak om dit goed te monitoren.  
 
We willen op woensdag 11 mei de nieuwe nieuwsbrief versturen. Onderwerpen die er in 
komen: Adviesaanvraag investeringen, OER’en, Studieplekken gebouw E. Graag horen we zo 
snel mogelijk welke onderwerpen er vanuit O&O in de nieuwsbrief moeten. Het stukje wordt 
geschreven door de dossierhouder van dat onderwerp en doorgestuurd naar de 
nieuwe raadsassistent.  
 
Meerdere raadsleden hebben aangegeven graag een groepsfoto te willen maken dus 
Brendon neemt morgen zijn selfiestick mee. 
 
Iris kan volgende week niet bij de cv aanwezig zijn dus Brendon zit deze voor.   
 

10. Update afgevaardigde  
We hebben een advies gestuurd met het verzoek de decaan van de FNWI alleen nog maar de 
decaan van de FNWI te laten zijn en niet ook de decaan van nog twee faculteiten aan de VU. 
Dit hebben wij op verzoek van de FSR FNWI verstuurd.  
 
We zijn bezig met het schrijven van een advies over de nieuw te realiseren werkgroepzalen in 
de kelder (!) van het B/C gebouw. Daar komt geen daglicht en dat lijkt ons niet zo fijn.  
Na de toezegging dat de samenwerking UvA/HvA snel wordt geëvalueerd, hebben wij 
gebrainstormd over welke punten volgens on in deze evaluatie moeten worden meegenomen. 
Aanstaande vrijdag hebben we ook een WHW-gesprek met de RvT, en daar staan wat 
interessante puntjes op de agenda. 
 



 
Er komt een klankbordgroep allocatiemodel waar Reimer en Lianne inzitten. Als we hier 
input op willen leveren kunnen we dat via hen doen. 
 

11. Update SVOC 
Er is geen update deze week. 
   

12. Onderwerp 1: Ondersteuning decaan 
De decaan wil twee vice-decanen aanstellen om hem te ondersteunen op momenten waar hij 
op twee plaatsen tegelijk aanwezig moet zijn. De decaan heeft het te druk om alles zelf te 
kunnen doen. De voorgestelde vice-decanen zijn Han van der Maas en Claes Devreese. 
Volgens Eric zullen de vice-decanen geen beslissingen nemen in naam van de decaan, het zijn 
slechts ondersteunende functies wanneer Eric twee verplichtingen tegelijk heeft.  
 
Lina heeft een voorlopige mail terug gestuurd naar Eric, dat de Raad het hier in principe mee 
eens i. Echter, de Raad vindt dat de procedure vreemd is verlopen en wil duidelijk hebben dat 
Eric het contactpersoon van de FSR blijft. Ook is dat onduidelijk hoe Han van der Maas zijn 
rol gaat vervullen, hij is namelijk ook onderwijsdirecteur en heeft zo meer input dan andere 
OWI's - gaat dit niet ten koste van zijn onderwijstaken? De raad heeft dus wel twijfels over 
bepaalde zaken, maar wil niet meteen fel tegen dit besluit ingaan. Raad wil een soort 
hoorrecht.  
De raad vraagt zich af of dit een officiële benoeming is. Raad wil weten wat de rol van vice-
decaan precies inhoudt en hoe dit zich verhoudt tot OWI zijn.  
 
Lina wacht de reactie af op de vraag om toelichting.  
 

13. Onderwerp 2: Spoedadviesaanvraag aanpassingen in deelvoorstellen 
voorinvesteringen FMG  

20160426-3: Lina schrijft een vergaderstuk over de voorinvesteringen voorde volgende PV. 
De andere raadsleden zullen ook naar de documenten kijken en kritische vragen en 
bedenkingen opschrijven voor het OWI overleg. 
20160426-4: Racquelle stuurt mails over OWI overleg door onder de noemer Vertrouwelijk.   
 
Mede dankzij de inspanningen van de CSR heeft de FSR adviesrecht gekregen op de 
voorinvesteringen, ofwel de Bussemaker gelden. De Raad heeft twee weken voor 
aanpassingen op de plannen, maar de raad vindt dit te kort en wil de wettelijke termijn van 6 
weken hebben. Bij OWI overleg wel al vragen op papier zetten. Volgende week op de PV 
zullen de plannen verder worden besproken en zullen er vragen op papier gezet worden zodat 
het besproken kan worden tijdens de OWI.  
 
Lina vraagt wie haar kan helpen met dit vergaderpunt. Zij biedt aan een vergaderstuk 
schrijven en dat anderen naar de documenten/voorstellen kijken en hier ook kritische 
vragen/bedenkingen opschrijven.  
 



 
14. Onderwerp 3: OER 

20160426-5: De OER-taakgroep gaat de rest bespreken en zal een vergaderstuk schrijven 
over aanwezigheidsplicht, inclusief bewoording voor de OER, voor de volgende PV. 
 
Binnen de OER-taakgroep zijn er een aantal punten over de OER-en waar zij niet uitkomen, 
daarom wordt dit in de PV besproken.  
 
Aanwezigheidsplicht 
Op iedere studie, behalve bij PWOL, wordt aanwezigheidsplicht door docenten vastgesteld. 
De OWI's willen dat aanwezigheidsplicht vastgesteld wordt door docenten en dat dit punt dus 
in de studiehandleiding staat en niet ligt besloten in de OER-en. De Raad heeft 
instemmingsrecht op OER maar niet op de studiehandleidingen, de OWI's willen 
aanwezigheidsplicht dus verplaatsen naar document waar Raad geen instemmingsrecht op 
heeft.  
 
Aanwezigheidsplicht is middel voor opleidingen om een bepaald kennisniveau e garanderen. 
De meeste Raadsleden zien redelijkheid in aanwezigheid verplicht stellen, maar vinden het 
belangrijk dat dit punt in de OER-en wordt vastgelegd. De precieze regels over aanwezigheid 
kunnen per docent worden aangepast, maar de Raad wil dat in de OER-en vastgelegd wordt 
dat er een maximum van aanwezigheidsplicht van 75% is. Aanwezigheidsplicht moet geen 
manier zijn om studenten te dwingen naar vakken te komen, als dit nodig is, is het vak 
inhoudelijk niet goed. Het streven moet sowieso zijn dat alle studenten voor 100% bij hun 
vakken zijn, maar er moeten uitzonderingen zijn zodat er niet studenten begrafenissen missen, 
of met een hersenschudding in een werkgroep moeten zitten. Aanwezigheidsplicht in de OER 
in plaats van in de studiehandleiding is deels gericht op het uitsluiten van misbruik van de 
aanwezigheidsplicht door docenten (verplichte 100% aanwezigheid, ook bij ernstige 
persoonlijke omstandigheden). De consequenties van niet aanwezig zijn, zijn nu bovendien te 
hoog (uitschrijving vak bijvoorbeeld). De Raadsleden willen dat ook de eventuele 
consequenties van te vaak afwezig zijn worden vastgelegd in de OER-en en de personen in 
kwestie (docent/examencommissie) met wie deze maatregelen getroffen moeten worden. 
 
Maximaal 75% aanwezigheidsplicht vastleggen in de OER ontneemt docent geen macht om 
zaken zelf te regelen, maar geeft studenten de ruimte om met een geldige reden afwezig te 
zijn en dan is er een wettelijk document waar de student zich kan beroepen.  
 
Voorlopig standpunt aanwezigheidsplicht 
Wil de Raad dat in de OER een specifiek minimum percentage aanwezigheidsplicht voor 
werkgroepen (peilende stemming)? 
Voor: 10 stemmen 
Tegen: 0 stemmen 
Blanco: 1 stem 
 



 
De Raad heeft middels stemming besloten dat aanwezigheidsplicht verder moet worden 
gespecificeerd in de OER. Er is duidelijk dat hier bepaalde clausules bij moeten, m.b.t. 
mogelijke consequenties van meer afwezigheid, wie hierover beslist en of je een geldige 
reden moet hebben. Je mag er 2 missen, en bij meer dan twee missen een vervangende 
opdracht/andere consequenties.  
De OER-taakgroep gaat de rest bespreken en zal een vergaderstuk schrijven, inclusief 
bewoording voor de OER, voor de volgende PV. 
 
Keuzeruimte 
Keuzeruimte moet ruimte bieden aan studenten om vakken te kiezen die zij willen. Echter, bij 
POWL is de vrije keuzeruimte niet vrij, vakken mogen alleen binnen domein POW gekozen 
worden.  
De hele raad is het ermee een dat de vrije keuzeruimte bij POWL vrijer moet worden, zodat 
deze punten buiten POW kunnen worden ingezet. 
 
Actief diplomeren 
Bij iedere opleiding is diplomeren anders geregeld, er wordt actief gediplomeerd of studenten 
moeten het diploma zelf aanvragen. Studenten die extra vakken/minors/stage willen doen 
worden vaak benadeeld door actief diplomeren, soms gaat dit mis en krijgen zij ongewenst 
een diploma.  
De vraag is wat de Raad wenselijk vindt: dat studenten zelf diploma's aanvragen of dat er 
actief gediplomeerd wordt, waarbij er uitzonderingen aangevraagd moeten worden als iemand 
het diploma nog niet wil. Een van de argumenten van actief diplomeren is dat het de 
universiteit geld kost als studenten ingeschreven blijven staan, maar het is de Raad 
onduidelijk of dit argument waar is. Als het uni geld kost dan speelt dat mee in het besluit van 
meerdere raadsleden, dit moet worden uitgezocht.  
 
Is de Raad voor actief diplomeren (peilende stemming)? 
Voor: 5 
Tegen: 5 
Blanco: 0 
Hier wordt nog over gesproken in de OER-taakgroep, volgende PV zal er een terugkoppeling 
komen.  
 
Geldigheidsduur vakken 
Termijn voorverjaring cijfers selectieve en research masters is n+0,5, dus cijfers van de 
vakken blijven een half jaar langer geldig dan de studietijd. Dit levert in de praktijk weinig 
problemen op, maar zoals het in de OER staat zorgt het voor stress. Verlenging wordt wel 
meestal uitgekeerd als hierom wordt verzocht, dus in praktijk is deze regel niet echt een 
probleem, maar vraag is waarom de regel dan bestaat. Het groepsargument wordt gegeven; 
samen met groep beginnen en afstuderen. Maar je kunt er vanuit gaan dat bij selectieve en 
research masters studenten wel gemotiveerd genoeg zijn om de studie op tijd af te ronden. 
 



 
Er is consensus, de Raad gaat inzetten op verlengen termijn van bepaalde masters van SW 
naar n+2, zodat cijfers niet kunnen vervallen als je nog de studie redelijk nominaal doet. 
   

15. Onderwerp 4: Raadsassistent  
De FSR FMG besluit na officiële stemming Jelmer Mulder per direct aan te nemen als 
raadsassistent V&O: 
Voor: 11 stemmen 
Tegen: 0 stemmen 
Blanco: 0 stemmen 
Onthouding: 0 stemmen  
 
Na stemming besluit de FSR FMG Jelmer Mulder per direct aan te nemen als raadsassistent 
V&O. 
 
Malika gaat eind mei weg voor studie, dus tot en met juli moet er een vervanger komen 
anders zit V&O nogmaals met een Raadslid minder. Kilian biedt aan te verplaatsen naar V&O 
en er wordt voorgesteld een nieuwe raadsassistent aan te nemen vanaf mei om V&O te 
ondersteunen wanneer Malika weggaat.  
 
De FSR FMG besluit na officiële stemming Dagmar vanaf eind mei aan te nemen als 
raadsassistent V&O: 
Voor: 8 stemmen 
Tegen: 0 stemmen 
Blanco: 0 stemmen 
Onthouding: 3 stemmen 
 
Na stemming besluit de FSR FMG Dagmar vanaf eind mei aan te nemen als raadsassistent 
V&O. 
 
De eventuele verplaatsing van Kilian wordt op de volgende PV besproken. 
 

16. Onderwerp 5: Examencommissies  
20160426-6: Kilian schrijft een brief aan de betrokken instanties (sv's, oc's, etc.) over het 
functioneren van de examencommissies en mailt deze aan alle raadsleden voor input en 
reacties. 
 

17. Onderwerp 6: CvB UvA/HvA 
Er wordt een vertrouwelijke update gegeven over het onderwerp. 
 

18. Promotieschema 
20160426-7: Ernst maakt eens stelling over UvA-Q en mailt deze aan Brendon voor op 
Facebook. 



 
20160426-8: Kilian bedenkt een stelling over Blended Learning en mailt deze aan Brendon 
voor op Facebook. 
20160426-9: V&O zorgt dat zijn stelling via Brendon op Facebook komt. 
 

19. Wvttk 
Niets. 
 

20. Rondvraag en sluiting  
Lina sluit de vergadering om 15:49. 
 
Actielijst 
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.  
20160412-5: Iedereen vult zo snel mogelijk de datumprikker in 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.  
20160426-1: O&O pakt de mail op van René Hulst: De afgelopen jaren daalde het percentage 
doorstromers van het hbo naar de universiteit flink. 
20160426-2: Alle raadsleden denken na over stukjes voor de nieuwsbrief. 
20160426-3: Lina schrijft een vergaderstuk over de voorinvesteringen voorde volgende PV. 
De andere raadsleden zullen ook naar de documenten kijken en kritische vragen en 
bedenkingen opschrijven voor het OWI overleg.  
20160426-4: Racquelle stuurt mails over OWI overleg door onder de noemer Vertrouwelijk.  
20160426-5: De OER-taakgroep gaat de rest bespreken en zal een vergaderstuk schrijven over 
aanwezigheidsplicht, inclusief bewoording voor de OER, voor de volgende PV. 
20160426-6: Kilian schrijft een brief aan de betrokken instanties (sv's, oc's, etc.) over het 
functioneren van de examencommissies en mailt deze aan alle raadsleden voor input en 
reacties. 
20160426-7: Ernst maakt eens stelling over UvA-Q en mailt deze aan Brendon voor op 
Facebook. 
20160426-8: Kilian bedenkt een stelling over Blended Learning en mailt deze aan Brendon 
voor op Facebook. 
20160426-9: V&O zorgt dat zijn stelling via Brendon op Facebook komt. 
 
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.  
20160405-6: De updates van de voorzitter, afgevaardigde en commissievoorzitters moeten 
uiterlijk maandagavond verstuurd worden. 
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