
 
Notulen van de plenaire vergadering (31) 
Datum en tijd: 03-05-2016, 13:00-15:00 uur.   
Locatie: REC-B2.10 
 
Aanwezig: Ernst, Racquelle, Brendon, Dana, Tiffany, Lina, Iris K., Yoren, Dagmar, Jelmer. 
Afwezig: Malika, Baukje, Kilian, Iris B. 
 

1. Opening  
Lina opent de vergadering om 13.07. 
 

2. Post  
20160503-1: V&O pakt de email van Emilie Verschuer 'Presentatie resultaten onderzoek 
Voorbereiding beroepsloopbaan – FMG' op. 
 
1.26/04 CSR: Belangrijk: wat vind jij van het functioneren van de medezeggenschap op jouw 
instelling? (of de raad de LOF enquête wil invullen). 
2.26/04 Willemijn Wilgenhof: UvA Q symposium 'Van data naar onderwijskwaliteit' 
(uitnodiging 24 mei) 

3.02/05 Naomi Appelman (CSR): rapport versterking facultaire medezeggenschap.  
4.02/05 Emilie Verschuer: Presentatie resultaten onderzoek Voorbereiding beroepsloopbaan – 
FMG. Pakt V&O op. 
 

3. Vaststellen notulen  
 De notulen zijn vastgesteld.  
 

4. 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: Kilian pakt in O&O 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. Morgen mailen 
naar Jelmer 
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. 
  

1. Mededelingen  
SVOC dag is 31 mei 15:00-18:00. Aanwezigheid is voor alle raadsleden verplicht, alleen met 
geldige reden kan afwezigheid worden doorgeven aan Tiffany.  
 
Jelmer en Dagmar zijn er vandaag voor het eerst bij de PV. Kilian, Baukje en Iris B. zijn 
afwezig met bericht. Malika schuift de tweede helft van de vergadering aan door 
studieverplichting. Pieter van den Heuvel (student) sluit aan bij de vergadering.  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda is vastgesteld. 
 

3. Update voorzitter 
Vorige week maandag was er een gesprek in het Maagdenhuis tussen alle FSR-voorzitters en 
de Rector. Hier werd het rapport versterking facultaire medezeggenschap besproken dat door 
de CSR is geschreven met onze input. Verder ben ik na mijn ziekte weer een beetje alles op 
een rijtje aan het krijgen. Vorige week veel tijd besteed aan mailtjes sturen etc. Daarnaast 



 
druk bezig geweest met de OER'en en met de adviesaanvraag over de voorinvesteringen 
(staan beide op de agenda).  
 

4. Update O&O 
Wordt nagestuurd. 
 

5. Update V&O 
Wordt nagestuurd. 
 

6. Update afgevaardigde  
Meeste tijd gaat nu zitten in relatie met RvT. Ook is de CSR bezig met de evaluatie UvA 
HvA. Tevens is de pilot van de studentassessor besproken, de commissie D&D kijkt nog naar 
effectiviteit van deze functie en hoe en of hiermee wordt doorgegaan. En tot slot zijn 
volgende week studentenraadverkiezingen.  
 

7. Update SVOC 
Geen update deze week. 
 

8. Onderwerp 1: Adviesaanvraag voorinvesteringen 
20160503- 2: Racquelle mailt vanmiddag Tiffany, Yoren en Ernst de onuitgewerkte notulen 
van onderwerp 1. 
20160503-3: Yoren, Tiffany en Ernst gaan de meningen, argumenten en vragen over de 
voorinvesteringen vanavond uitwerken en mailen dit aan Lina voor de OWI's.   
 
Het blijkt moeilijk om een oordeel over te vormen over de voorinvesteringen, de Raad weet te 
weinig van wat er speelt in de domeinen. Waar de Raad vooral bezwaar tegen heeft, is dat 
studenten geen input hebben kunnen leveren op de inhoud, ook de studentenraden zijn niet 
betrokken geweest. Zelfs de CSR was niet betrokken, ondanks de belofte dit wel te doen. 
Adviesaanvraag was ook vreemd, er is alleen advies gevraagd op de wijzigingen in de 
plannen, niet op de overige inhoud van de plannen. Invulling adviesrecht wordt beleefd als 
een omzeiling van FSR en CSR. Volgens GV moest adviesrecht op de gehele inhoud gelden. 
Op het advies geldt een wettelijke reactietermijn van 6 weken.  
 
Volgende week OWI overleg wil de FSR het over de voorinvesteringen hebben, vandaag wil 
de Raad een mening opstellen om op te sturen en te bespreken. De leidende vraag is: waar 
wordt in geïnvesteerd en vindt de Raad dat dit de studenten ten goede komt? Vragen die we 
hebben en meningen met argumenten moeten vandaag worden opgeschreven. Lina kan dat 
niet doen. Yoren, Tiffany en Ernst gaan hier vanavond aan zitten en mailen dit aan Lina voor 
de OWI's.   
 
Sociale wetenschappen 
Documenten met de voorinvesteringsplannen zijn vaag, waarschijnlijk met het doel om nog 
spelingsruimte te hebben. De inzet is op verschillende toetsvormen, vooral met digitale 



 
middelen. De Raad vraagt zich af welke andere toetsvormen er bestaan en kunnen worden 
gebruikt? Faculteit zet in op 'activerend leren', het idee is dat studenten veel bezighouden 
studiesucces vergroot. Onduidelijk in hoeverre OC's betrokken zijn geweest bij de inhoud van 
deze plannen.  
De Raad is van mening dat M&T een duidelijkere plan van aanpak is en dat dit zeker iets voor 
studenten gaat opleveren. Raad wil liever dat de investeringen naar M&T gaat dan naar 
innovatief toetsen, want zonder statistiek geen Social Sciences. De FSR is het ook eens met de 
plannen om een gedeelte van het geld te reserveren voor docent initiatieven. 
 
Conclusie: De Raad wil dat beter kan worden geïnvesteerd in M&T dan IT, het plan voor 
innovatief toetsen is nog te vaag. Hij is tevens positief gestemd over geld bestemd voor 
docent initiatieven.  
 
Psychologie 
De plannen zijn veel duidelijker dan die van SW. Er wordt geïnvesteerd in 'Turn it in', een 
essay nakijk programma dat veel tijd scheelt voor studenten en docenten. Een heel uitgebreid 
programma  met allerlei opties zoals comment boxes, spellingscontrole, opmaak en opbouw 
etc. Het is niet echt geautomatiseerde feedback, maar het is wel veel sneller door in bepaald 
opmaak te kunnen werken en nakijken voor zowel studenten als docenten. De Raad vraagt 
zich wel af hoe Turn it in zich verhoudt tot de nieuwe digitale leeromgeving die gaat komen.  
 
Een ander plan is bonuswerkgroepen statistiek in het eerste jaar geven op basis van vrijwillige 
deelname. Studenten die dit doen krijgen extra bonusvraag op het tentamen om meer punten 
mee te halen. Vraag is of dit positief of pervers is om bonuspunten te geven voor werk dat je 
toch moet doen en bovendien zijn er groepen studenten die al goed zijn in statistiek of andere 
verplichtingen hebben en deze punten dan mislopen. De Raad wil dat bevorderd wordt dat in 
de reguliere werkgroepen gewoon goed wordt meegedaan. Raad vindt het raar dat er een extra 
werkgroep is voor bonuspunten. Bijna unaniem is iedereen tegen het geven van bonuspunten. 
 
Conclusie: De Raad is positief over het essayprogramma 'Turn it in', de FSR is ervan 
overtuigd dat dit een goede investering is voor studenten en docenten, hoewel wel nog 
onduidelijk is hoe dit programma zich zal verhouden tot de nieuwe digitale leeromgeving. 
Raad is wel tegen een extra werkgroep statistiek voor bonuspunten op het tentamen.  
 
POWL 
POWL wil in de Masterfase een time management cursus aanbieden. Investeren in een time-
management cursus voor masterstudenten vindt de Raad niet zinnig, het komt de studenten 
ten goede om het programma van de master aan te passen omdat het programma nu 
onhaalbaar is. De Raad krijgt veel klachten over de master POWL, die in het tweede semester 
tegelijk stage moeten lopen en scriptie moeten schrijven. Tevens wil POWL homogene 
groepen studenten in de statistiek werkgroepen. "Slechte" en "goede" studenten worden dan 
gescheiden, zodat er meer begeleiding kan komen voor studenten die het moeilijk hebben. De 
Raad vindt dat heterogene groepen juist goed werken: minder goede studenten kunnen zich 



 
aan betere optrekken. Alleen Lina vindt dat de scheiding van studenten goed is (obv 
onderzoek), alle andere raadsleden zijn het er niet mee eens. De Raad vindt een nieuwe 
website voor het doen van casussen prima, maar het is onduidelijk hoeveel vakken en dus 
studenten hier profijt van hebben. Misschien is het beter om dit geld te investeren in goede 
docententrainingen. Bovendien komt de nieuwe digitale leeromgeving eraan en is onduidelijk 
hoe dit zich verhoudt tot elkaar.  
 
Conclusie: Investeren in een time-management cursus voor masterstudenten vindt de Raad 
niet zinnig, het komt de studenten ten goede om het programma van de master aan te passen 
omdat het programma nu onhaalbaar is. Ook is de Raad tegen het scheiden van 
statistiekgroepen in 'slechte' en 'goede' studenten zodat er homogene groepen ontstaan. De 
Raad is niet tegen een nieuwe website voor casussen maar wil wel weten voor hoeveel vakken 
dit is en of de investering alle studenten ten goede komt, of dat het maar voor 1 keuzevak 
bedoeld is.  
  
Communicatiewetenschap 
Heeft niets veranderd in de plannen, leggen zelf rest van het geld dat ze missen bij. CW gaat 
methoden en statistiek digitaliseren. De OC is positief hierover en de Raad ook.  
 

9. Onderwerp 2: OER-en 
20160503-4: Lina zal in de brief aan Psychologie de argumentatie aanpassen over de 
geldigheidsduur van cijfers, dit moet ook aan de Master OER-en worden toegevoegd. 
20160503-5: Dana past in het advies aan POWL het stuk aan over aanwezigheidsplicht: 
duidelijk toevoegen dat het uitgangspunt is dat studenten niet uitgeschreven mogen worden 
voor vakken. 
 
Er zijn brieven geschreven per domein. Dekt dit de lading of moeten er nog dingen bij? De 
discussie richt zich op deel B, deel A zal over de email worden besproken.  
 
SW 
Als studenten meer dan 30 ECTS wil halen in een semester moeten zij naar de studieadviseur, 
dit is een drempel voor studenten om dit te ondernemen. De opleiding wil deze regel hebben 
als stok achter de deur om problematische studieplannen te vermijden. Gesteld wordt dat het 
voor de echt gemotiveerde student geen belemmering oplevert, maar in de praktijk blijkt dat 
wel zo te zijn. Voor de Raad is dit een principe kwestie: hij is tegen het uitgangspunt van een 
maximum aantal punten dat studenten mogen halen in een semester.  
Argumentatie geldigheidsduur cijfers staat wel bij psychologie maar niet bij CW. Kortere 
nakijk termijn moet ook in de OER, onduidelijk nog of dit in deel A staat. 
 
Psychologie 
Geldigheidsduur cijfers: er is keuze uit vervallen op basis van geldigheidsduur of veroudering. 
Bij Psychologie veroudert de stof iedere 3 jaar ongeveer. De Raad is principieel tegen het 
vervallen van cijfers, behalve bij veroudering. Echter, vervallen van cijfers door veroudering 



 
mag geen argument zijn binnen de tijd van een Bachelor. Lina zal dit aanpassen in de brief 
aan Psychologie, het moet ook aan de OER-en worden toegevoegd. 
  
POWL 
Het punt dat bij meer dan 30 ECTS niet naar de studieadviseur moet worden gegaan, moet 
nog worden toegevoegd. Verder is de brief goed. Aanwezigheidsplicht: het uitgangspunt dat 
studenten niet uitgeschreven mogen worden moet duidelijk zijn in het advies. Dana past dit 
aan in het advies.  
 
Algemeen 
Voor alle OER-en een artikel waarin wordt geadviseerd over wat er in de studiehandleidingen 
moet komen. De Raad is in principe voor 100% aanwezigheid, maar pas bij een afwezigheid 
van 25% kunnen er sancties verbonden worden aan de afwezigheid. Duidelijk moet zijn dat er 
bij 75% aanwezigheid een vervangende opdracht aangeboden moet worden en als dit niet 
goed gaat eventueel in het ergste geval overgegaan kan worden op uitschrijving, maar op een 
dergelijke manier dat er geen misbruik gemaakt kan worden van de vervangende opdracht 
door een docent waarna een student wordt uitgeschreven.  
 
Communicatiewetenschap 
Er zijn geen opmerkingen. 
 

10. Onderwerp 3: CSR-advies ondergrondse onderwijsruimtes 
20160503-5: Brendon en Lina gaan zich bezighouden met het CSR-advies ondergrondse 
onderwijsruimtes. 
 
In gebouw B/C willen ze onderwijsruimtes bouwen op –1, waar geen daglicht komt. CSR 
heeft hier een advies over geschreven omdat de studentenraden hier niet bij zijn betrokken. 
Als de FSR hier iets mee gaan doen is het om het principe dat de Raad betrokken hadden 
moeten worden. Ook dossierhouder huisvesting heeft nooit een update of bericht hierover 
gehad. Aan de plannen kan praktisch niets meer aan gedaan worden, deze liggen er al en zijn 
al goedgekeurd.  
Brendon en Lina pakken het op. 
   

11. Onderwerp 4: Datum voorbespreking OV 
De volgende OV van 17 mei zal plaatsvinden van 11:30 – 13:30 in REC C2.05. Het zal 
voornamelijk gaan over de OER-en en de OWI's zullen er ook bij zijn. Voorbespreking is op 
vrijdag 13 mei van 9:00-11:00.  
 

12. Onderwerp 5: Verkiezingen  
DB maakt zich zorgen over "Ons Kritisch Alternatief" die zich verkiesbaar stelt. Ze willen 
verkozen worden om vervolgens helemaal niets gaan doen en deze raadseden kunnen niet uit 
de Raad gezet worden omdat zij democratisch zijn verkozen. Dan heb je de facto dus een 



 
aantal lege zetels die niet op te vullen zijn, waardoor de overige raadsleden veel meer te doen 
hebben. En bovendien krijgen er dan raadsleden een vergoeding waarvoor ze niets doen. 
Duidelijk is dat de raad hier moeite mee heeft. Maar nog onduidelijk is wat de raad hier aan 
wil doen. 
 

13. Promotieschema  
20160305-6: OER-taakgroep gaat een post voorbereiden dat de Raad niet gaat instemmen 
met de OER-en.  

• Er is een idee om iedere dag een post te komen over de OER-en met welk artikel de 
raad het niet eens is en waarom, te beginnen met een post over wat een OER is.  

• De nieuwsbrief.  
 

14. Wvttk 
Geen. 
 

15. Rondvraag en sluiting  
Lina sluit de vergadering om 15.02. 
 
Actielijst 
20160412-8: Iris B. mailt Tom Verhoek over het vandalisme op REC.  
20160426-1: Kilian pakt in O&O 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. Morgen mailen 
naar Jelmer. 
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. 
20160503-1: V&O pakt de email van Emilie Verschuer 'Presentatie resultaten onderzoek 
Voorbereiding beroepsloopbaan – FMG' op. 
20160503-2: Racquelle mailt vanmiddag Tiffany, Yoren en Ernst de onuitgewerkte notulen 
van de voorinvesteringen. 
20160503-3: Yoren, Tiffany en Ernst gaan de meningen, argumenten en vragen over de 
voorinvesteringen vanavond uitwerken en mailen dit aan Lina voor de OWI's.   
20160503-4: Lina zal in de brief aan Psychologie de argumentatie aanpassen over de 
geldigheidsduur van cijfers, dit moet ook aan de Master OER-en worden toegevoegd. 
20160503-5: Dana past in het advies aan POWL het stuk aan over aanwezigheidsplicht: 
duidelijk toevoegen dat het uitgangspunt is dat studenten niet uitgeschreven mogen worden 
voor vakken. 
20160305-6: OER-taakgroep gaat een Facebook post voorbereiden dat de Raad niet gaat 
instemmen met de OER-en.  
 

 



 
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. 
20160405-7: 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.  
20160426-8: Racquelle stuurt mails over OWI overleg door onder de noemer Vertrouwelijk.  
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