
 
Notulen van de plenaire vergadering (3) 
Datum en tijd: 22-09-2016, 11:00-13:00 uur.   
Locatie: REC-JK 3.91 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Sam Selling, Sacha Palies, Dora Weijers, Eva Verschuur, Bing 
Gagliardi, Isene Boudrie, Dirkje Schoon, Ilvy van Steen, Farah Ouazizi, Sophie van 
Gentevoort, Racquelle Bannink, Jorrit Kruithof. 
 
Afwezig: Niemand. 
 
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 11.07. 
 
2. Post 

1. 19/09 Eveline Zandvliet: Masterselectie Psychologie. Sophie en Aldert hebben dit 
opgepakt.  

2. 19/09 Farid Boussaid: Flexstuderen. Aldert heeft terug gemaild. 
3. 19/09 Willemijn Wilgenhof: UvAdata & Evaluatierapporten voor studenten. Sophie en 

Aldert willen een toegang tot UvA-Q. Ook wil de FSR wel voor promotie zorgen. 
Aldert mailt terug. 

4. 20/09 Tjapko van Noort: Uitnodiging Campusoverleg REC. Eva (en misschien Dora) 
gaat hierheen. 

5. 21/09 Sacha Palies: Medezeggenschapsevenement. 
 
3. Vaststellen notulen 
Na een aantal kleine wijzigingen zijn de notulen vastgesteld. 
 
4. Actielijst 
20160902-2: Iedereen denkt na over FSR kleding --> Bing zoekt uit hoe duur FSR vesten 
worden. 
20160907-1: Isene regelt dat het penningmeesterschap aan haar wordt overgedragen. Vraagt 
ook naar de financiering van de fietsenactie en de jaarrekening. 
20160907-5: Aldert en de PR-groep zorgen dat alle 'likers' van de FSR pagina op Facebook 
een berichtje wordt gestuurd. --> Ilvy stuurt vandaag een bericht naar de nieuwe likers. 
20160907-6: Ilvy, Jorrit en Aldert zullen maandag samen de website updaten. --> Ilvy. 
20160907-8: De PR-groep zet een bericht op Facebook dat studenten voor contact met de 
FSR ook de kamer kunnen bellen.  
20160907-9: Iedereen denkt na over het beleidsplan. 
20160907-10: Jorrit houdt contact met de raadsleden en commissies over de voortgang van 
het beleidsplan. 



 
20160907-12: Jorrit plant gesprekjes met de raadsleden over hun jaarplanning.  
20160915-1: Iedereen geeft zich op voor het medezeggenschapsevenement. 
20160915-2: Iedereen schrijft een stukje met foto voor de website over zichzelf en zijn/haar 
dossiers en stuurt dit uiterlijk vandaag.  
20160915-3: Aldert mailt met Sterre over governance en de adviesaanvragen. 
20160915-4: Aldert mailt Dora het plan 'eerstejaarspraatjes' zoals het er nu is.  
20160915-5: Iedereen kijkt of hij of zij bij de financiële training op 27 september kunnen zijn 
en geeft zich op. 
20160915-6: Eva stuurt een mail naar Tom Verhoek om de mogelijkheden te bespreken van 
een vergrote zichtbaarheid van de FSR kamer. 
20160915-7: PR denkt na over de vergroting van de zichtbaarheid van de FSR en de kamer. 
20160915-8: Sacha en Aldert buigen zich over de beursaanvragen. 
20160915-9: Dirkje stuurt een datumprikker voor de eerste SVOC-dag. 
 
5. Mededelingen 
Er is een discussie over het evaluatieweekend. Iedereen denkt na over de mogelijkheid van 
een evaluatieweekend, en hoe lang en waar deze zal moeten plaatsvinden. Volgende PV wordt 
dit verder besproken. 
 
6. Vaststellen agenda 
De agenda is vastgesteld. 
  
7. Update voorzitter 
Ik heb dinsdag met Sacha en Dora gesproken met de twee BOS studenten van Sociale 
Wetenschappen, waar we het hadden over onze verhouding onderling en wat we van elkaar 
verwachten. Het is vooral belangrijk dat we van elkaar weten met waar we mee bezig zijn, dat 
gaat dan ook gebeuren. Daarnaast was ik donderdag middag mee met Eva naar het 
vooroverleg van het campusoverleg en gisteren (woensdag) naar het FV FMG overleg met 
Sam. We hebben daar de advies aanvragen genoemd, en het gehad over hetgeen Eva al heeft 
opgeschreven. Vrijdag praat ik met de OWI's van POWL En volgende week met die van 
Sociale wetenschappen. Ook nog wat kleine lopende zaken, maar daarover later meer! 
 
8. Update G&T 
Deze week zijn we bij G&T vooral bezig geweest met het in contact komen met elke OC en 
BoS studenten. Sacha en Dora hebben ondertussen een eerste afspraak gehad met twee BoS 
studenten en een paar commissieleden hebben al een vergadering van een OC bijgewoond. Er 
is in de CV een idee opgekomen om ene facultair OC evenement te organiseren zodat OC's 
van elkaar kunnen leren op het gebied van professionalisering en zodat wij ze daarbij ook 
kunnen adviseren. Daarnaast is het idee wat in de vorige PV naar voren kwam 
(collegepraatjes samen met de BoS-studenten en OC's) besproken en is er een doel gesteld dit 
aan het einde van blok 2 te gaan doen. Dit in verband met dat we iedereen eerst nog aan boord 
moeten krijgen. Sacha is als hoofddossierhouder BoS en OC aangesteld als coördinator van 
beide evenementen. Het facultair overleg zouden we eventueel eind blok 3 kunnen plannen. 



 
Ook hier geldt dat eerst nodig is om te peilen in de OC vergaderingen of hier animo voor is. 
Daarnaast is verteld dat als je wijzigingen wil aanbrengen in de oude adviezen binnen jouw 
dossier je dat op de PV moet voorleggen.  
 
Update Taakgroep Ontwikkeling Financiën (TOF) 
Ook de TOF heeft deze week een vergadering gehad waar eigenlijk de algemene conclusie 
was dat deze taak nogal lastig is en dat we het lastig vinden om ergens te beginnen. 
We hebben wel een tijdsplan opgesteld en daarmee deadlines gesteld om onszelf een houvast 
te geven in dit proces. De eerste twee weken zullen we voornamelijk informatie verzamelen 
door te praten met de OR, bronnen te lezen en onze vragen naar Jeffrey te sturen. De twee 
weken daarna willen we een oordeel gaan vormen over alle verkregen informatie. De laatste 
twee weken willen we gebruiken om het advies te schrijven en het voor te leggen aan de PV. 
Op dit moment hebben we besloten dat we ons vooral moeten focussen op het vergelijken van 
de begroting 2016 met 2017 en kijken of er schokkende wijzigingen in budget zijn. Daarnaast 
zullen we ons focussen op kijken in hoeverre de begroting zich aan het facultaire kader (een 
soort van het beleidsplan van de begroting) heeft gehouden.  
 
9. Update O&R 
We hebben het gehad over examencommissies 
- enquête: vinden de enquête eigenlijk niet zo goed en willen hem verbeteren en dat nog een 
keer eruit gooien. We gaan in overleg met examencommissies of zij ook dingen willen vragen 
in die enquête.  
- format voor vragen EC's: gaan in gesprek met 1 EC, misschien een 2e, over wat zij hiervan 
vinden. 
--> Volgende PV komt er een vergaderstuk met meer info over EC's en die enquête. 
 
Huisvesting: 
volgende week campusoverleg (daarna ga ik een afspraak maken met Tom Verhoek o.a. over 
loopbaanadviescentrum). In de voorbespreking met alle studieverenigingen etc. kwam een 
eendrachtige mening naar voren: dat er veel onduidelijkheid is, vooral over gebouw A (nog 
niet eens zeker of Rechten daar überhaupt wel kan komen, iets met een ventilatiesysteem). 
Willen graag duidelijkheid over de toekomstige plannen en data. We vinden dat de FSR zich 
in dat campusoverleg (en daarna) hier best sterk voor kan maken en duidelijk maken dat het 
qua transparantie en uitwisselen van info beter moet, zeker naar de studieverenigingen. 
 
adviesaanvraag infovoorziening eerstejaars: 
Ilvy, Farah en ik gaan een vergaderstuk maken (volgende pv) met een duidelijk plan van 
aanpak over hoe we de informatie gaan winnen. Aangezien we pas in begin oktober (na de 1e 
tentamenweek) langs colleges willen gaan, gaan we eerst vragen aan studieverenigingen en 
tweedejaars wat hun knelpunten zijn/ of ze weten van problemen. Na die collegepraatjes 
hebben we ook daadwerkelijk info van eerstejaars zelf en schrijven we het advies voor de OV 
van 22 nov. 
 



 
Thema's beleidsplan: 
- academische ondersteuning: ondersteunend personeel (studieadviseurs, EC's) zijn erg 
belangrijk voor studenten, de sfeer en het onderwijs op de universiteit. wordt nog meer 
uitgewerkt 
- toegankelijkheid: Diversiteit maar ook huisvesting, UvA scoort slecht op toegankelijkheid 
voor mindervalide etc. wordt nog uitgewerkt, maar kan bv. ook in combi met dossiers uit 
G&T 
- kwaliteit van het onderwijs. Veel veranderingen op technologisch (en politiek) gebied --> 
kwaliteit moet hier gewaarborgd worden. Wordt ook verder uitgewerkt 
--> volgende cv gaan we concreet schrijven. 
 
NB: beleidsplan in het Engels? is met het oog op Engelse bachelors en meer internationale 
studenten wel van belang. 
 
10. Update afgevaardigde 
Er is eind deze week de gezamenlijke vergadering. Waar twee dingen aan bod zullen komen.  
 
Ten eerste het studentenstatuut. Er is gepraat over een maximum van 20 euro voor na-
inschrijving. Vaak geldt op andere faculteiten dat je zelf moet inschrijven. Als een student dit 
vergeet verloopt de kans voor de student om het tentamen te doen. Nu kan je als je te laat bent 
20 euro betalen. Hier neemt CSR een besluit over volgende week.  
 
Voorinvesteringen is vandaag besproken, en mensen hebben zich klaargemaakt voor de 
stemming van deze vrijdag.  
Er komt een B.A.C. (benoemingsadviescommissie) voor het financiële lid van het CvB.  
 
Er is een programma opgezet voor het Medezeggenschapsevenement. 
 
Er is een vernieuwd tijdpad met een leuk thema voor de Docent van het Jaar-verkiezing. 
 
Het Interstedelijk Studentenoverleg kwam met een plan omtrent een kwaliteitspact, waar de 
CSR een beetje boos om is geworden. 
  
11. Onderwerp 1: Wijzigingen adviezen 
20160922-3: Aldert mailt Sterre over het advies vakevaluaties. 

Sterre kan op alle adviezen reageren, behalve vakevaluaties. Aan dit advies kan dus nog van 
alles veranderd worden als de FSR 2016-2017 dat wenst. Ook op de andere adviezen kunnen 
er nog wijzigingen aangebracht worden. 
 
Masterselectie 
De raad is het eens met dit advies, het is goed genuanceerd en geeft ook goed de mening weer 
van de huidige raadsleden. Op de volgende PV komt een vergaderstuk over dit onderwerp. 



 
 
Governance 
Een aantal raadsleden struikelt over het voorstel van de FSR 2015-2016 om de relatie tussen 
de OC's (het OC-buddy systeem van vorig jaar) en de BoS studenten (eenmaal per maand 
uitnodigen voor een PV) te formaliseren. Een maandelijkse PV met de BoS studenten zal 
zorgen voor een andere dynamiek en een langere vergadering, maar geeft zowel de FSR als 
BoS studenten de kans elkaar te leren kennen. De huidige raad heeft echter het OC-buddy 
systeem veranderd.  
Door de onzekerheid hoe het nieuwe systeem met de OC's en de BoS studenten zal uitpakken, 
vindt de raad een formalisering van de afspraken lastig. De raad overweegt daarom om eerst 
een pilot te doen waarin de contacten tussen de FSR en BoS studenten, en de FSR en de OC's, 
zoals deze nu zijn bedacht, eerst worden uitgetest. Als dit contact goed blijkt te werken in 
praktijk, wil de raad deze pas formaliseren en opnemen in de takenpakketten. Raad wil in ook 
dat de contacten tussen deze organen meer bottom-up worden geregeld en minder top-down. 
Sacha is contact aan het zoeken met alle BoS studenten.  
Met het advies over de OWI's is de raad het eens. Er staan geen zaken in waar de raad het 
fundamenteel mee oneens is, de FSR wacht dan ook eerst de reactie van de decaan af. 
 
Loopbaanoriëntatie 
De raad is het helemaal eens met dit advies. 
  
Personeelstrainingen 
Ilvy en Farah zijn in contact met de mensen die hierover gaan. Het is inderdaad niet wenselijk 
dat er aparte trainingen komen, maar dat diversiteit wordt geïntegreerd in de bestaande 
cursussen. Volgende week hebben Ilvy en Farah een afspraak. Voorlopig blijft dit advies 
staan. 
 
Vakevaluaties 
Sophie en Dirkje hebben dit dossier opgepakt en volgens hen zitten er knelpunten in waar zij 
input over willen van de raad.  
 
Knelpunten 
Het advies stelt dat er een kwalitatieve evaluatie moet komen die als aanvulling dient op de 
kwantitatieve analyses van nu. Deze zouden het laatste academisch uur (drie kwartier) van 
een werkgroep moeten plaatsvinden. Een OC-lid neemt dan plaats en de werkgroep docent 
verlaat de ruimte, zodat er open gepraat kan worden over de kwaliteiten en minpunten van het 
gegeven vak. 
Deze kwalitatieve evaluatie is volgens Sophie en Dirkje om twee redenen problematisch is. 
Ten eerste zijn de vakken erg vol, waardoor veel studenten niet de mogelijkheid krijgen iets te 
zeggen. Ten tweede hebben vakken vaak een zeer vol programma en is dat laatste uur van een 
werkgroep nodig voor onderwijs.  
 
Discussie 



 
De raad is het erover eens dat een kwalitatieve evaluatie een goede aanvulling is op de 
bestaande kwantitatieve analyses en dat dit de kwaliteit van vakken ten goede kan komen. 
Bijna alle raadsleden zijn het erover eens dat dit evaluatie-uur nodig is. Kwalitatieve analyses 
worden nu soms ook al gedaan in focusgroepen door de OC's, helaas komen hier maar heel 
weinig studenten op af waardoor de resultaten misschien niet de werkelijkheid weergeven. In 
een dergelijk evaluatie-uur voelen studenten dat er naar ze wordt geluisterd en dat de 
evaluatie naar de studenten komt in plaats van dat de studenten ergens heen moeten. Dan 
komen in evaluaties vooral klachten naar voren en ontstaat er geen genuanceerd beeld. 
 
Het knelpunt van de grootte van de werkgroepen wordt door sommige raadsleden beaamd, 
maar hier zien zij geen klare oplossing voor. Er is vanuit meerdere raadsleden kritiek op het 
moment van de evaluatie, namelijk het laatste uur van het vak. Echter, het lijkt de raadsleden 
niet mogelijk een kwalitatieve evaluatie na het tentamen te doen gezien werkgroepen niet 
meer samen komen. Er is ook de kritiek op de lengte van de evaluatie, maar er wordt gesteld 
dat deze als indicatief moet worden beschouwd. Niet voor ieder vak zal een heel uur evaluatie 
nodig zijn en daarom is er besloten dit niet te wijzigen. 
 
Waar de gehele raad wel positief tegenover staat is de secretariële ondersteuning die voor de 
vakevaluaties wordt aangeraden. Secretariële ondersteuning kan de evaluatie sessies 
notuleren, waardoor de resultaten kunnen worden geanalyseerd en de faculteit hier ook echt 
iets mee kan.  
 
Rest van het advies 
De raad vindt het beter om geen vragen van de FSR toe te voegen aan de evaluatieformulieren 
van UvA-Q, maar slechts een vermelding van de FSR te maken. Bijvoorbeeld: heb je vragen 
of andere punten, mail dan naar de FSR. Zo krijgt de FSR toch meer naamsbekendheid. 
 
 De resultaten van de evaluaties weergeven op Blackboard en in de studiehandleiding vindt de 
raad goed, maar deze weergeven in de studiegids niet. Als de resultaten in de 
studiehandleiding of op Blackboard staan, is een student al ingeschreven. Studenten weten 
dan wat er veranderd is in het vak en wat ze kunnen verwachten. Als de resultaten worden 
weergeven in de studiegids, kan dit studenten demotiveren zich in te schrijven voor een vak, 
bijvoorbeeld als zij zien dat de werkdruk erg hoog is.  
 
Besluit 
Er is besloten dat, ondanks de discussie, het advies voor het kwalitatieve evaluatie-uur in 
werkgroepen aan het einde van een vak blijft staan. De raad wil wel het advies omtrent de 
FSR in de UvA-Q evaluaties geheel wijzigen. Aldert mailt met Sterre het advies over de FSR 
en UvA-Q. 
 
12. Onderwerp 2: Beleidsplan  
De thema's zijn als volgt voorgelegd aan de PV: 



 
O&R: Kwaliteit onderwijs, toegankelijkheid, academische ondersteuning (OC's, 
studieadviseurs, etc.). G&T: Communicatiestructuur, emancipatie OC's en bereikbaarheid. 
De raad is het eens over deze thema's en de commissies gaan aan de slag met het beleidsplan.  
 
De vraag bestaat of het beleidsplan ook in het Engels vertaald moet worden. Er zijn veel 
Engelse masters en sinds dit jaar zijn er ook Engelse Bachelors aan de FMG. De FSR 
vertegenwoordigt deze studenten natuurlijk ook. De FSR vindt dit een goed idee, het vergroot 
de toegankelijk voor alle studenten. De raad wil daarom kijken of het mogelijk is dat de 
website een Engelse vertaling krijgt. 
 
13. Onderwerp 3: Docent van het jaar verkiezing 
20160922-4: O&R pakt de Docent van het Jaar verkiezing op.  
 
De CSR wil de faculteiten betrekken bij deze verkiezing en willen een dossierhouder vanuit 
de FSR'en. Er is verdeeldheid binnen de raad of dit wenselijk is. O&R pakt dit op en zoekt uit 
welke rol de FSR FMG gaat spelen in deze verkiezing. 
 
14. Onderwerp 4: Democratisering & Decentralisering 
20160922-5: Alle raadsleden denken na over de FSR neutraliteit versus de partijenpolitiek in 
de campagnes voor het referendum D&D.  
 
Er komt een referendum van de commissie D&D. De FSR wil dit referendum steunen, zowel 
financieel als op het gebied van promotie. Het huidige discussiepunt is de eventuele 
wenselijkheid van een FSR standpunt over de inhoud van het referendum. 
 
Na een korte discussie met voor- en tegenargumenten, zijn de argumenten tegen 
doorslaggevend. De meerderheid van de raadsleden vindt het niet de rol van de FSR om 
studenten te sturen in hun keuze. Echter, de uitlag van deze verkiezing heeft invloed op de 
raad en de FSR wil daarom graag dat studenten een weloverwogen keuze maken op het 
stembiljet.  
 
Voorzichtig besluit 
De raad heeft een voorzichtig besluit gemaakt om een FMG-neutrale en informerende 
campagne te starten, waarbij studenten op toegankelijke wijze worden geïnformeerd over de 
voor- en nadelen van de verschillende modellen voor de universiteit en de faculteit. Ook wil 
de raad een lijst met afkortingen uitleggen aan studenten.  
 
Er is hier echter nog wel discussie over, vooral omdat er raadsleden vanuit hun studentenpartij 
wel met een standpunt zullen flyeren, maar vanuit de raad neutraal zouden moeten zijn. Een 
aantal raadsleden hebben moeite met het idee dat er dan verschillende 'hoedjes' opgezet 
worden en dat dit niet ten goede komt aan de student en aan de raad. Alle raadsleden denken 
hier nog over na en dit onderwerp wordt op een van de volgende PV's nogmaals besproken 
voor een officieel besluit.  



 
 
15. Onderwerp 5: Update PR 

• Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 
• WC/Liftkrant en nieuwsbrief (eerst rondmailen naar de raad en daarna naar het 

faculteitsbureau). Bestaat uit: voorstellen, informatievoorziening aan de eerstejaars, en 
de huidige bezigheden van de FSR. 

 
16. Onderwerp 6: Update penningmeester 
Isene gaat een begroting maken op basis van de begroting van vorig jaar. In principe is de 
begroting 7000 euro. Hier kan een beetje mee gespeeld worden als de raad goede voorstellen 
heeft.  
 
17. Onderwerp 7: Vaststellen OV notulen 
Wordt verplaatst naar de volgende PV. 
 
18. Onderwerp 9: Cobo’s  
Constitutieborrels bedoeld ter ontmoeting. In ieder geval moet er een delegatie naar alle 
andere FSR'en en naar de CSR cobo's.  
 
De cobovan de FSR FMG wordt op 31 oktober gegeven in de Havelaar. De gastenlijst bestaat 
in ieder geval uit: CSR, FSR'en, ASVA, sv's fmg, de oude raad, en het broertje aan de VU.  
 
Sam mailt de vooraankondiging. 
 
19. Wvvttk 
Geen. 
 
20. Rondvraag en sluiting 
Aldert sluit de vergadering om 12.51. 
 
Actielijst 
20160907-1: Isene regelt dat het penningmeesterschap aan haar wordt overgedragen. 
20160907-5: Aldert en de PR-groep zorgen dat alle 'likers' van de FSR pagina op Facebook 
een berichtje wordt gestuurd. --> Ilvy stuurt vandaag een bericht naar de nieuwe likers. 
20160907-6: Ilvy, Jorrit en Aldert zullen maandag samen de website updaten. --> Ilvy. 
20160915-2: Iedereen schrijft een stukje met foto voor de website over zichzelf en zijn/haar 
dossiers en stuurt dit uiterlijk vandaag.  
20160915-7: PR denkt na over de vergroting van de zichtbaarheid van de FSR en de kamer. 
20160915-9: Dirkje prikt een datum voor de eerste SVOC-dag.  
20160922-1: Bing zoekt uit hoe duur FSR vesten worden. 
20160922-2: Ilvy stuurt een datumprikker voor officiële foto's voor de website. 
20160922-3: Aldert mailt met Sterre over FSR en UvA-Q, het laatste uur laten ze staan. 



 
20160922-4: O&R pakt de Docent van het Jaar verkiezing op.  
20160922-5: Alle raadsleden denken na over de FSR neutraliteit versus de partijenpolitiek in 
de campagnes voor het referendum D&D.  
 
Pro Memorie  
20160126-4: Iedereen stuurt de agenda en de notulen van iedere OC vergadering door naar de 
coördinator, evenals het zelfgeschreven verslagje. Ook worden het verslag, de agenda en 
notulen op Google Drive 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 dinsdagavond verstuurd worden.  
20160426-8: Racquelle stuurt mails over OWI overleg door onder de noemer Vertrouwelijk. 
20160915-1: PR houdt intern een promotieschema bij en houdt de PV op de hoogte. 
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