
 
Notulen van de plenaire vergadering (6) 
Datum en tijd: 13-10-2016, 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, Jorrit Kruithof, 
Racquelle Bannink. 
 
Afwezig: Sophie van Gentevoort. 
 
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 11:02.  
 
2. Post 
• 11/10 Sterre Minkes: Tijdspad OER FMG 2017 (OER'en 2017-2018). Kijken of de 
OV van 22 juni verplaatst kan worden naar mei. 
• 11/10 Willemijn Wilgenhof: Evaluatierapport voor studenten (promotie UvA-Q 
rapport op Facebook). 
 
3. Vaststellen notulen PV 5 
De notulen zijn vastgesteld. 
 
4. Actielijst  
20160929-3: Aldert beluistert de opnames van de OV van 13 juli. Racquelle gaat met hem 
zitten voor de OV wijzigingen. 
20160929-5: Eva maakt een afspraak met Tom Verhoek voor de zichtbaarheid van de kamer. 
20161006-1: Iedereen vult de datumprikker voor het evaluatieweekend in. 
20161006-2: G&T denkt na over de rol van BoS studenten in de PV. 
20161006-3: G&T denkt na over de werkgroep. 
20161006-4: Dora checkt de spelling van het format. 
20161006-5: Sacha regelt dat de raadsleden zich op de Drive kunnen inschrijven voor de 
collegepraatjes.  
20161006- 6: Iedereen vult zijn/haar naam in op schema 'Collegepraatjes' in de Google 
Drive.  
 
5. Mededelingen 
Sophie van Gentevoort is afwezig met bericht 
 
6. Vaststellen agenda 
Update penningmeester wordt toegevoegd na update afgevaardigde.  



 
De agenda is vastgesteld.  
  
7. Update voorzitter 
Deze week heb ik een lunch gehad met mensen van de OC psychologie, dit omdat deze OC 
belangrijk voor ons is omdat wij zelf weinig 'weten' van de psychologie, door het gebrek aan 
een psycholoog in ons midden. Dit gesprek was erg interessant omdat we hebben kunnen 
praten over de visie die zij hebben op wat een OC moet doen.  
Ook heb ik een afspraak gehad samen met Farah met Liza Mugge, zij is associate director van 
de Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality (ARC-GS), en een interessante 
gesprekspartner als het om diversiteit gaat. Zie voor meer info de update van Eva. Verder ben 
ik naar de werkgroep flexstuderen gegaan, zie het vergaderstuk. 
Op woensdag was ik in de ochtend naar de presentatie over diversiteit, dat was erg leuk en 
hoopgevend, het rapport gaan we lezen en wordt hopelijk een goede bron voor een 
(ongevraagd) advies. Woensdag avond was ik naar het voorzitters overleg, op het moment van 
schrijven moet ik daar nog heen, dus ik kan er niet al te veel over zeggen. 
 
8. Update G&T 
Het belangrijkste waar we in G&T mee bezig zijn geweest is het bedenken van hoe we de 
OC's het best kunnen betrekken bij het proces van de voorinvesteringen. In de vorige PV 
kwam het geluid van een faculteit brede werkgroep op maar in de vergadering kwamen we tot 
de conclusie dat dit eigenlijk niet heel haalbaar is omdat je dan ook weer met heel veel 
planningen van veel verschillende mensen rekening moet houden wiens prioriteiten ergens 
anders liggen. Daarom hebben we bedacht om verschillende bijeenkomsten te organiseren 
waar we input vragen van OC's en gaan we hen waarschijnlijk vragen om een afgevaardigde 
te sturen. Dit idee gaan we nog verder uitwerken in de komende CV's. Verder hebben we nog 
kort de collegepraatjes besproken. We zijn in de fase dat we nu contact gaan opnemen met 
alle OC's en hun te vragen om met ons de praatjes te houden. Daarnaast hebben we het nog 
even kort over het gevraagde advies m.b.t. studieverenigingen gehad. Sam heeft inmiddels 
contact met alle voorzitters en gaat deze week Tom Verhoek contacteren.  
 
Update TOF:  
Deze week hebben we nog geen vergadering gehad met TOF omdat iedereen andere 
verplichtingen had op het tijdstip van de vergadering maar we hebben wel een meeting met 
Telkamp, de OR, Jeffrey en Tom Verhoek gehad. Hierin hebben we samen met de OR punten 
aangedragen waar wij tegenaan liepen in het proces. 
 
9. Update O&R 
- kort over EC's, de EC die Bing en Isene gesproken hebben vond alles een goed plan dus we 
gaan de enquête een beetje aanpassen en naar hen sturen. Daarna gaan we ook andere EC's 
contacteren met dit idee. 
- Diversiteit: gesprek gehad met Liza Mugge, die ons benadrukte dat het handig is om bij dit 
onderwerp 'allies' te hebben bij verschillende opleidingen etc., gevoelig onderwerp waardoor 
het makkelijker is om niet te forceren maar soepel mensen hieraan te laten wennen. 

http://www.arcgs.uva.nl/


 
- We hebben gehad over Docent v/h Jaar, wat in januari gaat spelen. Nu vooral brainstormen 
over ideeën zoals een collegemiddag met de top3 docenten van onze faculteit etc. 
-flexstuderen: zie vergaderstuk. 
- Huisvesting: Loopbaanadviescentrum komt in C1.11 over 2/3 weken. Zelfde geldt ook voor 
educational desk. Vanaf deze week is er op de 3e verdieping van B/C een proefopstelling van 
studieplekken. Ga daarnaartoe en kijk hoe het is --> nu kunnen we nog feedback geven. De 
vaste opstelling komt begin maart. We gaan met PR regelen dat er een of twee grote banners 
komen, die we kunnen neerzetten bij liften gebouw D en misschien bij de Common Room. 
Nog de vraag of we dit zelf moeten betalen, gaan we achteraan. Ook zijn er in het weekend 
van 22 en 23 oktober (voor tentamens) de onderwijszalen op de begane grond van gebouw E 
open van 9 tot 18. Dit MOETEN we goed promoten, als er weinig mensen zitten gaat het 
waarschijnlijk daarna niet meer door aangezien het een pilot is. Deze pilot gaat via de UB, 
niet Tom Verhoek. 
- adviesaanvraag infovoorzieningen: we zijn er druk mee bezig. Deze week gaan we met 
hoofd communicatie Faculteitsbureau (Marjolein Denslagen) praten hierover. Ook gaan we 
volgende week langs studieverenigingen, persoonlijk langs de kamers, met een hele korte 
enquête over wat voor informatievoorziening welk cijfer krijgt plus aanmerkingen.  
 
10. Update afgevaardigde 
20161013-1: Sophie schrijft een vergaderstuk over D&D. 
UvA-HvA: 
- Diensten: de CSR legde de focus op de kritieken vanuit de studenten op de diensten en hoe 
deze in de toekomst moeten zijn. De CSR was van mening dat de facility services / ICT te 
gestandardiseerd is geworden, waardoor het lastig is voor studenten om met deze diensten te 
werken. Daarnaast moeten de diensten dicht bij de student staan. Het CvB was hier mee eens, 
en stond open voor de kritieken vanuit de CSR. 
- Doorstroom HBO: de CSR is van mening dat de mobiliteit tussen de universiteit en HBO 
belangrijk is, en door deze mobiliteit hoog te houden moeten premasters en andere 
schakeltrajecten worden gefinancierd worden vanuit het allocatiemodel. Daarnaast moet HBO 
niet een ‘lichtere’ versie van het WO zijn. Het heeft een waarde op zichzelf. Ten slotte gelooft 
het CSR dat de UvA van centraal beleid af moet die zich richt op het verminderen van HBO 
studenten. CvB was het er op zich mee eens, en nemen dit mee in hen ‘voorgenomen 
beslissing’. 
Referendum D&D: Het CvB wilt niet nog extra geld geven, want dit is niet eerlijk naar de 
andere commissies toe, en ze willen hun vingers niet branden aan de financiering van 
gekleurde partijen. Ze hebben wel toegezegd om te faciliteren door de campagnecommissie 
door te verwijzen naar interne mogelijkheden voor campagne. Dit is een probleem voor de 
campagnecommissie, en er zal dus moeten worden gekeken naar andere manieren voor 
financiering. 
- Internationalisering: De CSR probeerde duidelijk te maken dat het niet allemaal zo 
fantastisch gaat met internationalisering en je goed moet nadenken over het verengelsing van 
het onderwijs, hier zijn veel factoren aan verbonden. Vaak worden tracks Engels gemaakt, 
zonder goed te onderbouwen. De Universiteit moet daarnaast English courses aanbieden, voor 



 
studenten wiens Engels niet goed genoeg is. Daarnaast moeten er ook gratis Nederlands 
courses voor internationale studenten aan worden geboden. CvB: we komen hierop terug. 
Student assessor: Verschil van mening tussen CvB en CSR. CvB gelooft dat de assessor er is 
om een perspectief vanuit de student te geven in vergaderingen. De raad geloofd dat de 
assessor er juist is als handige informatiebron. De CSR is ook angstig voor als er situaties zich 
voordoen dat het minder goed gaat, zoals in Groningen is gebeurd, en de assessor niet goed 
klikt met de CSR. Voor dit soort situaties wil de CSR regelgeving, en het CvB wilt dit liever 
niet, want die wilt juist dat de assessor onafhankelijk is, en als het misgaat, dan blijft die 
assessor sowieso niet, dit hoefje niet vast te stellen. 
 
Aanvulling: CvB Staan negatief tegenover extra geld geven aan D&D, zij hebben al veel geld 
gegeven aan de commissies. Het is ook lastig om nu nog extra geld te geven, de ingestuurde 
begroting van D&D klopte niet. D&D gaat proberen zoveel mogelijk zaken intern te regelen 
zodat er minder geld nodig is.  
 
11. Update penningmeester 
Isene heeft de begroting gemaakt, maar een aantal zaken zijn nog onduidelijk. Zij wil een 
afspraak met Jeffrey Smits, maar dit is nog niet gelukt.  
 
12. Onderwerp 1: Werkafspraken 
20161013-2: Aldert verbetert de werkafspraken en stuurt deze als vergaderstuk.  
 
De FSR bespreekt interne werkafspraken. 
 
13. Onderwerp 2: OV & voorbereiding 
20161013-3: Iedereen denkt na over een tijdspad van zijn/haar dossiers en bespreekt deze in 
de CV's. 
 
Voorstel: iedereen maakt voor de eigen dossiers een 6-weken planningen voor de OV's, zodat 
er ook een planning is voor de vergaderstukken. In de CV's zal dit verder worden besproken 
en wordt de planning duidelijk gemaakt.  
 
Er zijn nog 3 PV's voor de eerste OV. Volgende week moeten er dus oordeelvormende 
vergaderstukken komen over de adviezen van de OV, zijnde:  
 

• Informatievoorziening 
• Vakevaluaties 
• Huisvesting 
• Werkafspraken 
• Wet versterking bestuurskracht 
• Eventueel reacties op de reacties op de adviezen 



 
  
14. Onderwerp 3: Flexstuderen 
20161013-4: Iedereen denkt na over flexstuderen en de wenselijkheid van een pilot bij de 
FMG opleidingen. 
 
Aldert heeft zitting genomen in de werkgroep flexstuderen. Een aantal opleidingen wil niet 
meedoen aan deze pilot en zien flexstuderen überhaupt niet zitten. Flexstuderen gaat volgens 
hen cohortvorming (samen colleges volgen en verbondenheid van een jaarlaag) tegen en staat 
samenwerking met VU in de weg (slechts voor een aantal opleidingen). 
 
Discussie:  
De kosten van het flexstuderen voor studenten zijn een discussiepunt in de raad. Er zijn meer 
kosten aan verbonden dan met een jaar collegegeld, waardoor het alleen goedkoper is 
wanneer studenten minder dan 50 punten gaan halen in een jaar.  
Verder is een raadslid van mening dat er niet goed onderzoek gedaan wordt naar de effecten 
van flexstuderen. Dit moet volgens hem eerst gebeuren. De andere raadsleden vinden dat zij 
te weinig informatie hebben om hier een goed oordeel over te vormen. Hen is wel duidelijk 
dat de werkgroep niet goed functioneert.  
 
Binnenkort bepaalt de decaan welke opleidingen worden uitgesloten van de pilot flexstuderen. 
De CSR besluit ten slotte ook nog of de pilot überhaupt doorgaat. 
 
De raadsleden worden gevraagd om hier goed over na te denken voor volgende week, dan 
wordt dit onderwerp opnieuw opgepakt.  
 
15. Onderwerp 4: Schriftelijke reactie decaan: Governance 
20161013-5: G&T pakt 'schriftelijke reactie decaan: Governance' op. 
 
De raad is blij met de reactie op het advies. Sacha stelt echter dat we met deze toezeggingen 
niet zoveel kunnen, er zijn namelijk geen concrete toezeggingen gedaan. Echter, het advies 
vroeg ook niet om specifieke toezeggingen. 
  
G&T gaat dit bespreken en een oordeel vormen over de vervolgstappen van de raad. 
 
16. Onderwerp 5: Schriftelijke reactie decaan: Masterselectie 
20161013-6: Aldert en Dora schrijven een vergaderstuk over 'schriftelijke reactie decaan: 
Masterselectie'. 
 
Volgende week wordt dit nogmaals besproken in de PV om een reactie te geven op de reactie 
van de decaan. Aldert en Dora schrijven hierover een vergaderstuk. Zij zullen selectie 
definiëren, zodat zuidelijk is wat dit betekent voor de raad en wat voor de decaan. 
 



 
17. Onderwerp 6: Schriftelijke reactie decaan: Loopbaanoriëntatie 
20161013-7: Dora schrijft een reactie op de 'schriftelijke reactie decaan: 
Loopbaanoriëntatie'.  
 
Loopbaanoriëntatiecentrum komt er over 2-3 weken in REC C op een zichtbare locatie op de 
eerste verdieping. 
  
In de reactie staat dat niet elke opleiding kan stage aanbieden/doen. Dat klopt wel volgens de 
raad, echter, er zijn toch altijd mogelijkheden voor te vinden en dit moet gefaciliteerd kunnen 
worden. Hij blijft pleiten voor verbeterde communicatie omtrent stages.  
 
De decaan ziet geen toegevoegde waarde van een facultairbreed georganiseerd careerevent. 
Een aantal raadsleden zien hier wel de waarde van. Careerevents van studieverenigingen 
worden goed bezocht, een FMG evenement geeft een bredere kijk op het werkveld. Studenten 
voelen zich niet alleen verbonden aan de opleiding maar ook aan de faculteit en de FSR 
gelooft dat studenten ook zullen komen naar facultair evenement.  
Daarnaast ligt nu altijd nog het initiatief voor loopbaanoriëntatie bij studenten, niet bij 
faculteit of opleiding. Dit is een manier om faculteit erbij te betrekken. 
 
Volgende week komt hierover een oordeelvormend vergaderstuk van Dora. 
 
18. Onderwerp 7: Schriftelijke reactie decaan: Personeelstrainingen 
20161013-8: Ilvy en Farah nemen contact op met OC's en inventariseren de animo voor een 
werkgroep over diversiteit in personeelstrainingen. 
 
De werkgroep 'personeelstrainingen' is niet officieel toegezegd door de vorige decaan, en de 
huidige decaan wijst het idee af. De dossierhouders diversiteit zien hier wel heil in en willen 
inventariseren hoe OC's hier tegenaan kijken. Aldert gaat contact opnemen met OC's en 
kijken welke animo er bestaat voor werkgroep. 
 
19. Onderwerp 8: Schriftelijke reactie decaan: Vakevaluaties 
20161013-9: Dirkje en Aldert schrijven een oordeelvormend vergaderstuk over de 
'Schriftelijke reactie decaan: Vakevaluaties'.  
 
Punt 1 is de raad mee akkoord.  
 
Er is echter niet toegezegd dat OC's een student-assistent krijgen voor kwalitatieve evaluaties. 
Hier is de raad het mee oneens. Evaluaties zijn meer dan alleen een cijfer, het gaat heel erg 
om kwaliteit en student gehoord laten voelen. Evaluaties kunnen studenten eigenaar laten 
worden van de opleiding. 
 
UvA-Q is tevens niet toegezegd, maar dit was voor de huidige raad ook niet zo belangrijk.  
 



 
Dirkje en Aldert schrijven een vergaderstuk voor de volgende PV.  
  
20. Onderwerp 9: Evaluatieweekend  
Een aantal raadsleden hebben nog niet de datumprikker ingevuld. Na een korte discussie is 
besloten het weekend van 11-12 februari het evaluatieweekend te houden.  
 
Iedereen is akkoord met Parijs als locatie 
 
21. Onderwerp 10: Kleding 
Iedereen moet nog de maat invullen op de strawpoll.  
 
Er is besloten de jaargang '2016-2017' op de achterkant van de trui toe te voegen. Bing gaat 
hiermee aan de slag en deze week de truien bestellen. 
 
22. Aandachtspunten voor Centraal  

• Flexstuderen. 
• Voorinvesteringen. 
• Vragen wat aanpak diversiteit wordt. 

  
23. PR Update 

• Vrijdag update. 
• WC-krant. 
• Fietsactie is afgerond. 

 
24. Wvvttk 
Geen. 
 
25. Rondvraag en sluiting 
Er moet een dossier allocatiemodel worden opgericht. Sacha is ook bezig op Drive de 
contactgegevens bij te werken. Ook moet er een dossier duurzaamheid komen. Eva wil deze 
wel op zich nemen.  
 
Voorzittersvraag: Hoeveel tijd ben je bezig met lezen van vergaderstukken? Ongeveer 1 uur.  
 
Aldert sluit de vergadering om 12:48. 
 
Actielijst 
20160929-3: Aldert beluistert de opnames van de OV van 13 juli. Racquelle gaat met hem 
zitten voor de OV wijzigingen.  
20161006- 6: Iedereen vult zijn/haar naam in op schema 'Collegepraatjes' in de Google 
Drive.  
20161013-1: Sophie schrijft een vergaderstuk over D&D. 
20161013-2: Aldert verbetert de werkafspraken en stuurt deze als vergaderstuk. 



 
20161013-3: Iedereen denkt na over een tijdspad van zijn/haar dossiers en bespreekt deze in 
de CV's.  
20161013-4: Iedereen denkt na over flexstuderen en de wenselijkheid van een pilot bij de 
FMG opleidingen. 
20161013-5: G&T pakt 'schriftelijke reactie decaan: Governance' op. 
20161013-6: Aldert en Dora schrijven een oordeelvormend vergaderstuk over 'schriftelijke 
reactie decaan: Masterselectie'. 
20161013-7: Dora schrijft een reactie over de 'schriftelijke reactie decaan: 
Loopbaanoriëntatie'.  
20161013-8: Ilvy en Farah  nemen contact op met OC's en inventariseren de animo voor een 
werkgroep over diversiteit in personeelstrainingen. 
20161013-9: Dirkje en Aldert schrijven een oordeelvormend vergaderstuk over de 
'Schriftelijke reactie decaan: Vakevaluaties'.  
 
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. 
20160929-6: PR groep post op vrijdag een weekupdate op de FSR Facebook.  
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