
 
Notulen van de plenaire vergadering (15) 
Datum en tijd: 14-12-2016, 16:00-18:00 uur.   
Locatie: REC-C 2.05 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Bing Gagliardi, Isene Boudrie, Ilvy van Steen, 
Farah Ouazizi, Jorrit Kruithof, Dirkje Schoon, Racquelle Bannink, Sophie van Gentevoort, 
Sacha Palies, Sam Selling. 
  
Afwezig: Dora Weijers. 
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 16.01. 
 
2. Post 
20161214-1: O&R pakt 'Engelstalige variant ba POL en SOC' op. 
20161214-2: O&R pakt 'afspraken continueren CAS' op. 
20161214-3: Sacha pakt 'Uitnodiging dag van de OC' op. 
 

• 12/12 Sterre Minkes: Reactie decaan op FSR advies Voorinvesteringen FMG. 
• 12/12 Sterre Minkes: Engelstalige variant ba POL en SOC. O&R pakt dit op. 
• 12/12 Sterre Minkes: afspraken continueren CAS. O&R pakt dit op. 
• 14/12 Geertje Hulzenbos: Uitnodiging assessorenborrel 19-12 (20:00 Kriterion). 
• 14/12 Julia Kleinrensink: Uitnodiging dag van de OC (doorgeven aan OC's). Sacha 

pakt dit op. 
 
3. Vaststellen notulen PV 14 
Na een aantal wijzigingen zijn de notulen van 9 december 2016 vastgesteld. 
 
4. Actielijst 
20161020-14: Iedereen (PR expliciet) denkt na over het ontwerp van de banner.  
20161116-7: Aldert zoekt het huishoudelijk regelement uit en schrijft een nieuw vergaderstuk 
'Werkafspraken'.  
20161116-15: Sacha stelt een brief op naar Psychologie over de voorinvesteringen, Aldert 
maakt hem af. 
20161123-9: Iedereen zoekt uit of zijn/haar adviezen voor de volgende OV langs de OWI's 
moeten. Jorrit maakt een lijst van adviezen welke naar de OWI's moeten en welke niet.  
20161130-10: Farah en Ilvy schrijven een besluitvormend vergaderstuk over diversiteit. 
20161130-11: Iedereen mailt voor maandag naar Jorrit of zij in blok 4 
donderdag/vrijdag/maandag colleges of werkgroepen hebben. 



 
20161209-1: Iedereen stuurt zijn/haar opmerkingen op de OV notulen uiterlijk dinsdag voor 
12:00 naar de AS. 
 
5. Mededelingen 
Dora is afwezig zonder bericht. Sacha moet eerder weg.  
 
6. Vaststellen agenda 
De onderwerpen Duurzaamheid en Quick Wins worden verplaatst en vervangen door 
Voorinvesteringen. 
 
De agenda is vastgesteld. 
 
7. Update voorzitter 
De dagen eerst gewerkt aan een document waarin ik alles wat ik weet omtrent de 
bestuursstructuur van de FMG en naar Sacha en Dora gestuurd. Daarnaast had ik maandag 
informeel overleg met onze Decaan. De mailtjes die nu bij de post behandeld zullen worden 
werden toen benoemd. 
Na het gesprek met Hans Brug was ik nog even bij het bespreken van de reactie van de 
decaan omtrent de begroting met Michel Telkamp, TOF en de financiële commissie van de 
OR.  
 
Verder praat ik woensdag avond met de andere FSR voorzitters onder andere over 
vluchtelingen, naamsbekendheid, en mental health. Ik zal het verslag en de uiteindelijke 
notulen hiervan doorsturen. Donderdag praat ik samen met Jorrit met Sterre over de komende 
OV, en de adviezen die we willen behandelen.  
 
Laatste ding, ik stuur nogmaals het stuk dat we maandag kregen over voorinvesteringen mee 
met een paar vragen waarvan ik denk dat het wijs is ze voor jullie zelf te beantwoorden voor 
de PV. Dit omdat we de 20e de voorinvesteringsplannen als faculteit naar centraal moeten 
sturen. Daarvoor is een overeenstemming met ons nodig.  
 
1) Heeft de decaan aan onze tenzij voldaan? 
2) Zien we nog problemen met de betrokkenheid van OC hieromtrent? 
3) moeten er nog acties ondernomen worden, zo ja door wie (decaan/ons)? 
4) Er moet nog een brief van ons uit, wat moet daar allemaal in? 
5) als je zelf nog vragen/dingen te bespreken hebt noem ze! 
 
8. Update G&T 
DvdA: We hebben in de vergadering allereerst kort de DvdA geëvalueerd. Hier kwam uit dat 
we graag voor de volgende DvdA een creatievere opzet willen, bijvoorbeeld door de 
bijeenkomsten wat interactiever te maken met bijvoorbeeld quiz programma's. Daarnaast leek 
het ons qua organisatie en regelen van zaken handig om voor de volgende DvdA een mini 
commissie op te zetten, indien de invulling weer door de andere commissie wordt gedaan. Dit 



 
zal wellicht voor een strakke organisatie zorgen. Er komt nog een mail naar alle deelnemers 
met de conclusies van de Dag en de vraag wat ze ervan vonden.  
 
Reacties decaan: We hebben ook nog even kort de OV notulen besproken en de toezeggingen 
die zijn gedaan op onze dossiers.  
 
Werkgroep Inrichting Medezeggenschap: In de CV hebben we het kort gehad over de 
werkgroep en wat onze boodschap zou moeten zijn in de werkgroep.  
 
Gevraagd advies studieverenigingen: We hebben het conceptadvies van Sam nog een keer 
doorgelopen en laatste opmerkingen gemaakt. Sam heeft deze nog verwerkt, het concept 
advies komt naar deze PV.  
 
Vaststelling adviezen OV januari: Door G&T worden de dossiers Mental Health en 
Studieverenigingen naar de OV van januari gebracht.  
 
9. Update O&R 
Examencommissies: de mail over spoedbehandeling van iemand heeft Geertje afgehandeld. 
De data van de enquête over examencommissies is redelijk ingewikkeld, maar hier gaan we 
volgende week mee aan de slag. 
 
Flexstuderen: Aldert heeft iets geschreven over de manier waarop de medezeggenschap er 
faculteit betrokken is in het flexstudeerproces.  
 
Verhouding Propedeuse/BSA: Aldert heeft de Regels & Richtlijnen uitgespit, maar nog niks 
gevonden over of je ook van je opleiding mag worden gekickt als je je propedeuse niet in je 
tweede jaar haalt. Gaat ook kijken naar de OER, misschien goed om dit als voorbeeld te 
gebruiken voor de OER-taakgroep.  
 
Diversiteit: er is een rapport over vluchtelingen "UvA Aspire", FNWI wil graag iets met 
vluchtelingen doen, willen wij dit ook en zo ja wat? 
 
DSS: afspraak met Jantien binnenkort hierover. 
 
DvdA: hebben wij ook geëvalueerd. Over het algemeen positief, alleen beetje overhaast. 
Misschien een idee om het te organiseren éérst per onderwerp. Als een commissie dan beide 
onderwerpen heeft is het misschien praktischer om DvdA door die commissie te laten 
organiseren. Voor de rest is er wel vele goede input gegeven, over bijvoorbeeld 
internationalisering: bij sociale geografie en planologie willen ze misschien de nieuwe 
bachelor (die vanaf volgend jaar ingaat) ook deels Engels maken, maar hier is veel 
onduidelijk over. Gaat te snel en te slecht geïnformeerd naar andere partijen. Ook voor 
Blended Learning veel informatie gekregen, zie het vergaderstuk. 
 



 
Docent van het Jaar: Promotieschema is gemaakt per week (begint in januari), dit wordt beter 
uitgewerkt en er komt volgende week een vergaderstuk over. 
 
Informatievoorzieningen: Gister hebben we de eerste werkgroep gehad, die erg fijn en 
constructief was. We hebben al grote stappen gezet. Shiwa (faculteitsbureau communicatie) 
gaat kijken naar een jaarkalender met UvA breed, FMG breed evenementen en evenementen 
georganiseerd door studieverenigingen die open zijn voor anderen. Daarnaast gaat student 
services kijken naar de informatievoorziening die zij geven aan eerstejaars, waarvan wij 
allemaal niet wisten dat dat überhaupt bestond. Daarnaast gaan we binnenkort met de 
onderwijsbureaus ook praten over een format van informatie op Blackboard, vak aanmelden 
en informatie over keuzevakken en andere extra dingen. Dit wordt namelijk goed aangepakt 
bij CW, dus handig om dit te laten zien aan de andere domeinen.  
Wij gaan ook met FS praten over een betere plattegrond. 
Daarnaast komt er dus een nieuwe UvA site in 2018 hopelijk, meer informatie komt hierover 
in maart. Ook komt er dus een nieuwe Blackboard, maar dat duurt ook nog lang, dus we 
kunnen misschien nu wel kleine verbeteringen doorvoeren.  
Workshop over narrowcasting voor studieverenigingen wordt opgepakt, ben vergeten te 
vragen naar OC's, maar ik stuur z.s.m. een mailtje naar Jantien en Esther of deze workshop 
ook kan worden opengesteld voor OC-leden.  
 
Huisvesting: Vandaag afspraak met Tom. Er komt een overleg over een mogelijk rookbeleid 
op 4 januari, daar ga ik naartoe. Deze vraag naar rookbeleid komt vooral uit de 
studieverenigingen, maar op zich is het wel fijn als niet alle rokers net voor de uitgang staan 
steeds.  
 
10. Update afgevaardigde 
UvA-HvA: deze vrijdag wordt er door de Gezamenlijke Vergadering gestemd over het besluit 
omtrent de splitsing tussen de UvA-HvA. Dit is lastig. Het besluit houdt in dat er wel 
verschillende College van Besturen komen, maar (een punt van het besluit) dat de diensten 
(Facility Services, Bibliotheek, Administratief Centrum, ICTS) bij elkaar blijven.  
 
Studiesucces: Het rapport studiesucces wordt geëvalueerd. Een eerst versie van het rapport 
komt deze week naar de UCO ter bespreking. Na opmerkingen van de UCO wordt het aan het 
CvB aangeboden. De CSR heeft gediscussieerd over verschillende belangrijke aanbevelingen, 
en welke hij belangrijk vindt om zich voor hard te maken op de OV. Grote onderwerpen die 
we belangrijk vinden: 'Vrijheid/verantwoordelijkheid studenten', 'vrijheid docenten', 'niveau 
van opleiding', 'standaardisatie van het onderwijs'. Het rapport (oc's/uva matching) gaat ook 
over veel andere punten maar die worden in andere dossiers opgepakt.  
 
Profileringsfonds: ik hoopte deze vergadering een visie eruit te kunnen slepen omtrent het 
profileringsfonds, maar dit is niet echt gelukt. Veel was nog te onduidelijk. Volgende week 
wordt er een nieuwe visie voorgesteld.  
 



 
Begroting UvA: FdR gaat negatief adviseren op de begroting. Dit, omdat ze vinden dat er 
ruimtetekort is voor de studieverenigingen in REC A. Vrijdag zullen we stemmen over de 
Begroting UvA, en dit brengt dus wel een nieuwe dimensie aan wat we dan zullen moeten 
doen.  
 
Begroting CSR: er is ingestemd met de begroting.  
 
Masterselectie: de CSR heeft een oordeel gevormd over Masterselectie. Het ging vandaag nog 
echt over de 'of' en niet de 'hoe'. Dus, 'of' we überhaupt selectie willen. Dit ging onlosmakelijk 
dus dan ook al snel over de vorm van selectie, aangezien er raadsleden zich hekelden aan een 
bepaalde vorm, nl. selecteren op basis van cijfers, waar de discussie aan is verbonden of 
onderwijs wel met cijfers te meten is. Het ging over 1) 'selectie bij capaciteitsbeperkte 
masters' (hier was de CSR het er overwegend mee eens, mits 'capaciteitsbeperkt' goed wordt 
gedefinieerd en beargumenteerd en geen misbruik van wordt gemaakt. 2) 'Selectie bij research 
masters', hier werd op zich wel positief op gereageerd. 
 
11. Update penningmeester  
Er is geen update, de begroting wordt besproken. 
 
12. Onderwerp 1: Begroting 
Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van de begroting van vorige week.  
 
De FSR FMG '16-'17 stelt, per acclamatie, de begroting voor 2016-2017 vast. 
 
13. Onderwerp 2: Studieverenigingen 
Bijna alle punten die genoemd worden, is de faculteit al mee bezig. Dit zijn de punten die de 
studieverenigingen nog steeds benoemen en deze moeten worden meegenomen in het 
gevraagde advies. 
De raad vindt het een goed stuk. Veel ervan gaat over FV FMG zonder Psychologie, dit moet 
duidelijk worden vermeld in het advies. 
 
Vervolg: volgende week een besluitvormend vergaderstuk.  
 
14. Onderwerp 3: Mental Health 
Centraal gaat zich bezig houden met studentpsychologen. 
Het organiseren van een mental health dag/week hoeft niet langs de decaan, dit kan de raad 
zelf organiseren. Hoe dit eruit moet komen te zien, wordt nog aan gewerkt. 
 
Inloopspreekuur  
In het vergaderstuk is nu nog onduidelijk hoe dit het personeelsprobleem van 
studentpsychologen oplost, dit moet nog beter worden uitgeschreven. De redenering is dat het 
de drempel voor studenten verlaagt om erheen te gaan. Studenten trekken nu vaak te laat aan 



 
de bel, door studentpsychologen toegankelijker te maken, bespaart dit op de lange termijn 
heel veel werk en problemen doordat men er op tijd bij is. 
 
Zichtbaarheid 
Niet promoten dat je voor alle kleine dingen naar de studentpsychologen moet, maar meer dat 
studenten weten waar ze terecht kunnen. Verlicht last voor studieadviseurs. Dit advies moet 
nog langs de studentpsychologen. 
  
Vervolg: volgende week besluitvormend vergaderstuk.  
 
15. Onderwerp 4: Voorinvesteringen 
20161214-5: Sacha schrijft een brief over de voorinvesteringen voor het CvB. 
 
Volgens de raad heeft de decaan aan de 'tenzij' uit het advies voldaan. Het gekregen antwoord 
is wat de raad wilde. Sommige OC's reageren niet, maar daar kan de decaan noch de raad iets 
aan doen. De OC's die wel wilden zijn bereikt. De FSR is nog steeds kritisch over het proces, 
maar is blij dat Hans Burg er goed mee om is gegaan. Onduidelijk is nog hoe wordt er op 
toegezien dat het proces volgende keer beter gaat.  
 
Brief 
Sacha schrijft een reactie brief aan de decaan, deze gaat mee met de brief van de decaan naar 
het CvB. De deadline is 20 december. In de brief komt te staan dat het proces in 
overeenstemming met FSR is verlopen. Naar aanleiding van de reactie van de decaan op het 
'negatief tenzij' van de FSR, wordt nu positief geadviseerd.   
 
Vervolg: Sacha schrijft dit weekend de brief. Er komt een redactieronde op zaterdag. 
Maandagochtend in G&T wordt alles nog eens besproken. Dinsdagochten wordt de brief 
verstuurd.  
 
16. Onderwerp 5: Diversiteit: Main Points 
Vorige week is dit al besproken, nu hebben de dossierhouders de goedkeuring van de gehele 
raad nodig over het raadsstandpunt diversiteit. 
 
Stemmen  
De FSR FMG '16-'17 besluit middels stemming om de in het vergaderstuk 'Diversiteit' 
genoemde punten te zien als raadsstandpunt en zich hiervoor in te zetten.  
 
Voor: 10 stemmen. 
Tegen: 0 stemmen. 
Blanco: 1 stem. 
Onthouding: 1 stem. 
 



 
De FSR FMG '16-'17 heeft middels stemming besloten om de in het vergaderstuk 'Diversiteit' 
genoemde punten te zien als raadsstandpunt en zich hiervoor in te zetten.  
 
17. Onderwerp 6: Diversiteit: Diversity Officers 
20161214-6: Ilvy & Farah schrijven een brief aan de decaan voor een gesprek over een 
facultaire DO. 
 
Er is nog geen chief Diversity Officer (DO) benoemd. Op OV zei de decaan tegen de FSR: 
kom maar met een voorstel over de betrokkenheid van de FSR bij een facultaire DO.  
 
Brief 
De dossierhouders lijkt het beter om een brief te sturen aan de decaan, in plaats van een 
advies, om hem uit te nodigen voor een gesprek over diversiteit. Hij heeft het dossier 
diversiteit op de faculteit. De dossierhouders willen met hem om tafel om te weten wat zijn 
positie is en om zijn plannen te horen. Ze willen kijken welke concrete plannen de FSR samen 
met de decaan kan verzinnen. In de brief komt een voorstel voor de invulling van een DO, 
waarvan het rapport diversiteit de basis is. Dat gesprek moet heel snel plaatsvinden. Indien de 
FSR het niet eens is met de decaan kan er dan nog een vergaderstuk over komen voor de OV.  
  
DO 
Een DO stimuleert de opleiding om diversiteit te integreren in het curriculum. Het is de 
verantwoordelijkheid van de DO dat opleidingen een curriculum scan doen. Er moeten 
genoeg uren voor staan (ongeveer 0,5 fte). 
 
Voorstel: de dossierhouders schrijven deze week een brief, en bespreken deze in de volgende 
PV.  
 
18. Onderwerp 7: Blended Learning  
Ilvy en Bing hebben maandag om 9:00 een gesprek met Richard van der Wurff. Zij willen 
punten meenemen naar het gesprek en willen een raadstandpunt over Blended Learning. De 
punten in het vergaderstuk zijn eerder langs de pv geweest, of komen van de DvdA. Ze zijn 
ook gebaseerd op Blend it, Share it en de voorinvesteringen. 
 
Discussie 
De dossierhouders zullen vragen wat zijn standpunten zijn en hoe hij aan zijn ideeën komt. 
Meerdere raadsleden stellen dat Richard het beste een goed onderzoek kan doen naar hoe 
studenten BL ervaren. In het aankomende gesprek kunnen de dossierhouders de huidige 
bevindingen het beste presenteren als vooronderzoek. Er moet duidelijke worden gemaakt dat 
dit geen gedegen onderzoek is naar de meningen van studenten. Ook moet worden benadrukt 
dat dit geen raadsstandpunten zijn. Richard moet voortouw nemen in vervolgonderzoek, een 
goede vervolgstap is een brief naar OC's en een breed studentenonderzoek.  
 



 
19. Aandachtspunten voor centraal  

• Studentservices (wat bieden ze aan) en andere diensten 
• FS D&D referendum 

 
20. PR Update 

• Vrijdag update: servicepunt fs (voor klachten over het gebouw. Zoals als het licht het 
niet doet, mail dan naar fs, dan wordt het gefixt). Als er nog andere dingen zijn, mail 
PR. 

• Er is weer een probleem met de nieuwsbrief. PR wil een programma voor de opmaak. 
• Er worden nieuwjaarscadeaus in plaats van kerstpakketten gegeven. 
• WC-krant in januari: input van de raad wordt gevraagd in de cv's. Nieuwe mensen 

raad volgend jaar, Evenementen, waar is de raad mee bezig.  
• Er zijn al bijna 1551 likes op de Facebook pagina, dus hier moet snel een actie voor 

worden bedacht. 
• Volgende week komt er een vergaderstuk over het live streamen van vergaderingen.  

 
21. Wvttk 
OV notulen 
Sophie en Sam hadden een meeting met Guinevere. Zij dacht ook dat de definitie diversiteit 
werd bevestigd in de OV. De OV notulen zijn al verzonden. Volgende OV zal de raad 
hierover beginnen en daarvoor nog informeel langs gaan om te vragen van hoe en wat. 
 
PV in de kerstvakantie?  
Hangt er vanaf of alle stukken voor de OWI's klaar zijn voor de kerstvakantie. Langs de 
OWI's moeten: Studieverenigingen (zo goed als af), Mental health, Diversiteit, en Quick Wins 
D&D.  
Masterselectie (willen onderbouwde definitie en stuk) en vakevaluaties komen niet op de 
volgende OV.  
Voor het advies Studentassistenten is er onderzoek gedaan, dit is niet compleet dus is meer 
een vooronderzoek dat aanleiding geeft om hier mee verder te gaan. Er is nog geen respons 
van de hele faculteit, van twee domeinen is er geen antwoord. Wel is duidelijk dat het geen 
incident is dat er geen open vacatures zijn. bijna iedereen die heeft gereageerd is gevraagd 
door docenten zonder vacature.  
 
Er komt dus geen PV in de kerstvakantie, want alles komt ervoor of erna af.  
 
Evaluatieweekend: 
Wordt nog gekeken naar welke dag de raad weggaat en terugkomt. Er is nog onduidelijk of er 
auto's geregeld kunnen worden of dat er een busje gehuurd wordt. Isene gaat het uitzoeken.  
 
22. Rondvraag en sluiting 
PV blok 3: wordt nog naar gekeken. Iedereen checkt uiterlijk vrijdag zijn/haar 
beschikbaarheid op de datumprikker. Jorrit pakt dit verder op. 



 
 
Aldert sluit de vergadering om 18:05. 
 
 
Actielijst 
20161020-14: Iedereen (PR expliciet) denkt na over het ontwerp van de banner.  
20161116-7: Aldert zoekt het huishoudelijk regelement uit en schrijft een nieuw vergaderstuk 
'Werkafspraken'.  
20161116-15: Sacha stelt een brief op naar Psychologie over de voorinvesteringen, Aldert 
maakt hem af. 
20161130-11: Iedereen mailt voor maandag naar Jorrit of zij in blok 4 
donderdag/vrijdag/maandag colleges of werkgroepen hebben. 
20161214-1: O&R pakt 'Engelstalige variant ba POL en SOC' op. 
20161214-2: O&R pakt 'afspraken continueren CAS' op. 
20161214-3: Sacha pakt 'Uitnodiging dag van de OC' op. 
20161214-4: Aldert en Eva regelen een zesde OV. 
20161214-5: Sacha schrijft een brief over de voorinvesteringen voor het CvB. 
20161214-6: Ilvy & Farah schrijven een brief aan de decaan voor een gesprek over een 
facultaire DO. 
 
Pro Memorie 
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.  
20161027-1: Iedereen machtigt iemand als zij afwezig zijn bij de PV.  
20161013-3: Iedereen denkt na over een tijdspad van zijn/haar dossiers en bespreekt deze in 
de CV's. 
20161116-1: Sacha stuurt een appje in de zakelijke app als hij zijn update heeft verstuurd.  
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