
 
Notulen van de plenaire vergadering (21) 

Datum en tijd: 09-02-2017, 13:00-15:00 uur.   

Locatie: REC C2.04 

 

Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof, Isene Boudrie, Ilvy van der 

Steen, Dora Weijers, Racquelle Bannink, Sophie van Gentevoort, Sacha Palies, Farah 

Ouazizi, Bing Gagliardi. 

 

Afwezig (met bericht): Dirkje Schoon, Sam Selling. 

  

1. Opening  

Aldert opent de vergadering om 13.03. 

 

2. Post 

20170209-1: Sophie kijkt naar de mail 'Honoursstructuur/ Honoursstructure: Input van 

andere raden/ Input of other faculty student councils' van Pim van Helvoirt. 

 07/02 Pim van Helvoirt: Honoursstructuur/ Honoursstructure: Input van andere raden/ 

Input of other faculty student councils. Sophie kijkt ernaar. 

 

3. Vaststellen notulen PV 19 

De notulen zijn vastgesteld. 

4. Actielijst 

20170110-10: Aldert kijkt hoe onze voorgangers uit 2010 hun HR hebben gedaan en zoekt 

met hen contact.  

20170124-8: Jorrit schrijft een vergaderstuk met een plan voor een studentenpartijen debat 

van de FSR.  

20170203-1: Aldert mailt de raad de memo student assessor. 

20170203-2: PR pakt UvA start up challenge op. 

20170203-3: PR pakt het valentijnsontbijt voor de schoonmakers op. Ilvy neemt contact op 

met CLAire BOS.. 

20170203-4: Eva mailt naar Manouk over de m-OER en wat de plannen van de FSR hiermee 

zijn met de OC’s. 

20170203-5: Farah neemt contact op met FEB over internationalisering. 

20170203-6: Aldert mailt Els of Farah mee mag naar het gesprekje met de decaan om te 

vragen over internationalisering. 

20170203-7: Jorrit schrijft op zijn lijstje voor de overdracht: geef door aan volgende FSR dat 

dingen meer in het Engels moeten (beleidsplan bijvoorbeeld). 

20170203-8: Dirkje mailt naar strategie en informatie. 



 

20170203-9: Sam gaat de stukken uit studiesucces 2.0 lezen, wat daarin staat over 

masterselectie. 

20170203-10: Aldert vult de doodle Studiesucces in en delegeert taken naar relevante 

dossierhouders. 

20170203-11: Iedereen die door Aldert taken toegewezen krijgt voor het dossier 

Studiesucces, ziet deze taak als een prioriteit. Aldert heeft vanavond voorzitteresoverleg 

hierover.  

20170203-12: Iedereen kijkt goed in Studiesucces en Instellingstoets wat ervan gebruikt of 

geproblematiseerd kan worden voor de eigen dossiers. 

20170203-13: Jorrit schrijft een vergaderstuk over hoe we het percentage stemmers bij de 

verkiezingen omhoog gaan krijgen. 

 

5. Mededelingen 

Farah en Sacha moeten iets voor 15:00 weg. Sam heeft Sophie gemachtigd, Dirkje heeft Dora 

gemachtigd.  

 

Werkafspraken: indien iemand er kan zijn met de PV mailt deze het DB wie hij/zij machtigt.  

 

6. Vaststellen agenda 

Aldert voegt Flexstuderen toe aan de agenda in de w.v.t.t.k. 

 

7. Update voorzitter 

Het meest belangrijke dat er deze week bij mij is gebeurd in de bespreking van de 

onderwijsvisie, met HB, KM en anderen, het verslag hiervan is al rondgestuurd en kunnen we 

ook op de PV bespreken bij de updates. Ook ben ik nog bezig geweest met de ILO, daarover 

komt volgende week een vergaderstuk. Verder heb ik donderdag een allocatiemodel 

dossierhouders overleg, en vrijdagochtend een studiesucces dossierhouders overleg. 

Daarnaast ben ik bezig met de inhoudelijke aspecten van het evaluatie weekend.  

8. Update G&T 

Schakeltrajecten: We hebben voor het eerst een stuk gehad over schakeltrajecten. Het was 

lang wachten op het rapport vanuit het ministerie met betrekking tot schakeltrajecten (het is er 

nog steeds niet, maar komt als het goed is over 3 weken) maar uiteindelijk waren er ook nog 

andere relevante bronnen. Het grootste probleem is de financiering van de schakeltrajecten. 

Universiteiten moeten dit nu zelf doen waardoor zij veel collegegeld moeten vragen van de 

student. Dit is nadelig voor alle partijen, dus er moet geld komen vanuit het Rijk om dit te 

financieren maar hier zijn de partijen verdeeld over. Toch kunnen schakelaars ook geld 

opleveren want meer diploma's en meer diploma's equals meer geld vanuit het Rijk. Jorrit gaat 

Telkamp vragen hoe deze verhouding voor de FMG eruit ziet. Rond de verkiezingen is er wel 

weer meer reuring gekomen mbt dit onderwerp dus er kunnen zich nog spannende 

ontwikkelingen gaan voordoen!  

 



 

D&D: We hebben even kort de uitslag van het referendum besproken en de uit de OV 

voorgekomen toezeggingen met betrekking tot D&D. Deze waren helaas niet heel concreet, 

behalve het gesprek met de decaan en beide DB's van de OR en FSR om de resultaten van het 

referendum te bediscussiëren. Om zo goed mogelijk op dit gesprek voorbereid te zijn gaan de 

dossierhouders een visie conceptualiseren voor de raad over de uitslag van de resultaten en dit 

naar de CV/PV brengen volgende week.  

 

DvdA: Ook hebben we kort de tweede DvdA besproken. Uit verschillende OC's kwam de 

wens de datum hiervan alvast vast te leggen zodat zij er rekening mee kunnen houden in hun 

planning. De commissie zat te denken aan begin april, gezien de aanwezigen dan ook nog echt 

wat hebben aan de kennis die ze opdoen. Daarnaast hebben we bedacht wat er voor deze 

tweede DvdA beter kan ten opzichte van de vorige DvdA (kleine commissie opzetten, 

interactiever maken dmv Shakespeak, vooraf stellingen sturen etc.).  

 

9. Update O&R 

Diversiteit: gesprek met decaan, hier komt een verslag van. Hij was het met bijna alles eens, 

er komt een klankbordgroep en nog veel meer. Er is ook een vergaderstuk over UvA Aspire, 

het vluchtelingenprogramma van de UvA. 

 

ILO/CROHO-labels: komt volgende week een vergaderstuk voor. De toekomstige constructie 

wordt lastig want ILO zelf blijft bij FMG maar de zaakvakken (behalve aardrijkskunde en 

maatschappijleer) gaan naar FGW en de bètavakken gaan naar FNWI. CROHO-labels worden 

gereduceerd, waardoor je dus 3 opleidingen krijgt met daarin alle tracks (waar wij geen 

instemmingbevoegdheid over hebben). Later willen ze ook misschien het omvormen naar een 

2jarige master waarin de normale master en de ILO master in verwerkt zit.  

 

Anonimiseren van indienen opdrachten etc.: hier hadden we discussie over de voor en nadelen 

van anonimiseren. We gaan kijken hoe dit in de OER staat en of we er wat mee kunnen doen. 

 

Blended Learning: er moet in maart (bij het OWI-overleg) al een facultair plan zijn hierover, 

dus er is haast bij. Willen we focusgroepen om input van studenten/docenten te krijgen of 

willen we dit op een andere manier regelen? OF willen we gewoon zelf als raad een standpunt 

vormen. Commissie is verdeeld.  

 

10. Update afgevaardigde 

- COFH Treasurygesprek: Deze vrijdag is er een gesprek met Eric Boels over treasury. Als je 

vragen hebt over de miljoenen van de UvA en waar en hoe beleid en andere leuke 

gespreksonderwerpen van COFH, geef het mij door, want dan vraag ik het 'm.  

 

- Collegegeldvrij Besturen: in de WvB staat er ook iets over de mogelijkheid om, als je 

voltijds bestuurd, ipv een profileringsfonds van deze regeling gebruik te maken. De CSR heeft 



 

op mooie wijze, dankzij mij, besloten om collegegeldvrij besturen te doen, en dat we dan later 

kijken naar de voorwaarden. Dus dan kan het dus uiteindelijk nog niet doorgaan.  

 

- Opleidingscommissies: de programmagroep heeft er voor gezorgd dat de uren voor de 

student nu omhoog gaan van 6 naar 10 uur per maand. Ze hebben ook een visie opgesteld. 

Deze gaat nu naar de UCO, en is ook al via Sterre in de handen van WIM. 

 

- Psychisch Welzijn: Annabel heeft ervoor gezorgd dat dit FMG onderwerp ook centraal 

degelijk behandeld wordt. Er is vanavond een dossierhoudersoverleg, en het idee is om 

gezamenlijk een brief op te stellen. 

 

- Studiesucces: 8-8-4: in de trant van studiesucces, zijn we het nu gaan hebben over de 

jaarindeling, en dus 884. We hebben de voor en nadelen van 884 besproken, en tot de 

conclusie gekomen dat het fijn is voor interdisciplinaire studies,, maar dat het ook niet overal 

even goed werkt, door opleidingen bepaalde restricties op te leggen die nadelig zijn voor de 

kwaliteit van het onderwijs. De CSR was dan ook meer vóór een flexibilisering van het 

huidige systeem, maar wel nog een uniforme jaarindeling behouden. 

 

- Flexstuderen: de CSR heeft besloten om de keuze om te flexstuderen bij de 

opleidingscommissies. De opleidingen moeten de keuze maken of ze willen flexstuderen of 

niet. 

 

11. Update penningmeester  

De eerste declaraties die ik bij de UvA heb gedaan, zijn goed verwerkt en worden langzaam 

maar zeker teruggestort op de FSR rekening vanaf de UvA. Ik weet nu dus eindelijk hoe ik dit 

op de goede manier moet doen! Het enige is, dat ik nog tientallen bonnetjes heb liggen, 

waarvoor ik nu allemaal een apart formulier moet invullen en een aparte mail sturen naar de 

crediteurenadministratie. Ik ben druk bezig mijn achterstand in te halen, maar ik loop wat dat 

betreft dus een beetje achter. 

 

Een ander belangrijk ding is de realisatie van onze begroting: hier ben ik nog helemaal niet 

aan begonnen, en hoe langer ik ermee wacht, hoe problematischer het wordt. Dus ergens de 

komende tijd moet ik hier even wat tijd voor gaan inruimen...  

 

Ander belangrijk punt: als je dingen koopt voor de FSR (met je eigen geld, of met de FSR 

rekening), bewaar dan asjeblieft de factuur en mail deze naar mij! Die heb ik namelijk nodig 

om te bewijzen aan de UvA waar we ons geld aan hebben besteed. Vraag dus altijd een 

bonnetje. Dit geldt btw dus ook voor rekeningen die direct vanaf de FSR rekening zijn betaald 

(bijvoorbeeld pinnen in de AH of een internet bestelling bij bol.com betaald vanaf de FSR 

rekening): ook hierbij heb ik een bonnetje of factuur nodig. 

 

12. Onderwerp 1: M-OER 

20170209-2: Eva mailt de CSR dat hij wil dat de m-OER blijft bestaan, alleen niet bindend. 

http://bol.com/


 

 

Drie kleine puntjes die in de M-OER staan die moeten worden besproken. Het grote 

struikelblok zijn de afronding van de cijfers 5,1-5,9. Dan zijn er nog de plagiaat regeling, en 

dat bij herkansing het laatste cijfer telt. Alleen deze drie punten uit de M-OER zijn bindend, 

de rest zijn aanbevelingen.  

 

Een belangrijke vraag: wil de raad een model-OER of een facultaire OER?  

Model-OER staat alles in, veel voorbeelden wat erin kan. De m-OER is een richtlijn, behalve 

voor deze drie punten. Wat vindt de raad hiervan? 

Sacha is hier op tegen, het wordt centraal vastgelegd. Opleidingen zouden dit volgens hem 

zelf moeten bedenken. Behalve misschien plagiaat, maar dat zou bijvoorbeeld ook WHW 

worden. Sacha wil dat alles een richtlijn wordt i.pv. bindend. De meesten zijn het hier mee 

eens.  

 

Alle raadsleden vinden dat de OC's meer inspraak moeten krijgen en dingen in de OER zelf 

moeten kunnen bepalen. Fraude en plagiaat regeling vinden ze wel bij de m-OER passen. 

 

Er zijn wel al kritische geluiden hierover vanuit de OC's, maar als OC's of opleiding nu 

klachten hebben over de regeling kunnen ze er niks mee omdat het heel centraal geregeld is. 

Op zich is het dus prima, maar er kan niet decentraal over gespard worden. 

 

Voorstel: de raad kan doorgeven aan de CSR welke stukken de FSR er graag uit zou willen 

halen en dat fraude en plagiaat als bindend deel er misschien ook gaat. Misschien alleen als 

richtlijn i.p.v. bindend.  

 

Vervolg: De raadsleden gaan bij de OC's checken wat zij hiervan vinden. Eva mailt de CSR 

dat hij wil dat de m-OER blijft bestaan, alleen niet bindend. 

 

13. Onderwerp 2: Numerus Fixus 

Er is bij de afgelopen OV ter sprake gekomen door Hans dat Politicologie en Psychologie 

misschien een numerus fixus willen instellen. Isene heeft over numerus fixus een 

vergaderstuk geschreven. 

Vervolg: Isene gaat vragen aan Sterre hoe serieus dit plan is en per wanneer ze dit zouden 

willen invoeren. Dit kan namelijk sowieso niet per september 2017, hiervoor is de termijn 

verstreken. Isene gaat verder op onderzoek uit. 

14. Onderwerp 3: Examencommissies 

20170209-3: Bing anonimiseert de data van de EC survey en maakt zo snel mogelijk 

afspraken met de EC's voor de terugkoppeling. 

 

Kwalitatieve analyse van de kwalitatieve data die er was. Uit het commentaarvakje van de 

survey. Bing heeft er een tabel van gemaakt. Van sommige examencommissies een lage n. 

Brengt goed in kaart wat er misgaat bij de examencommissies.   



 

 

Is dit interessante data?  

Ja, de raad gaat ook achter individuele klachten aan, dus individuele informatie over 

problemen met de examencommissie et hij zich ook voor in. Echter, het is onduidelijk 

hoeveel verzoeken er binnenkomen bij de examencommissie. Als de klachten overeenkomen 

ook interessant om te zien. Kan ook gebruikt worden om examencommissies van elkaar te 

laten leren.  

 

De resultaten van POW zijn dramatisch, er zijn heel veel problemen. Wat gaat de raad 

hiermee doen? Extra aandacht d.m.v. gesprekken? Hoe wordt dit teruggekoppeld?  

 

Vervolg: De data moet nog geanonimiseerd worden. Bing gaat langs de EC's met de 

uitkomsten van de survey. Er is wat haast bij geboden, er moeten zo snel mogelijk afspraken 

gemaakt worden met de EC's. Instellingstoets wil ook veel doen aan EC's, dit is een eerste 

oriëntatie wat er fout gaat. Als de EC's het goedkeuren, kan de raad ook naar de OC's 

terugkoppelen. Bing heeft afgesproken met de EC's POL en POW dat ze eerst de cijfers zelf 

mogen interpreteren. Hij moet ze erop wijzen dat de resultaten moeten worden verbeterd voor 

de instellingstoets.  

 

Stel dat de EC's niet willen dat de resultaten worden doorgespeeld naar OC's? Hier komt de 

raad later op terug.  

 

15. Onderwerp 4: Studieverenigingen subsidies 

20170209-4: Sam gaat samen met een TOF-lid in gesprek met Derk (CSS) over 

bezuinigingen bij Machiavelli. 

 

De penningmeester van studieverenigingen vraagt subsidie aan, op basis daarvan wordt de 

begroting gemaakt.  

 

Wat is er aan de hand? 

Machiavelli zegt dat er afspraken zijn gemaakt over dit jaar en vorig jaar, maar CSS wil nu 

bezuinigen ook over afgelopen jaar. Machiavelli vindt het raar en niet correct dat 

bezuinigingen worden doorgevoerd over het verleden. 

 

Wat wil de raad doen?  

Praten met CSS wat er aan de hand is met de bezuinigingen. Wat heeft Machiavelli hier nu 

zelf mee gedaan? Sam gaat uitzoeken wat er aan de hand is en, samen met Jorrit of 

Sacha/TOF lid, in gesprek met Derks (CSS). 

 

16. Onderwerp 5: Persoonlijke begeleiding 

20170209-5: De dossierhouders Mental Health schrijven een vergaderstuk over het tutoraat 

met argumenten voor en tegen.  

 



 

Informerend vergaderstuk, een update van de dossierhouders Mental Health. De 

dossierhouders willen Mental health 2.0 breder trekken dan mentale gezondheid. Zij zijn 

gesprekken aan het voeren met verschillende partijen en hebben zojuist een gesprek gehad 

met het tutoraat van CW. 

 

Dora, Eva en Ilvy hebben concrete ideeën van het tutoraat gekregen en willen dat de FSR naar 

de plannen kijkt. Het tutoraat heeft een concreet plan opgesteld voor eerste- en tweedejaars 

CW. Veel studenten hebben er veel aan, sommigen misschien niet. Academische 

vaardigheden en academische attitudes worden binnen dit kader aangeleerd. 

Informatievoorziening, begeleiding over studieloopbaan, stages, specialisaties, etc. zijn er te 

vinden.  

 

Op dit moment kunnen aan de FMG studenten de services die worden aangeboden slecht 

vinden. De informatie is er wel, maar sluit niet aan bij studenten. Volgens de dossierhouders 

werkt het tutoraat veel beter. Voor de raad is nog onduidelijk wat dit precies inhoudt. Farah 

wil een vergaderstuk over het gesprek met het tutoraat.  

 

Vervolg: de dossierhouders gaan verder uitschrijven wat er kan/moet gebeuren (wat zij 

geïmplementeerd willen zien), dan verder discussiëren of de raad dit exact wil. In het 

vergaderstuk over tutoraat zullen de voor- en nadelen worden benoemd.  

 

17. Onderwerp 6: Verkiezingen 

Jorrit is naar een dossierhoudersoverleg geweest over verkiezingen om te horen wat andere 

faculteiten doen voor de verkiezingen. 

 

Zijn er raadsleden voor of tegen bepaalde genoemde vormen van promotie? 

Flyeren, poster, website met info en kieswijzer. De raadsleden zijn het eens met deze vormen 

van promotie. Het is niet uitgesloten dat er een debat tussen partijen gaat komen. Maar eerst 

wil de raad uitzoeken wat alle mogelijkheden zijn.   

 

Verkiezingspromotie: 

Raad wil zich echt laten zien tijdens de verkiezingscampagne en verschillen tussen partijen 

aantonen. Kandidaatstelling wil hij ook flink promoten. De raad wil laten zien dat studenten 

ook een nieuwe partij kunnen oprichten. De raadsleden willen tevens laten zien waar de FMG 

mee bezig is en waar aspirant raadsleden zich volgend jaar mee bezig zouden kunnen houden.  

 

Midden maart is de deadline sollicitaties voor kandidaten. Maar studentenkunnen daarna nog 

een partij oprichten.  

 

Vervolg: Sacha heeft een verkiezingskalender gemaild. PR gaat Facebook gebruiken voor de 

promotie. Voor posters etc., moet een taakgroepje komen. Jorrit, Sacha, Ilvy en Isene zullen 

sowieso plaatsnemen in de taakgroep. Zij zullen creatief zijn met promotiemateriaal, er is 

weinig geld voor promotie.  



 

 

18. Onderwerp 7: UvA Aspire 

Informerend vergaderstuk. De raad is er enthousiast over. Hier komt later nog een 

vergaderstuk over.   

19. Onderwerp 8: Anonimiseren tentamens   

20170209-6: Bing en Aldert gaan samen zitten voor een brief aan docenten over hun mening 

over het anonimiseren van tentamens. 

20170209-7: O&R zoekt anonimiseren verder uit en komt met een vervolg vergaderstuk. 

 

O&R heeft dit uitgebreid besproken in de cv, wat vindt G&T hiervan?  

De voor- en nadelen zijn begrijpelijk voor de raadsleden. Anonimiseren van tentamens en 

opdrachten is bedoeld om een bias in nakijken voorkomen. Echter, docenten kunnen alsnog 

makkelijk achterhalen wie de persoon is, door middel van het studentnummer. Alle 

raadsleden vinden anonimiseren wel interessant, maar lastig omdat het twee kanten op kan 

gaan. Het is moeilijk om te weten of het werkt zoals het is bedoeld.  

 

Docenten  

Alleen met nummers werken kan voor studenten wel als een verdere afstand van de docent 

ervaren worden, men kan zich een 'nummertje' voelen. Sacha wil graag input van docenten, 

kijken wat zij ervan vinden. Misschien hebben zij nog inhoudelijke argumentatie voor of 

tegen. Ervaren zij bias?  

 

Vervolg: Bing gaat samen met Aldert docenten mailen voor hun mening. Docenten van 

verschillende vakken en disciplines zullen worden benaderd. O&R zoekt dit verder uit en 

komt met een vervolg vergaderstuk. 

 

20. Onderwerp 9: Honours  

Informerend vergaderstuk. Er wordt steeds meer duidelijk over de honourstrajecten op de 

FMG.  

 

Eisen 

Studenten moeten nominaal studeren, dit vindt de raad niet goed, studenten kunnen geen 

bestuursjaar doen etc., terwijl de studenten die dit willen juist gemotiveerde studenten zijn. In 

honours zitten leuke vakken die andere studenten niet kunnen volgen, ook dit vindt de raad, in 

het kader van toegankelijkheid, kwalijk. De ingangseis voor honours is veelal een 7 of een 7,5 

en de uitgangseis: 7,5 of hoger. Studenten doen dis meer vakken en moeten tegelijk hoger 

scoren. 

  

Het is nog onduidelijk wat de raad hier precies mee gaat doen. De dossierhouders willen 

honours-studenten benaderen om erachter te komen waar de problemen zijn. De 

discussiepunten zijn: het bestaan, voor wie is het, de kwaliteit van aangeboden vakken, de 

toegankelijkheid vakken voor andere studenten, nominaal studeren, en hulp met stages.  



 

 

21. Onderwerp 10: Masterselectie  

Er is geen vergaderstuk gestuurd. 

 

22. Onderwerp 11: Blended Learning 

20170209-8: Bing neemt contact op met Richard en maakt een informele afspraak om te 

vragen waar hij nu staat.  

20170209-9: Alle raadsleden mailen Bing met hun ideeën over Blended Learning. 

 

Een vergaderstuk met een uiteenzetting van wat er op decentraal speelt. Er wordt een facultair 

plan opgezet, waar ze de FSR bij willen betrekken. Richard v/d Wurff is de coördinator. Bij 

het volgende OWI-overleg moet Richard input leveren, de FSR helpt daarbij mee.  

 

Idee is om in deze PV raadsstandpunten te formuleren en deze voor het gesprek aan Richard 

v/d Wurff geven. De FSR wil niet de OC al het werk laten doen, hij komt met ideeën en wil 

feedback OC's.  

 

Begin maart moeten faculteiten naar centraal ideeën sturen over BL. De dossierhouders willen 

uitvinden wat de FSR en de andere betrokken organen vinden. 

 

Blended Learning 

FMG wil extra investeren in digitaal onderwijs. Dit brengt risico's met zich mee. De FSR 

moet duidelijk in kaart brengen waar investeringen heen gaan, wat er mee gebeurt en welke 

risico's eraan kleven.  

 

Er is in de raad veel verwarring over wat Blended Learning nu precies is en waar opleidingen 

geld in willen investeren. Richard heeft al een document opgesteld, de FSR wil deze graag 

hebben om te kijken waar hij aan denkt. De dossierhouders zelf vinden Blended Learning ook 

vaag, het is onduidelijk waar het geld op de faculteit aan wordt uitgegeven. Blended Learning 

gaat alle kanten uit, het is super breed en iedere opleiding gaat er anders mee om. Op de Dag 

van de Afgezanten is dit ook besproken. Verschillende OC's hebben toen gepraat over waar ze 

wel en niet voor zijn. Wel methodenonderwijs, bijvoorbeeld met MOOC.  

 

Het is onduidelijk of de raad Blended Learning wil, de discussie zit een beetje vast op dit 

punt. Mensen weten niet of ze Blended Learning willen, dat ligt eraan hoe het eruit gaat zien, 

maar dat is onduidelijk, omdat niet duidelijk is of mensen het willen. 

 

Procesvoorstel: Raadsleden kunnen in de OC-mail zetten dat Blended Learning op het lijstje 

staat. In plaats van Blended Learning te benoemen, wat dus verwarrend werkt, kunnen zij 

zeggen dat zij input willen op het gebruiken van digitale hulpmiddelen in het onderwijs. Wat 

werkt er, wat werkt niet. Bing neemt contact op met Richard en maakt een informele afspraak 

om te vragen waar hij nu staat. Alle raadsleden mailen Bing met hun ideeën over Blended 

Learning.  



 

 

23. Aandachtspunten voor centraal  

 Masterselectie wetswijziging: of en wat er gaat gebeuren? 

 Anonimiseren tentamens: wat vindt de CSR? 

 

24. PR Update 

 Pennen en buttons loopt, volgende week vergaderstuk. 

 WC-krant hangt! 

 

25. W.v.t.t.k. 

20170203-10: Aldert en Sacha mailen de OC's dat zij gezamenlijk een brief moeten schrijven 

naar de CSR als ze mee willen doen met flexstuderen. 

Flexstuderen 

De FSR moet een oordeel vormen over flexstuderen en hij heeft een oordeel van OC's nodig. 

De raad moet op onderzoek uit. Eerder is besloten dat OC's leidend moeten zijn, de raad heeft 

geen eigen standpunt gemaakt.  

 

Psychologie is positief, Politicologie is tegen. CW is onduidelijk. Antropologie gaat het nog 

bespreken, Onderwijskunde en Planologie & Sociale Geografie ook. Als deze mee willen 

doen moeten zij een gezamenlijke brief schrijven en ondertekenen, anders gaat flexstuderen 

niet door. 

  

In een aantal opleidingen staat flexstuderen niet in de OER. Om welke opleidingen dit gaat, 

staat in de OER map op de Drive bij speerpunten. Aldert en Sacha mailen de OC's dat zij 

gezamenlijk een brief moeten schrijven naar de CSR als ze mee willen doen. 

 

Evaluatieweekend 

Iedereen gaat zondag weg. Ophalen van sleutel benoemen dat we zondag weggaan. Er is geld 

voor eten en accommodatie, al het overgebleven geld naar de mensen die met een week-OV 

reizen.  

 

26. Rondvraag en sluiting 

Eva: de promotie docent v/h jaar gaat snel beginnen: zet je naam in het schema.  

Jorrit: gaat de raad livestreamen nog oppakken? Nu worden de agenda en lokaal van de PV 

online gedeeld, dit wordt geliked.  

Sacha: wil duidelijkheid nieuwe directeur van de graduate school social sciences (GSSS), er is 

nog niets over bekend gemaakt.  

 

Aldert sluit de vergadering om 14:57. 

 

Actielijst 



 

20170110-10: Aldert kijkt hoe onze voorgangers uit 2010 hun HR hebben gedaan en zoekt 

met hen contact.  

20170209-1: Sophie kijkt naar de mail 'Honoursstructuur/ Honoursstructure: Input van andere 

raden/ Input of other faculty student councils' van Pim van Helvoirt 

20170209-2: Eva mailt de CSR dat hij wil dat de m-OER blijft bestaan, alleen niet bindend. 

20170209-3: Bing anonimiseert de data van de EC survey en maakt zo snel mogelijk 

afspraken met de EC's voor de terugkoppeling. 

20170209-4: Sam gaat samen met een TOF-lid in gesprek met Derk (CSS) over 

bezuinigingen bij Machiavelli. 

20170209-5: De dossierhouders Mental Health schrijven een vergaderstuk over het tutoraat 

met argumenten voor en tegen. 

20170209-6: Bing en Aldert gaan samen zitten voor een brief aan docenten over hun mening 

over het anonimiseren van tentamens. 

20170209-7: O&R zoekt anonimiseren verder uit en komt met een vervolg vergaderstuk. 

20170209-8: Bing neemt contact op met Richard en maakt een informele afspraak om te 

vragen waar hij nu staat.  

20170209-9: Alle raadsleden mailen Bing met hun ideeën over Blended Learning.  

20170203-10: Aldert en Sacha mailen de OC's dat zij gezamenlijk een brief moeten schrijven 

naar de CSR als ze mee willen doen met flexstuderen. 

 

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 24 uur van tevoren 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, op maandag 

doen we een ‘Frisse start’ die gaat over de PV (met datum en tijd).  

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, als 

dit van toepassing is.   

20162112: Als de FSR FMG iets bespreekt met onderwijsdirecteuren dat relevant is voor het 

domein, moet dat worden gecommuniceerd naar de desbetreffende OC.   

20162112: Ook als je geen opmerkingen hebt over een stuk wordt dat doorgegeven.  

20170117-8: Iedereen let op het feit dat OC’s soms deels Engels zijn en dus alle 

communicatie met hen in het Nederlands én Engels moet.   

20170124-1: De AS beantwoordt iedere mail dat het wordt doorgespeeld aan de 

dossierhouder en deze hierop zal antwoorden.   

20170124-2: Iedereen zet Racquelle in de CC met terugmailen. 



 

 

 

 

 


