
 
Notulen van de plenaire vergadering (25) 

Datum en tijd:  maart 2017 13:00-15:00  

Locatie: C3.07 

 

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

Steen, Racquelle Bannink, Sophie van Gentevoort, Sacha Palies, Farah Ouazizi, Bing 

Gagliardi, Dirkje Schoon, Sam Selling. 

 

Afwezig (met bericht): Dora Weijers. 

  

1. Opening  

Aldert opent de vergadering om 13.03. 

2. Post 

Geen.  

 

3. Vaststellen notulen PV 24 

Na een aantal wijzigingen zijn de notulen vastgesteld. 

4. Actielijst 

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

met hen contact.  Wordt verplaatst naar de DB actielijst. 

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

afspraken met de EC's voor de terugkoppeling. Komt volgende week. 

20170216-3: Farah mailt Carolien Bouw (Cc Gerben) van Sociologie over 

internationalisering op de opleiding.      

20170223-1: Aldert stuurt een mail naar Lianne met de besproken wijzigingen op het 

Allocatiemodel stuk.  

20170223-7:  Ilvy en Bing stellen een brief op met de visie van de FSR op en de ideeën van 

OC's over BL.  

20170302-1: Ilvy mailt Geertje Hulzenbos terug. 

20170302-2: Farah mailt Hugo Twaalfhoven terug. 

20170302-3: Aldert voegt een redenering toe aan de voorgestelde wijziging van de term 

'redelijkheid' bij tentamenregeling.  

20170302-4: Farah vraagt of studentendecanen de geldigheidsduur van de verklaring van een 

functiebeperking sturen.   

20170302-5: Jorrit zoekt uit welk artikel van SW een andere bewoording voor 'redelijk' 

gebruikt. 

20170302-6: Sam kijkt hoe dit de OC GPIO over de OER heeft geadviseerd. 

20170302-7: Sam mailt de OC CW over de nakijktermijn van herkansingen. 



 

20170302-8: De dossierhouders Blended Learning vragen aan Richard wat het informeel 

leren/formeel vastleggen is. 

 

5. Mededelingen 

Eva, Farah, Bing moeten rond half 3 weg om te helpen opbouwen met het FMG evenement. 

Ilvy is afwezig met bericht.   

Dora geeft een update over haar afwezigheid. Zij zal haar DB functie neerleggen. Hoe wordt 

uitgezocht door het DB. Ze stapt ook uit de WIM, in de komende vergadering wordt een 

vervanger gekozen. 

6. Vaststellen agenda 

Kieskompas wordt toegevoegd aan de agenda als onderwerp 8. De agenda is vastgesteld. 

7. Update voorzitter 

Door agenda overleg/CROHOlabels en IWO verslag weten jullie eigenlijk alles al. Verder ben 

ik nog bezig met de financiële jaarplanning van de FMG. e agenda is vastgesteld. 

8. Update G&T 

Honours: er zijn hier eigenlijk twee discussiepunten, aan de ene kant of honours überhaupt 

moet worden aangeboden en aan de andere kant hoe het huidige systeem beter kan. Er gaat 

een enquête komen die beide kanten beslaat. 

Schakeltrajecten: we hebben het rapport besproken. Bekostiging wordt in het rapport 

genoemd, maar ze zijn voorzichtig, menen dat het ten koste kan gaan van 

kwaliteit/uitval/studiesucces. Een ander opvallend punt is het verschil in rechten tussen 

schakelstudenten. Sommige zijn ‘normale’ bachelor of master studenten, maar er zijn ook 

contract studenten. Deze hebben geen recht op gratis Ov, studiefinanciering, studentenlening 

etc. dit is beroerd en duur. Verder stelt het rapport nog dat studenten met een 

migrantenachtergrond (niet-westers) ondervertegenwoordigd zijn in schakeltrajecten. Dat was 

eigenlijk het enige op het gebied van diversiteit. 

Masterselectie:  uit het agendaoverleg bleek dus dat het deel waarin de wet vermeld wordt 

(waarschijnlijk) niet klopt, Sophie gaat dit tot de bodem opzoeken. Maar onze mening t.o.v. 

masterselectie hoeft natuurlijk niet te veranderen. 

Studieverenigingen: Sam was bij de Fv-FMG vergadering, daar kwam naar voren dat ze niet 

tevreden zijn over de cateraar, contact is matig. Daarnaast zijn tot nu toe alleen Machiavelli en 

Comenius gecontacteerd over het bespreken van de resultaten van D&D bij de 

afdelingsvergaderingen. 

De volgende CV gaan we door met schakeltrajecten, honours en zullen daarnaast DvDa en 

eventueel vakevaluaties besproken worden. 

 



 

De pauze in de vergadering mag wel wat eerder trouwens. 

9. Update O&R 

20170309-1: De dossierhouders diversiteit schrijven een update over het facultair 

diversiteitsbeleid en de DO profielschets. 

20170309-2: Aldert schrijft een vergaderstuk over bijles. 

Functiebeperking: zijn nog in afwachting van de enquête van Fgw.  

Mental Health: aangezien we nog niet een reactie op de decaan gaan geven, focussen we ons 

nu op de gemeenschappelijke brief naar decanen en het CvB met Fgw, CSR, FEB, Fdr en 

maybe FNWI. daarin gaat staan hoe belangrijk MH is, en wat mogelijke oplossingen zijn. Dit 

komt natuurlijk langs de PV volgende week. 

Blended Learning: gesprek met Richard gehad, verslag staat in de drive. Hij neemt onze 

punten mee naar OWi overleg. Daarnaast ook gesprek gehad met Sharon Klinkenberg, die 

docent psychologie is en veel onderzoek doet naar BL. Hij heeft coole gadgets en 

experimenten. Aanvulling: Sharon Klinkenberg is heel erg bezig onderwijs digitaliseren. Met 

gadgets worden bedoeld het vergvangen van laserpoints met andere methoden, virtual reality, 

etc. Het was een informatief gesprek over ideeën voor BL. 

CROHO: bijna klaar. Het is lastigggg. 

Bijles: een nieuw dossier! Het gaat over dure bijlessen die voor rare praktijken zorgen. Aldert 

heeft een verkennend gesprek volgende week met Dirk van Macchiavelli. Aanvulling: Isene 

en Aldert wilen uitzoeken hoe bijles wordt gegeven. Het kost geld, studenten met geld hebben 

daarom beter onderwijs dan anderen? Aldert gaat een vergaderstuk schrijven.  

EC's: data nu anders gelayouted (lol) en Bing gaat een rapport maken en naar EC's sturen. 

(nieuwe strategie) 

Diversiteit: Over Aspire: we gaan meehelpen met de quick-off van de workshop series van 

Aspire. Aanvulling: de facultaire DO is niet besproken. Uit het gesprek met Ilvy en Farah en 

de decaan kwam dat er een werkgroep met Marieke Brand komt, zij is nu een soort van 

onofficiële DO. Samen zullen zij een advies schrijven over wat de faculteit wil met DO. Hans 

wil dit op redelijk korte termijn doen. AP: Volgende week een update over facultair 

diversiteitsbeleid en  DO profielschets.  

Internationalisering: afspraak gehad met Judith en Luuc (poli) over dingen voor OV. Zij 

hebben ook een enquête gehouden, daar krijgen wij de resultaten nog van opgestuurd. 

Daarnaast zijn er in mei ook resultaten over de online matching (voor internationale 

studenten), krijgen we ook. 

Anonimisering: de OR is hier redelijk negatief over, maar er komt nog een officieel antwoord. 

Wij waren in de commissie vooral geïnteresseerde in anonimiseren van peer-reviews. Klinkt 

ook als een goede opstap. 



 

Huisvesting: Bewegwijzering vergadering: ging over bordjes, en wat het duidelijkst is voor 

studenten. Daarnaast is er volgende week campusoverleg met onderwerpen die al langer 

spelen, eerder updates (dus die krijgen jullie dan). Aanvulling: de vergadering was geen 

serieuze vergadering, maar een vraag om de mening van Tom Verhoek. Eva en iemand van de 

FSR FEB waren uitgenodigd. Niet echt belangrijk, gewoon ter info.  

10. Update afgevaardigde 

GV: Betasamewerking: we gaan op de GV van volgende week stemmen over de 'financiële 

risico's' van de verhuizing van die opleidingen naar de VU. Er zijn veel verschillende zorgen 

omtrent Instituties die verhuizen waar niet naar wordt geluisterd, onderwijs gerelateerde 

zorgen, en het lastige is dat we alleen 'financiële' argumenten mogen geven. Dus dan kunnen 

we niet echt het gehele plaatje bekijken.  

Kamerverkiezingen: omdat Annabel de angst heeft dat na 15 maart de wereld vergaat gaat de 

CSR een post op Facebook zetten met iets leuks dat je moet stemmen.  

D&D Senaat: er is een groepje waar Alex in zit (op persoonlijke titel) die gaat nadenken over 

de senaat en charter en zaken. Dus dat is belangrijk en hopelijk gaat dit goed komen. 

D&D Burgerinitiatief: De CSR heeft mogelijkheden besproken rondom burgerinitiatieven. De 

voorkeur gaat momenteel uit naar een soort adviesrecht initiatief. En dan voor iedereen.  

Profielschets RVT: We hebben de profielschets voor het RVT-lid besproken. Het contract van 

Gerard Mols loopt binnenkort namelijk af, en we moeten kijken wat 1) hij wil 2) of onze 

profielschets nog wel oké is. 

Diversity Officer: we hebben de profielschets binnen gekregen. Ja oké oud nieuws, maar we 

hebben 'm nu voor de tweede keer #bob besproken in de PV. We hebben nu de discussie 

gevoerd over wat de taken waren en wat de CSR belangrijk vindt. Dit was onder andere, 

vastgestelde overleggen met FDO's en Diversity Forums en SR’en.  

Raadsimulatie: Ja dit is dus morgen, en dit gaat niet zo goed.  

Profileringsfonds: het vernieuwde Profileringsfonds komt eind maart hopelijk langs de pv om 

mee in te stemmen. Het wordt dus een heel systeem, met een commissie Profileringsfonds, die 

punten gaat toekennen met een formule hoeveel die punten meetellen tov leden. En dan ook 

individuele eisen worden herzien.  

Jaarindeling / Studiesucces: er is een brief opgesteld, en deze zal ook in samenspraak met de 

FSR komen. Dus hij gaat nog langs ons heen. Hoe we denken over flexibiliteit etc. 

Privacybeleid: de CSR heeft niet ingestemd met het privacybeleid, omdat er een aantal dingen 

zijn die de CSR graag zou willen zien. Dus het is een nee, tenzij. Brief gaat verstuurd worden.  

Samenwerking Commoning UvA: er gaan allemaal D&D evenementen georganiseerd worden 

met deze organisatie. Hier gaat Annabel achteraan.  



 

CSB: er komt weer een vacature over het student-lid in het Centraal Stembureau. Dit ben je 

voor 2 jaar, en je krijgt 50e per zitting. Wil je dit doen? Laat het weten.  

11. Update penningmeester 

Vul de blaadjes in voor onkostenvergoedingen.   

 

12. Onderwerp 1: WIM 

Wie gaat de lege plek van Dora vullen? 

Sacha legt uit wat het inhoudt om de plek te vullen, hoeveel tijd je eraan kwijt bent. De 

hooftaken bestaan uit adviezen schrijven en vergaderingen bijwonen.  

Het proces adviezen, of ze langs de pv komen, wordt besproken in G&T. 

Aldert wil als enige van de raad in WIM. Aldert heeft hier tijd voor, OER en CROHO vrijwel 

klaar, vanaf volgende week geen lessen meer. Dora en Aldert kijken hoe ze de overdracht 

gaan doen.   

Sophie wil wel een ondersteunende functie vervullen. 

De FSR FMG ’16-’17 besluit per acclamatie om de plek van Dora in de Werkgroep Inrichting 

Medezeggenschap over te dragen aan Aldert.   

13. Onderwerp 2: Proces Adviezen  

20170309-3: Sophie en Sam kijken masterselectie nog eens goed na voor de OV 

voorbereiding.   

Dit betreft de adviezen studentassistenten en masterselectie. Voor beide adviezen was per 

acclamatie een mandaat gegeven om de adviezen af en in orde te maken. Aldert vindt dat er in 

het proces van de adviezen nog wat te winnen valt. Het mandateren kan beter. Aldert stelt dat 

de raad op een punt gekomen is waar de raad niet wil zijn. Aldert wil dat iedereen echt tijd 

besteedt aan de inhoud van de adviezen. Er moet goed en kritisch gekeken worden naar 

onderzoek.  

Vervolg 

De dossierhouders nemen voor de OV contact op met Edith (OWI). Op de OV zullen de 

dossierhouders een toelichting geven over de wet etc. De dossierhouders gaan wel nog eens 

kritisch kijken naar het advies, alle claims kijken of onderbouwing klopt en kunnen 

overbrengen, maar er komt geen revisie van het advies. De FSR staat 100% achter alle 

adviezen die eruit gegooid worden.  

14. Onderwerp 3: CROHO labels: Instemmingsbesluit 

Aldert heeft een concept instemmingsbesluit geschreven. Is de raad het ermee eens? Als de 

raad akkoord is, wordt het advies van het eind van de middag opgestuurd. 

ILO krijgt een centralere plek in de universiteit. Dit is een aanvulling op deze structuur. De 

FSR wil een klankbordgroep met decanen, opleidingsdirecteuren en medezeggenschap. 



 

De OC ILO snapt niet goed waar de wijziging van de CROHO-labels echt over gaat. Dit moet 

hen uitgelegd worden, evenals hun plek binnen de nieuwe structuur. Uit OC ILO hoeven geen 

mensen in de klankbordgroep, deze is gericht op de betrokkenheid andere faculteiten bij de 

ILO. 

De raad is het erover eens om negatief tenzij te stemmen en niet positief mits. 

Gewenste toezeggingen: 

1. De FSR stemt negatief, tenzij de klankbordgroep bestaande uit medezeggenschap 

opgericht is. 

2. Negatief, tenzij de OC ILO goed geïnformeerd wordt voor het oprichten 

klankbordgroep.  

3. Negatief, tenzij de inrichting van de klankbordgroep en te nemen stappen in 

samenspraak zijn met OC en FSR. Betrokken partijen worden  nog gespecificeerd.  

De klankbordgroep moet er zijn voordat de veranderingen worden doorgevoerd. Evalueren 

hoort niet bij de tenzij, dat is niet mogelijk. Punt 1 t/m 3 wel.  

DE FSR FMG 16-17 stemt per acclamatie in om het instemmingsbesluit ILO CROHO labels, 

mits de zojuist genoemde wijzigingen zijn doorgevoerd, te versturen naar de decaan.  

15. Onderwerp 4: Honours  

Dit is heel centraal geregeld. Vragen in een enquête stoppen en kijken wat door uitkomt. De 

dossierhouders horen dat de communicatie van Honours niet altijd soepel verloopt. De vragen 

die ze hebben voor de enquête zijn nog vrij breed. 

Ideeën  

POW heeft met  iAmbitious een eigen programma voor excellentie. Misschien kunnen de 

dossierhouders daarmee praten.  

Al met Honours studenten gesproken? Via hen kijken wat interessant is of gemist wordt nu. 

Zwaarte van de vakken? Wie heeft bewust gekozen om wel of niet honours te doen en 

waarom?  

16. Onderwerp 5: Anonimisering 

Erasmus Rotterdam mail van gekregen. Bing gemaild over hun anonimisering. Blijken ze niet 

te hebben. Voor FSR interessant: anoniem inleveren voor peer feedback. Misschien opstapje 

voor andere maatregelen. Zou moeten kunnen met Turn-it-in en nieuwe DLO.  

Werkgroep onderwijs. Niet iedereen in de raad eens met anonimiseren werkgroep papers. 

Volgende week oordeelvormend vergaderstuk anonimiseren algemeen en peer reviews 

specifiek. Kijken naar mening OR, voors en tegens, wanneer toepasbaar.  



 

17. Onderwerp 6: Schakeltrajecten 

Selectie: schakeltrajecten hebben masterselectie-eisen, na dit programma kunnen de studenten 

doorstromen naar de master. Niet iedereen is vertegenwoordigd in schakeltrajecten. 

Contractstudenten: hebben minder rechten en wordt niet bekostigd door de overheid. Kost 

veel geld.  

Vervolg: de dossierhouders gaan kijken wat toepasbaar is op de FMG. Wat zijn de selectie-

eisen, wat is belangrijk, etc. De raad wordt op de hoogte gehouden.  

18. Onderwerp 7: GSSS procedure  

De procedure van de nieuwe directeur GSSS was een punt. Studenten zijn niet betrokken in 

het proces. Steven betrokken, maar hij is een BoS-student en dus een bestuurder, geen 

vertegenwoordiger van studenten. 

De raad wil op de OV benoemen dat het goed zou zijn als studenten meer betrokken zouden 

worden. Bijvoorbeeld door FSR leden te betrekken bij de adviescommissie van de 

profielschets. 

19. Onderwerp 8: Kieskompas  

Data-analyse gaat geld kosten, 1400 euro voor 1 pakket met facultaire en centrale data. Plan is 

om dat te verdelen onder de raden, al is de vraag hoeveel raden hieraan zullen meebetalen. 

Misschien maar 3 of 4. De analyse wordt gedaan door de mensen van het Kieskompas, de 

stemwijzer voor de studentenraadsverkiezingen.  

Wil de FSR de analyse?  

Het betreft een analyse van de positionering partijen en studenten. Maar ook leeftijdsgroep, 

keuzes en motivatie. Volgens Sacha laat het zien  wat studenten belangrijk vinden, wat er 

leeft. Een aantal raadsleden vragen zich af of de cijfers wel representatief zijn, gezien maar 

weinig studenten stemmen. Het zijn veelal de mensen in de ’bubbel’.  

Volgens de penningmeester is er een maximum bedrag van 300 euro hiervoor beschikbaar. De 

raad is matig positief. Dit wordt nog eens besproken. 

20. Aandachtspunten voor centraal 

 Day of the Students' say: Facility Services heeft gevoel dat het op de UvA allemaal 

draait om onderzoek en onderwijs, zij voelen zich niet gehoord. Dit komt ook terug op 

de Dag van de Afgezanten. Eventueel in toekomst dossier oprichten. 

21. PR Update  

Verkiezingen: bezig geweest met Facebook promoting van de CSR-raadssimulatie, ons FSR 

info-uurtje en meerdere malen de verkiezingswebsite aangehaald.  

Pennen: bezig met onderhandelen. Als we meer zekerheid hebben, dan horen jullie het 

natuurlijk. 



 

WC-krant: ook hebben we een plan gemaakt voor de volgende WC-krant. Dit zal de 'april-

mei' editie worden. We hebben hiervoor een tijdspad gemaakt waarin we over onderwerpen 

gaan nadenken/verzamelen. Rond eind maart gaan we hiermee aan de slag en dan horen jullie 

meer. Dus nog even geduld! Zoals jullie ook hebben gezien gaan we de WC-krant verzenden 

als 'nieuwsbrief'. Aanvulling: mail PR met ideeën voor stukjes in The Toilet Times. 

Aanvulling Day of the Student’s Say: De mensen op de Brug tijdens Day of the Student's Say 

bedenken het thema en eventuele vragen. PR gaat het hebben over een raadsupdate met het 

thema. Bijvoorbeeld in de wekelijkse update. 

22. W.v.t.t.k. 

20170309-4: Iedereen leest de aanpassingen van de decaan op de concept notulen en bereid 

voor de OV voorbereiding voor welke aanpassing hij/zij het niet mee eens is.  

20170309-5: De dossierhouders van de OV adviezen versturen op zondag de 

voorbereidingsstukken.  

OV voorbereiding: aanpassingen decaan op concept notulen. Iedereen lees het door: kom op 

de voorbereiding met je kritieken op de wijzigingen.  

OV voorbereiding: stukjes over het advies en de toezeggingen op zondag versturen! 

23. Rondvraag en sluiting 

20170309-6: Aldert vraagt Hans en Els wanneer het CvB komt praten met Hans Brug over 

D&D. 

 

Racquelle is er volgende week niet, Isene zal in haar plaats notuleren. 

 

Sacha: CvB gaat rondje doen en met decanen in gesprek over D&D. Hij vindt dat de FSR daar 

wat mee moet doen: zoals bij de gesprekken zijn. Hij wil met D&D taakgroep bij elkaar 

komen om dit voor te bereiden. Er zijn nog geen data bekend. Aldert vraagt Hans en Els 

wanneer dit is. 

 

Sacha: programmagroep campus. Gedeelte governance. Decanen, hans ook, niet mee eens. 

Willen macht houden en niet naar stuurgroep. Moeten dan governance structuur bedenken. 

Programmagroepen: weten niet of ze volgend jaar nog bestaan, omdat decanen macht naar 

zich toetrekken.  

 

Raadssimulatie: loopt slecht. Wie beschikbaar? Isene gaat. Dirkje komt later.  

 

Aldert sluit de vergadering om 14:57. 

 

Actielijst 

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

afspraken met de EC's voor de terugkoppeling. Komt volgende week. 



 

20170216-3: Farah mailt Carolien Bouw (Cc Gerben) van Sociologie over 

internationalisering op de opleiding.      

20170309-1: De dossierhouders diversiteit schrijven een update over het facultair 

diversiteitsbeleid en de DO profielschets. 

20170309-2: Aldert schrijft een vergaderstuk over bijles. 

20170309-3: Sophie en Sam kijken masterselectie nog eens goed na voor de OV 

voorbereiding.   

20170309-4: Iedereen leest de aanpassingen van de decaan op de concept notulen en bereid 

voor de OV voorbereiding voor welke aanpassing hij/zij het niet mee eens is.  

20170309-5: De dossierhouders van de OV adviezen versturen op zondag de 

voorbereidingsstukken. 

20170309-6: Aldert vraagt Hans en Els wanneer het CvB komt praten met Hans Brug over 

D&D. 

 

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 met een mail aan het 

DB.     

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.  

 

 

 


