
 
Notulen van de plenaire vergadering (28) 
Datum en tijd: 30 maart 2017 13:00-15:00  
Locatie: C3.04 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof, Ilvy van der Steen, Sophie van 
Gentevoort, Sacha Palies, Bing Gagliardi, Sam Selling, Racquelle Bannink. 
 
Afwezig (met bericht): Dirkje Schoon, Farah Ouazizi, Isene Boudrie. 
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 13:05.  
 
2. Post  
20170330-1: Ilvy en Sophie pakken de mail op van Tijmen de Vos over groot onderhoud ICT 
volgend jaar. 
20170330-2: Racquelle mailt de raadsleden of ze naar de LOF bijeenkomst kunnen 6 april. 
 

• 28/03 Tijmen de Vos: Groot onderhoudsvenster ICT volgend jaar. Ilvy en Sophie 
pakken dit op. 

• 29/03 Marlise Huijser: Bijeenkomst verengelsing van onderwijs. Vrijdag 6 april van 
11:00-14:00 LOF bijeenkomst, Jorrit kan waarschijnlijk, Racquelle mailt de 
raadsleden of ook anderen kunnen. Jorrit appt Guinevere of OC leden en 
studieverenigingen ook aanwezig mogen zijn.   

 
3. Vaststellen notulen PV 27  
Na een aantal wijzigingen zijn de notulen van 23 maart 2017 vastgesteld.  
 
4. Actielijst 
20170316-1: Sacha reageert op de mail van Hontze Lont.  
20170323-1: Eva pakt de mail ‘Campusoverleg’ van Tjapko van Noort op.   
20170323-2: PR post op Facebook dat de looproute B/C wijzigt. 
20170323-3: Bing pakt als coördinator de organisatie van het Summerfestival op en mailt 
Shiwa Nizak terug. 
20170323-4: PR verspreidt de info over het ICTS onderhoud op 22/23 april en Sam 
informeert de studieverenigingen hierover. 
20170323-5: G&T pakt de mail van de CSR over de TAQT trainingen voor OC’s op. Ilvy zet 
het op Facebook. 
20170323-6: Sacha stuurt de raad de brief diversiteit. 
20170323-7: Eva vraagt bij de andere SW OC’s hoe zij denken over een uitzondering op de 
40% regel voor eerstejaars GPIO studenten. Wordt besproken, krijgen terugkoppeling. 



 
20170323-8: Farah formuleert voor de OER vergadering een zin over dat studenten per 
situatie kunnen aangeven of zij een mondeling tentamens willen laten opnemen. 
20170323-9: Eva mailt de taakgroep voor alle OER stukjes. 
20170323-10: Eva mailt Sterre over de positie van studentendecanen en de OER. 
20170323-11: Aldert mailt Lianne de mening van de raad over de brief 'Uniforme 
jaarindeling’.  
20170323-12: Eva en Sam schrijven met FSR FNWI een brief aan centraal over Cormet. 
 
5. Mededelingen  
Dirkje, Farah en Isene zijn afwezig met bericht. Sophie en Sam moeten iets voor 15:00 weg. 
Bing moet een half uur eerder weg. 

Farah en Isene hebben Ilvy gemachtigd. 

6. Vaststellen agenda 
De agenda is vastgesteld. 

7. Update voorzitter 
WIM: zit ik nu dus ook in. Nog veel te doen aan het Advies maar dat komt wel goed. De 
discussie punten over de OER en de FSR worden op een later punt besproken en niet in dit 
advies verwerkt. 

Notulen OV:  Hierover gepraat met Sterre en Racquelle, we gaat dieper in op de notulen in 
PV's en DB vergaderingen vanaf nu. We waren eerder vooral bezig met kijken waar we het 
niet mee eens waren, maar misschien is het ook goed om te kijken naar meer brede zaken, 
'klopt wat hier staat in de context'. Verder zal er gekeken worden naar de wijze waarop we 
actiepunten doen op de OV, we gaan ze in de toekomst wel op de OV langslopen, alleen dan 
per nummer. 

De OV notulen gaan we niet op 20 april bespreken, dat is de OER OV en dan zitten alle 
OWI's er ook bij. 

8. Update G&T 
D&D: Het CvB komt langs de faculteit op 23 mei, daarvoor moet er terugkoppeling zijn van 
de afdelingsvergaderingen. We zoeken contact met de afdelingen om een keer te praten 
hierover. Voor de rest gaan we het hebben over senaat, decaanbenoemingen, kwantitatieve 
draagvlakmetingen en het universiteitsinitiatief. 

DvdA: Hebben het stuk van de taakgroep besproken, het is vooral de vraag waar de borrel 
gehouden zal worden. De Common Room is bezet. Voor de rest nog wat puntjes ter 
verbetering en het staat het op de agenda  

Vakevaluaties: Vooral nog een brede discussie over hoe te evalueren en voor wie evaluaties 
zijn. En dan zullen er later concretere doelen worden gesteld. 

WIM: De deadline van 1 april wordt niet gehaald, de deadline is uitgesteld naar 12 april. 



 
Honours: De enquête komt online, er wordt moeilijk gedaan om het via een reply-to-all naar 
alle studenten te sturen.    

Komende tijd komen er meerdere stukken van D&D, schakeltrajecten en vakevaluaties. 

9. Update O&R 
Diversiteit: UvA Aspire evenement komt eraan en iedereen moet zich hiervoor inschrijven. 
volgende week is er een afspraak met Mieke Sillekens, SBS international is ook 
gecontacteerd.  

Functiebeperking: enquête van Fgw gekregen. Willen wij deze ook gebruiken en verspreiden? 
Moet waarschijnlijk wel een beetje worden aangepast.  

Mental Health: brief wordt herschreven door Pim van FNWI, dus dat komt ergens volgende 
week eraan en waarschijnlijk ook beter. Aanvulling: alle raden vinden de brief te lang, het 
wordt herschreven in A4tjes en het komt dan langs de raad.  

Blended Learning: gehad over het adviesaanvraag, wat gaan we doen wat is het plan? 
Volgende week komt vergaderstuk, iedereen is nu erg druk met tentamenweek.  

Instemmingsverzoek naamswijziging: de POWL'ers zijn hier erg enthousiast over, omdat het 
ook beter de inhoud dekt.  

Huisvesting: volgende week afspraak met Tom Verhoek, daar ga ik sowieso vragen hoe het 
zit met de studieplekken op 2e en 3e verdieping en geluid van mensen etc.. die naar 
werkgroepen gaan enzo. Als er meer is hoor ik het graag! 

volgende week (of de week daarna) komen er dingen over Functiebeperking, Mental Health 
brief, BL vegaderstuk, bijles vergaderstuk, vergaderstuk over naamswijziging. 

10. Update afgevaardigde  
Nazending. 
11. Update penningmeester 
Geen. 

12. Onderwerp 1: OER’en 
20170330-3: Eva mailt de OC’s SW over het domein-breed trekken van de regeling over 
toetsmomenten.  
20170330-4: Ilvy vraagt na of de EC POWL beslist over herkansingen in augustus. 

De FSR bespreekt de laatste discussiepunten van de OER taakgroep voor het verzenden van 
de adviezen.  

Deel A 
Mondelinge tentamens:  
De raad staat hier achter. Ilvy denkt dat dit voor Farah misschien een breekpunt is. 
De raad is blij met de nieuwe formulering. De raad wil dat er ook in komt te staan dat de UvA 
de data bewaart. Hiermee stuurt de FSR aan op het opstellen van een procedure, deze bestaat 
nog niet.  



 
De tegenargumenten zullen in het advies worden weerlegd. Het risico op spieken is zo 
verminderd omdat de UvA alles beheert. Het argument over de extra bureaucratie is eigenlijk 
een non-argument. Dit komt bijna nooit voor. Privacy misschien nog steeds een issue, maar er 
komt wel privacy beleid en het wordt op de UvA bewaard en niet door een docent of student. 
De raad formuleert een zin om erbij te zetten: "De opnames moeten worden opgeslagen met 
inachtneming van de privacy van de betrokkenen".  

Tentamenaangelegenheden: 
Betreft nakijktermijn en herkansingtermijn. Bij POWL is de herkansingtermijn in augustus, 
hier is veel kritiek op, maar wordt in deel B uitgevochten. Bij andere opleidingen is dit goed 
op orde. Inschrijftermijn van herkansingen is goed geregeld. Dit punt is meer een 
schoonheidsdingetje, er is niet echt een probleem hier. Taakgroep wil dit er niet in, raad is het 
er mee eens. 

Functiebeperking: 
Eerste zin komt er sowieso in. Inhoudelijk adviseert de FSR de term 'chronisch' veranderen in 
'langdurig' (langer dan een jaar). Geen breekpunt. 

Deel 2:  
Geen breekpunt, de raad vindt het wel belangrijk dat FSR wijzigingen kan doen waar hij recht 
op heeft. Er is discussie over de verhouding tussen de studentendecanen en de OER. De 
decaan kan niet bepalen wat een studentdecaan doet, dit gaat via centraal. Studentendecanen 
vallen wel onder OER, maar de FSR kan dit volgens Sterre niet wijzigen omdat het niet valt 
onder faculteitsdecaan. Regels voor de studentendecanen zijn besloten in de model OER, dit 
is alleen niet bindend. Het argument dat wordt gegeven wordt, is niet toereikend. Dat het hier 
staat klopt dus niet, het staat in het verkeerde deel van de OER. De FSR besluit dat dit niet in 
het advies komt, maar dat hij het wel benoemt in de OER OV. De FSR wil geen procedurele 
discussie voeren in het inhoudelijke deel, het komt in de w.v.t.t.k..  

Deel B 
Advies OC's: 
Raad is akkoord. 

CW: 
De raad is akkoord met wijziging, de OC CW is ook akkoord.  

SW:  
Toetsbeleid: problemen BSA als je een vak niet haalt. De FSR wil een uitzondering voor 
eerstejaars GPIO. Bij alle vakken 12 punten of meer moet voor alle toetsmomenten die meer 
dan 30% tellen een herkansing mogelijk zijn. De OC SW is voor tentamens in plaats van 
toetsmomenten. De FSR gaat inzetten op toetsmomenten en als dat niet lukt wordt het 
tentamens.  

Wil de FSR dit domein-breed adviseren? Van verschillende OC’s weet de FSR niet de mening 
hierover. Eva mailt alle SW OC’s met het voorstel van de FSR en de argumentatie, om te 



 
vragen wat zij vinden. Voor GPIO is dit een breekpunt, voor Sam en Jorrit ook op domein 
niveau. 

Politicologie: 
De raad is voor een Nederlandse en volledige OER naast de Engelse. Dit is een breekpunt. 
Masterselectie politicologie tracks: gaat er uit. 

POWL: 
De OC wil de mogelijkheid van herkansingen in augustus houden. Dit gebeurt alleen als het 
logistiek niet anders kan, de regel die FSR heeft geformuleerd verandert hier niets aan. 
Gebeurt volgens OC niet structureel, volgens studenten wel. De EC schijnt dit te bepalen, Ilvy 
gaat dit morgen nog navragen.  

De raad is akkoord om het EC gedeelte uit de OER te halen en toe te voegen: “voor 
uitzonderingen zie … artikel van de OER”. Dit is geen breekpunt.  

5 dagen veranderen in 10 dagen. Dit is geen breekpunt. 

De FSR FMG ‘16-‘17 besluit per acclamatie de OER taakgroep te mandateren om de in de pv 
genoemde wijzigingen op het instemmingsverzoek voor deel A en het advies over deel B te 
verwerken en maandag te versturen naar de decaan. 

13. Onderwerp 2: OV notulen 
Sophie: masterselectie, geen verkeerde informatie op de website maar heel onduidelijke 
informatie op de website CW (voor mensen bachelor CW UVA).  

Selectie dubbelop zin, kijk ernaar.  

Dit bespreken we over twee weken nogmaals. 

14. Onderwerp 3: D&D: Senaat 
Het vergaderstuk is duidelijk.  

Er is kritiek op de CvB in het senaat. Ook is er geen ruimte in de Senaat voor de faciliterende 
diensten, zoals cafetaria personeel, schoonmakers, etc.  

Punt 10: Medezeggenschap in de Senaat, mening uiten of luisteren? De raad vindt de 
medezeggenschap een ander orgaan met een andere functie. De FSR wil dat de raad 
toehoorder is zodat het een korte lijn heeft.  

Punt 8: meer studenten? De raad ziet graag dat de decanen worden vervangen door studenten 
in Senaat.  

Plaatsen in de Senaat worden verloot. Zitting is 2 jaar voor studenten, 3 jaar voor personeel: 
wat gebeurt er als je afstudeert/andere functie krijgt? Dan ga je eruit.  

Praesidium: per geleding en niet faculteit.  



 
15. Onderwerp 4: D&D: Decaanbenoeming 
De raad heeft geen vragen. Dit is een poging om mogelijke procedures vastleggen. De raad 
vindt het fijn en belangrijk om iets vast te leggen.  

Er zijn opties van A t/m G, oplopend in betrokkenheid studenten bij decaanbenoeming. Zijn 
er nog opties die er aan toegevoegd moeten worden?  

Volgende keer wordt dit inhoudelijk besproken.  

16. Onderwerp 5: Instemming Onderwijskunde 
De raad is in eerste optiek positief. Dit wordt volgende week inhoudelijker besproken. 

17. Onderwerp 6: DvdA 
20170330-5: Sam regelt dat de DvdA borrel bij CREA is. 

Er was discussie over de verdeling personen/onderwerp, twee maal zelfde onderwerp of 
tweemaal zelfde groep. Groep blijft zitten, de FSR verplaatst van lokaal. 

Wat is de link tussen zichtbaarheid en overdracht? Zichtbaarheid moet goed overgedragen 
worden. De raad wil de borrel bij CREA doen, Sam gaat er langs. 

Volgende week wordt dit verder besproken. 

18. Aandachtspunten voor centraal 

• Studentdecanen/m-OER. 

19. PR Update  

20170330-6: De dossierhouders mailen de stukjes voor de WC-krant zondag vóór 18:00 aan 
Ilvy. 

WC-krant: komende weken gaan we de wc-krant vormgeven.  
Onderwerpen die er waarschijnlijk in gaan komen: 
- Interesse in de raad (Aldert) Aanvulling: Komt na kandidaatstelling, wordt verkiezingen/wat 
doet de raad. 
- Senaat (Sophie) AP: Aanvulling: Stukjes moeten dit weekend opgestuurd worden.  
- UvA ASPIRE (Farah) 
- Huisvesting (Sacha) 
- Problemen met masteraanmelding (Sam) 
- Surveys (?) 
 

We are Refugees: liftkrant en slide gemaakt voor dit evenement. Ook gaan we het nog 
promoten op Facebook. In de kamer liggen flyers die we kunnen ophangen/verspreiden.  

Belangrijk: ze zoeken nog vrijwilligers voor 10 april die vanaf 14.00 uur (later kan ook) 
kunnen helpen met verschillende taken. Hiervan ligt ook een A4'tje in de kamer. Laat het 
a.u.b. weten! 



 
Promotieschema is weer up-to-date!  

Blackboard onderhoud: 22/23 april ligt bb eruit. PR gaat na bij bureau communicatie of er een 
liftkrant en slide zal worden geplaatst. Mocht dit niet zo zijn, dan maken wij die.  

DSS: het schema moet nog door wat mensen worden ingevuld. GA DIT DOEN. Zoals jullie 
vorige week in onze mail konden lezen, moeten de raadsleden die bij De Brug staan hun 
stelling of vraag van de week mailen/appen naar mij. Dan kan ik dit toevoegen aan de PR-
update en zijn we knetter transparant 

Website: Ook de website is up-to-date. 'FAQ' en het stappenplan: 'Wil je in de studentenraad?' 
zijn toegevoegd. Sommige informatie is nog niet 100% compleet, maar dit wordt z.s.m. 
gedaan. 

20. W.v.t.t.k. 
20170330-7: Aldert mailt Tom Verhoek over de koffieautomaten.  
 
Koffie:  
Op alle afdelingen staan nu automaten, die alleen gebruikt kunnen worden met een 
docentenpas en voor studenten kost het geld. Wat vind de raad hiervan? Eva heeft volgende 
week een afspraak met Tom Verhoek, bespreekt dit dan ook. Aldert mailt Tom Verhoek ook 
om verhaal te halen.  
21. Rondvraag en sluiting 
Ilvy is 11 april niet bij de PV.  

Er moeten voor 4 april stellingen worden ingestuurd voor het Kieskompas naar Daan 
Doeleman. 

Sophie is volgende week op wintersport en is er of 25 april of 2 mei er niet.  

Sacha: de CSR heeft een adviesverzoek over de numerus fixus Psychologie vanaf 2018-2019. 
De OC heeft het besproken en vindt het helder. Er is in de OC geen kritisch discussie gevoerd. 
Misschien kan er met Corina gesproken worden over het proces van verengelsen op de 
opleiding. 

Volgende week maandag 19:00 pubquiz in de Common Room.  

Aldert sluit de vergadering om 14:57. 

 
Actielijst 
20170323-4: PR verspreidt de info over het ICTS onderhoud op 22/23 april en Sam 
informeert de studieverenigingen hierover. 
20170323-5: Ilvy zet de TAQT trainingen voor OC’s op Facebook. 
20170323-12: Eva en Sam schrijven met FSR FNWI een brief aan centraal over Cormet. 
20170330-1: Ilvy en Sophie pakken de mail op van Tijmen de Vos over groot onderhoud ICT 
volgend jaar. 
20170330-2: Racquelle mailt de raadsleden of ze naar de LOF bijeenkomst kunnen 6 april. 



 
20170330-3: Eva mailt de OC’s SW over het domein-breed trekken van de regeling over 
toetsmomenten.  
20170330-4: Ilvy vraagt na of de EC POWL beslist over herkansingen in augustus. 
20170330-5: Sam regelt dat de DvdA borrel bij CREA is. 
20170330-6: De dossierhouders mailen de stukjes voor de WC-krant zondag vóór 18:00 aan 
Ilvy. 
20170330-7: Aldert mailt Tom Verhoek over de koffieautomaten.  
 
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.  
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