
 
Notulen van de plenaire vergadering (31) 
Datum en tijd: 13 april 2017 11:00-13:00  
Locatie: Raadskamer 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Jorrit Kruithof, Isene Boudrie, Racquelle Bannink, Sacha Palies, 
Farah Ouazizi, Bing Gagliardi. 
 
Afwezig:  Eva Verschuur, Ilvy van der Steen, Sophie van Gentevoort, Dirkje Schoon, Sam 
Selling. 
  
1. Opening 
Faraqh opent de vergadering om 11:23. 
Aldert begint dat dit een korte PV is met weinig mensen en weinig te bespreken, maar dat het 
goed is voor de adviezen om dit te doen. Dinsdag gaan de adviezen naar de OWI's. 

  
2. Post 
20170413-1: Sacha en Farah mailen Sander van Gils terug. 
20170413-2: Aldert pakt de mail Allocatiemodel update + vervolg op. 
20170413-3: Eva en Aldert pakken de mail Herziening Model OER op. 

• 10/04 Sander van Gils: Werkgroep diagnostische vaardigheden 04-05-2017. De raad 
gaat de OER erop nakijken, dat kan op korte termijn een oplossing bieden. Verder kan 
hij aangeven op lange termijn de discussie hierover te openen en bij diversiteit te 
behandelen. Sacha en Farah mailen terug.   

• 11/04 Lianne Hooijmans: Allocatiemodel update + vervolg (datumprikker 
dossierhoudersoverleg). Aldert pakt dit op. 

• 11/04 Ali Yurtseven: Herziening Model OER (standpunten FSR op artikelen 4.5.3 en 
4.13). Eva en Aldert kijken hiernaar.  

3. Vaststellen notulen PV 30 
Na een paar kleine wijzigingen zijn de notulen van 11 april 2017 zijn vastgesteld.  

4. Actielijst 
20170323-12: Eva en Sam schrijven met FSR FNWI een brief aan centraal over Cormet.  
20170404-1: PR pakt de mail van Maarten Albers over ‘onderzoek 
studentenraadsverkiezingen’ op.   
20170411-1: PR plaatst de nieuwe tijd en dag van DSS op de WC-krant.  
20170411-2: De dossierhouders denken na of zij hun advies afkrijgen voor de OWI deadline 
of dat zij een discussiestuk schrijven.  
20170411-3: Eva licht in de Mental Health brief toe wat precies wordt verstaan onder Mental 
Health.  



 
20170411-4: Iedereen stuurt alle overige opmerkingen op de brief Mental Health, ook 
tekstueel, naar Eva.   
20170411-5: Farah verduidelijkt in de enquête Functiebeperking de begrippen 'organisatie', 
'vertegenwoordiging' en 'medestudenten'.   
20170411-6: Sam mailt de raad over het promoten van de enquête Honours.  
20170411-7: Aldert schrijft voor donderdag een conceptadvies vakevaluaties.  
20170411-8: Bing schrijft drie opties uit in een vergaderstuk over wie de evaluaties van EC's 
moet verwerken: afdelingsvoorzitter, opleidingsdirecteur en onderwijsdirecteur, met voor en 
nadelen.   
20170411-9: Aldert zoekt uit hoe in de OER staat of de OC de EC kan controleren.   
20170411-10: Ilvy en Bing schrijven een oordeelvormend vergaderstuk over Blended 
Learning.  
20170411-11: Isene zoekt uit hoeveel geld er is voor het Kieskompas. Er is genoeg geld. 
20170411-12: Isene mailt Sacha hoeveel geld er nodig is voor het Kieskompas. Hangt af van 
veel variabelen, dus het is nog onbekend. Nieuwe AP: Als Sacha weet hoeveel geld er nodig is 
voor het Kieskompas, informeert hij de raad.  
20170411-13: Farah en Jorrit schrijven een vergaderstuk over het inwerkweekend.  
 
5. Mededelingen 
Afwezigen met bericht. 

6. Vaststellen agenda 
Blended learning wordt dinsdag besproken i.p.v. vandaag. Dit stuk hoeft niet langs de OWI's. 

De agenda is vastgesteld.. 

7. Update voorzitter, update G&T, update O&R, update afgevaardigde 
Geen. 

8. PR Update 
De WC-krant is klaar.  

9. Onderwerp 1: Conceptadvies Internationalisering 
20170413-4: Aldert vraagt na wat voor voorzieningen huidige internationale studenten aan 
de UvA hebben gekregen. 
20170413-5: Isene bedenkt een voorstel voor de zin 'de trend van internationalisering' en 
mailt deze aan Farah. Farah denkt er zelf ook over na.  

Vorig advies vooral knelpunten en kon decaan concreet weinig mee. Dit advies gaat ook om 
de randvoorwaarden van internationalisering, maar nu veel concreter. De raadsleden vinden 
het een goed idee om erin te zetten dat het vorige advies agendasetting voor 
internationalisering was en dat hij nu verder gaat met concretere vervolgstappen omdat er nog 
veel moet gebeuren. Dinsdag is besloten hoe de FSR het advies ging aanpakken. Dit is nog 
steeds een concept, concept advies waar vandaag over wordt gesproken. De raadsleden zijn 
inhoudelijk akkoord met het concept advies.  



 
Het advies: 
Voor de FSR moet het doel van internationaliseren zijn, het verbeteren van het onderwijs. Het 
stukje met de titel 'Nederlandse student' gaat eigenlijk over kwaliteitsbewaking van het 
onderwijs, Farah past de titel aan. De structuur wordt: kwaliteitsbewaking, opleiding, 
internationale student. Het stuk wordt formeler, en het idee van een format en de vraag om 
toezegging worden duidelijker verwoord. Op het eind wordt nog een samenvatting 
toegevoegd. De trend van internationalisering: waken erop dat kwaliteitsverbetering centraal 
staat en niet gewoon meegaan met de trend. AP: Isene bedenkt een voorstel voor deze zin en 
mailt deze aan Farah. Farah denkt er zelf ook over na.  

Toezeggingen: 
De raad wil dat de decaan een format maakt dat opleidingen kunnen invullen a.d.h.v. eigen 
structuur. Nu wordt wel verwezen naar de Student Service Desk en lijstje met plichten 
gegeven, maar niet een overzicht met de mogelijkheden voor internationale studenten aan de 
UvA. In het advies komen suggesties voor de inhoud. De FSR wil dat de decaan een afspraak 
met de dossierhouders toezegt om te concretiseren wat er in het handboek moet. De FSR wil 
verder een lijst met opleidingen die internationaliseren, welke ideeën zij hebben hoe dit het 
onderwijs gaat verbeteren. Hij snapt dat het onderwijs nog niet verbeterd is, maar wil dat de 
decaan in de gaten houdt hoe het gaat. 

Vervolg: Farah stuurt morgenavond (18:00) het advies naar Jorrit. Dinsdag wordt er gestemd. 

10. Onderwerp 2: Conceptadvies Examencommissies 
Er is nog geen concept advies, er is sprake van een miscommunicatie tussen de PV en de CV.  

Bing had geen info wat de taken van opleidingsdirecteur etc. Zijn. Hij heeft dit niet op de 
UvA site kunnen vinden en niet gevraagd aan de raad. In het vervolg: beter communiceren, en 
faculteitsreglement nagaan over functies van mensen binnen de UvA.  

De redenatie van het advies wordt: er moet een studentevaluatie van de EC's komen, dat is er 
nu niet. Het jaarverslag moet naar de OC gaan. Wie deze data verwerkt, daar wil de FSR nog 
over in gesprek over met de decaan. De raad wil dat dit een onafhankelijke derde is die geen 
onderwijs geeft. Het kan iemand van het Ondersteunend Beheers Personeel (OBP) zijn, of de 
onderwijsbalie. Of OC de ruimte geven om iemand aan te nemen, of zelfs vragen met wie zij 
hierover willen praten.   

Proces: er komt een maildiscussie over de inhoud. Bing heeft vanavond het advies af. 
Redactie is tot zaterdagmiddag 17:00. Als het advies af is mailt Bing de raad met de 
deadlines. Dinsdag is het af en gaat de raad stemmen over het advies. 

11. Onderwerp 3: Conceptadvies Vakevaluaties 
Inhoudelijk is de raad akkoord met het advies. De structuur moet nog aan gewerkt worden, 
Aldert zal kopjes toevoegen. 

Redenering advies: over panelgesprekken is nagedacht, maar de raad heeft er nog te weinig 
kennis van, dus we gaan het nu hebben over het UvA-Q dat er al is.   



 
Docentreflectie: duidelijker opschrijven hoe Aldert dat voor zich ziet. Voor studenten: uitleg 
waarom evaluatie belangrijk is. Er moet ook worden verduidelijkt waarom dat belangrijk is. 
Aldert zal een koppeling maken tussen docenten die de evaluaties niet lezen en studenten die 
het nut ervan niet inzien en dus rare dingen opschrijven. Het advies mag stelliger. 

Vervolg: Morgenmiddag om 12u stuurt Aldert het conceptadvies aan Isene. Zij kijkt het na op 
spelling en mailt het Jorrit voor de PV agenda vrijdagavond. Dinsdag wordt er gestemd. 

12. Aandachtspunten voor centraal  
Geen. 

13. W.v.t.t.k. 
Geen. 

14. Rondvraag en sluiting 
De FSR heeft geen advies aanvraag gehad over de numerus fixus van Psychologie. Dit zal hij 
ook niet krijgen. Moet de FSR daar iets mee? Aldert vraagt dit aan Hans.  

20170413-6: Iedereen kopieert de stukjes uit OC mail die betrekking hebben op zijn/haar 
dossiers in apart dossier document op de Drive, zodat dossierhouders  weten wat er speelt op 
gebied van dat dossier in alle OC's.  
 
Actielijst 
20170323-12: Eva en Sam schrijven met FSR FNWI een brief aan centraal over Cormet.  
20170404-1: PR pakt de mail van Maarten Albers over ‘onderzoek 
studentenraadsverkiezingen’ op.  
20170411-3: Eva licht in de Mental Health brief toe wat precies wordt verstaan onder Mental 
Health.  
20170411-4: Iedereen stuurt alle overige opmerkingen op de brief Mental Health, ook 
tekstueel, naar Eva.  
20170411-9: Aldert zoekt uit hoe in de OER staat of de OC de EC kan controleren.   
20170411-10: Ilvy en Bing schrijven een oordeelvormend vergaderstuk over Blended 
Learning.  
20170411-12: Als Sacha weet hoeveel geld er nodig is voor het Kieskompas, informeert hij 
de raad.  
20170411-13: Farah en Jorrit schrijven een vergaderstuk over het inwerkweekend.  
20170413-1: Sacha en Farah mailen Sander van Gils terug. 
20170413-2: Aldert pakt de mail Allocatiemodel update + vervolg op. 
 20170413-3: Eva en Aldert pakken de mail Herziening Model OER op. 
20170413-4: Aldert vraagt na wat voor voorzieningen huidige internationale studenten aan de 
UvA hebben gekregen. 
20170413-5: Isene bedenkt een voorstel voor de zin 'de trend van internationalisering' en 
mailt deze aan Farah. Farah denkt er zelf ook over na. 



 
20170413-6: Iedereen kopieert de stukjes uit OC mail die betrekking hebben op zijn/haar 
dossiers in apart dossier document op de Drive, zodat dossierhouders  weten wat er speelt op 
gebied van dat dossier in alle OC's.  
 
Pro Memorie   
20160302-5: Iedereen geeft maximaal een dag 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.     
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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