
 
Notulen van de plenaire vergadering (32) 
Datum en tijd: 18 april 2017 09:00-11:00 
Locatie: C3.05 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof, Isene Boudrie, Ilvy van der 
Steen, Racquelle Bannink, Sophie van Gentevoort, Sacha Palies, Bing Gagliardi, Dirkje 
Schoon, Sam Selling. 
 
Afwezig: Farah Ouazizi 
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 09:04. 

2. Post 
Geen. 

3. Vaststellen notulen PV 31 
De notulen  

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.   
20170411-3: 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.  
 
5. Mededelingen 
Eva is een uur later door OC vergadering. Farah heeft Ilvy gemachtigd. Eva heeft Aldert voor 
het eerste uur gemachtigd. 

6. Vaststellen agenda 
De agenda is vastgesteld. 

7. Update voorzitter 
VZO: Donderdag was er voorzittersoverleg, de notulen zijn meegestuurd.  

Hier hadden we het vooral over dossiers waarbij nog stappen zijn om te nemen, zoals het 
allocatiemodel, de begroting, Mental Health en de mOER. Ook hebben we gesproken over 
wat meer faculteitsspecifieke dingen, D&Ders lees even het stuk over PPLE/FdR.  

8. Update G&T 
Geen. 

9. Update O&R 
O&R: 
We hebben de adviezen van internationalisering en examencommissies besproken. Voor de 
rest druk met dingen zoals DvdA, WCkrant, OERen, adviezen en OV's.  
BL: we hebben het weer gehad over vooral het vijfde punt (over 30 nar 50% procent) en de 
discussie is nu zorgen dat BL echt gebruikt wordt VERSUS mensen pushen om iets te doen 
waar ze ook zelf goed over na kunnen denken. Wij gaan kijken hoe je het anders kan 
formuleren, en dan kijken hoe we adviseren met de FMG strategie.  
De Pluim: Isene is hoofddossierhouder, dus ideeën kunnen naar haar toe! 
 
OER: 
Wij (aldert en ik) hebben een gesprek gehad met Richard v/d Wurff over 30%-40%. Hij 
vertelde dat veel afdelingen en OC's (ook studentenfracties) deze regeling niet zo zien zitten. 
Dit mailde de OC-voorzitter van antropologie ook. Richard v/d Wurff vindt het prima als deze 
regeling wordt toegepast op GPIO niveau, maar niet wordt doorgetrokken naar heel het sw 
domein. Wij hebben gezegd dat we dit snappen, zeker als OC's dit ook geen goed idee vinden. 
Wel hebben we erbij gezegd dat we het eerst met de gehele raad moeten bespreken voordat 
we iets kunnen toezeggen. Hoe dan ook wordt dit ook op de OV besproken. 

10. Update afgevaardigde 

-De CSR was met reces.  

11. Update PR 
Geen. 



 
12. Onderwerp 1: Conceptadvies Internationalisering 
Inhoudelijk: 
De raadsleden hebben een paar kleine inhoudelijke opmerkingen.  
 
Tekstueel: 
De tekstuele punten worden door Aldert en Jorrit verwerkt na de PV.  
 
De FSR FMG '16-'17 stemt per acclamatie in dat de besproken wijzigingen door Jorrit en 
Aldert worden doorgevoerd in het advies Internationalisering en dat het advies vandaag wordt 
verstuurd naar de decaan om te bespreken op het aankomende OWI overleg.  
 
13. Onderwerp 2: Conceptadvies Vakevaluaties 
De raadsleden hebben een paar kleine inhoudelijke opmerkingen.  
Docenten kijken niet naar vakevaluaties: dit moet beter verwoord worden, deze informatie 
lijkt nu uit een informeel gesprek te komen. 
Oplossingen voor de problemen: de problemen eerst benoemen voordat er gesteld wordt dat 
de raad oplossingen wil geven. 
 
Studentrapporten 
Er staat dat dit bij Psychologie en CW wordt toegepast, dit komt uit de reactie van de decaan 
op het vorige advies. De raad discussieert of het bij Psychologie en CW eigenlijk wel wordt 
gedaan. Dit zal als vraag gesteld worden op de OV van 9 mei. Volgens sommige raadsleden 
wordt het in ieder geval wel bij POW toegepast. De raad wil dat de decaan het uitzoekt en 
monitort. Er moet een voor studenten heldere terugkoppeling komen van vakevaluaties. 
 
De FSR FMG '16-'17 stemt per acclamatie in dat de besproken wijzigingen door de 
dossierhouders worden doorgevoerd in het advies Vakevaluaties en dat het advies vandaag 
wordt verstuurd naar de decaan om te bespreken op het aankomende OWI overleg.  
 
14. Onderwerp 3: Conceptadvies Examencommissies 
20170418-1: Alle dossierhouders sturen uiterlijk donderdagavond aan Aldert op wat ze op 
onderwijsniveau met hun adviezen willen bereiken op het OWI overleg.  
 
Er moet benoemd worden dat de raad onderzoek heeft gedaan d.m.v. enquêtes af te nemen. 
De bijlagen bij het advies worden: de survey, het algemene verhaal. De raad wil niet dat de 
EC-specifieke rapporten mee gestuurd worden.  
 
De FSR FMG '16-'17 stemt per acclamatie in dat de zojuist genoemde wijzigingen op het 
conceptadvies examencommissies worden doorgevoerd en het advies met bijlagen wordt 
opgestuurd naar de decaan voor het OWI overleg.  
 
OWI overleg 25 april om 11:30, net na de PV. Wie gaan er heen? Aldert en misschien Farah 
of anders Jorrit. Aldert wil donderdag weten wat de dossierhouders willen bereiken. 



 
 
15. Onderwerp 4: Blended Learning 
20170418-2: Bing en Ilvy schrijven een conceptadvies Blended Learning en nemen daarin de 
PV discussie in mee. 

Dit is een vervolg van het gesprek van vorige week. Het vergaderstuk is een overzicht van 
punt 1 en punt 5 met voor- en nadelen en alternatieven. Over deze punten, die komen uit de 
strategie van Richard, was nog discussie in de raad. De andere punten is de raad het mee eens.  

Punt 5: doelstelling voor de FMG. In de strategie staat niet wat de nieuwe DLO biedt. Er staat 
wel dat DLO verder gebruikt moet worden dan BB nu (cijfers, handleiding, etc.). Volgens 
Bing kost leren om te werken met de nieuwe DLO tijd, het heeft een learning curve. 

Discussie 
Twee raadsleden zijn uitgesproken voor de Blended Learning strategie van Richard, ook punt 
1 en 5. Volgens Sophie verandert er niet zoveel door deze strategie, bij veel opleidingen is al 
meer dan 50% BL. Na 3 jaar wordt de balans opgemaakt wat wordt gebruikt en wat niet. Zij is 
het ook eens met punt 1. Het idee van adviseren is dat je helpt.   

Sacha wil weten hoe deze percentages worden vastgesteld. Een aantal raadsleden willen dat in 
het advies gevraagd wordt wat er bedoeld wordt met 'weloverwogen gebruik maken van'. 
Volgens Sacha wordt niet inhoudelijk beargumenteerd waarom docenten een uniforme 
leeromgeving moeten bieden. Deze regel verkleint volgens hem de autonomie van docenten. 
Bing is het hier niet mee eens. 

Aldert is het met Sacha eens. Hij stelt dat dit voor hem niet de manier om onderwijs te 
verbeteren. Vakken waarbij het fysieke juist goed werkt, worden gedwongen om op een 
andere manier les te geven. Angst voor het dwingen van docenten, is iedereen wel sterk 
genoeg om hier tegenin de gaan als de stroom deze richting op gaat. Aan alle kanten moeten 
docenten sterk in de schoenen staan om een advies naast zich neer te leggen. 

Alternatieven 
Vier van de tien raadsleden willen een alternatief voor punt 1. Aldert, Eva en Jorrit vinden het 
eerste alternatief dat in het vergaderstuk staat - vrijblijvende cursussen, een continu dialoog 
met docenten, vrijblijvend advies - goed. Andere raadsleden noemen geen voorkeur. 

Vier van de tien raadsleden willen een alternatief voor punt 5. Jorrit, Eva en Dirkje voelen iets 
voor een andere formulering. Bijvoorbeeld dik gedrukt ergens neerzetten dat docenten nog 
steeds 'ouderwets' onderwijs mogen geven zonder gebruik DLO.  

Evaluaties 
Hoe gaat dit worden geëvalueerd? Waar wordt op gelet? Aldert wil dit niet via NSE, of de 
studentrapporten van UvA-Q gebeurt maar dat er wordt gekeken naar hoe het op de 
UvA/FMG bevalt. Dit kan bijvoorbeeld met panelgesprekken.  

Bing en Ilvy schrijven voor volgende PV een conceptadvies. 



 
16. Onderwerp 5: Mental Health 
Dit is overlegd vorige week. Er is besloten dat de brief wordt verstuurd aan CvB en ter info 
aan de decanen.  

Toelichting aanbevelingen 
Mental Health in eerste jaar is bedoeld als informatievoorziening aan eerstejaars. 
Volgens Sacha is het aankaarten van Student Services onderdeel van het veel groter probleem 
de zichtbaarheid van SS in het algemeen. CSR is ook hiermee bezig. 
De raad wil dat iemand op centraal zich met Mental Health mee bezighoudt, niet zozeer 
primary objective hoeft te zijn. 
 
De raad is akkoord met alle aanbevelingen in de brief.  
 
Procedure: De brief gaat naar het CvB en ter info naar decanen. De raad discussieert of het 
sturen naar de decanen nodig is. Eva zal Mental Health nog bespreken op de OV. 
 
De FSR FMG stemt per acclamatie in met het verzenden van de brief Mental Health aan het 
CvB en de decanen.   
 
Sidenote samenwerking andere raden: het is goed om in de inwerkmap toe te voegen hoe je 
met andere raden omgaat. Deze manier van samenwerken heeft haken en ogen. Tijdpad, 
steeds wijzigingen doorvoeren en opnieuw bespreken.  
 
17. Onderwerp 6: Overdracht 
20170418-3: Iedereen mailt Jorrit wat zijn/haar aanwezigheid is voor het inwerkweekend en 
wie er beschikking heeft over een auto.  
20170418-4: Jorrit vraagt aan de partijen hoeveel kandidaten echt in de raad willen. 
20170418-5: Jorrit mailt de raad met de info over het inwerkweekend.  
20170418-6: In de cv's wordt besproken wat er voor dossiers overgedragen moet worden.  
20170418-7: Iedereen denkt na over moeilijke momenten waar nieuwe raad van kan leren 
voor raadssimulatie.  
 
Deadlines voor huidige en nieuwe raad staan erin. Sommige raadsleden willen dat er de 
suggestie gedaan wordt om sneller raadsassistenten aan te nemen. Het lijkt de raadsleden goed 
om na de uitslag van de verkiezingen contact opnemen met de partijen, misschien nu al 
vragen hoeveel er echt in de raad willen. Jorrit maakt een mail met alle informatie met locatie 
van het inwerkweekend.  
 
Overdrachtspuntjes 
9 juni is de startdag van de CSR van 09:00-14:00, daarna gaat de FSR op weekend. 
Donderdag om 12:00 zitten Jorrit en Farah met FNWI over het weekend. 
TAQT trainingen: welke twee trainingen willen de raadsleden inkopen? De raad maakt een 
voorkeurslijstje: 1 Vergadertraining; 2 Vergaderstuk; 3 OER'en. Belbin zit sowieso vaak bij. 



 
Voor de zomer wil de raad dat er een DB is.  
Isene, Sophie, Dirkje en Ilvy willen deelnemen aan een taakgroep voor de overdracht. Jorrit is 
hier niet echt voor, hij doet het nu samen met Farah en wil niet teveel mensen en 
vergaderingen.  
 
Volgende week wordt in de PV besproken hoe de raad het witboek gaat schrijven. 
 
18. Onderwerp 7: Directeur GSSS 
DB spreekt vrijdag met Annette Freyberg-Inan. 

DeB gaat bespreken: masterselectie bespreken, de verhouding Social Sciences tot andere 
domeinen, internationalisering en hoe ze zelf haar positie ziet als onderwijsdirecteur.  

In de Common Room of op haar kantoor? Nog onduidelijk, DB gaat nog nadenken over de 
locatie. 

19. Aandachtspunten voor centraal  
• Hoe gaat het met de klachten over Cormet?  

20. W.v.t.t.k. 
Geen. 

21. Rondvraag en sluiting 
Volgende week Sophie en Ilvy er niet bij.  
Volgende week OV actielijst bespreken. 
Eva heeft een afspraak met Tom verhoek, moet zij nog iets bespreken? Koffie automaten. 
 
Aldert sluit de vergadering om 10:55.  
 
Actielijst 
20170323-12: Eva en Sam schrijven met FSR FNWI een brief aan centraal over Cormet.   
20170411-12: Als Sacha weet hoeveel geld er nodig is voor het Kieskompas, informeert hij 
de raad.   
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.  
20170418-1: Alle dossierhouders sturen uiterlijk donderdagavond aan Aldert op wat ze op 
onderwijsniveau met hun adviezen willen bereiken op het OWI overleg.  
20170418-2: Bing en Ilvy schrijven een conceptadvies Blended Learning en nemen daarin de 
PV discussie in mee. 
20170418-3: Iedereen mailt Jorrit wat zijn/haar aanwezigheid is voor het inwerkweekend en 
wie er beschikking heeft over een auto. 
20170418-4: Jorrit vraagt aan de partijen hoeveel kandidaten echt in de raad willen. 
20170418-5: Jorrit mailt de raad met de info over het inwerkweekend.  
20170418-6: In de cv's wordt besproken wat er voor dossiers overgedragen moet worden.  



 
20170418-7: Iedereen denkt na over moeilijke momenten waar nieuwe raad van kan leren 
voor raadssimulatie.  
 
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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