
 
Notulen van de plenaire vergadering (34) 
Datum en tijd: 2 mei 2017 09:00-11:00 
Locatie: C3.05 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof,  Racquelle Bannink,  Sacha 
Palies, Bing Gagliardi, Dirkje Schoon, Sam Selling, 
 
Afwezig: Farah Ouazizi, Sophie van Gentevoort, Isene Boudrie, Ilvy van der Steen. 
 
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 09:08.  
  
2. Post 
20170502-1: De CV’s behandelen het ‘conceptvoorstel klankbordgroep lerarenopleidingen’. 

- 25/04 Sterre Minkes: conceptvoorstel klankbordgroep lerarenopleidingen. Wordt in de 
commissies behandeld. 

- 01/05 Alex Tess Rutten: Senaat-nieuwe-stijl (online reageren op het beleidsstuk). Dit 
wordt volgende PV behandeld. 

- 01/05: Tjapko van Noort Uitnodiging Campus(voor)overleg - 4 en 8 mei (4 mei om 
15:00-16:00 in lokaal C2.04 & 8 mei om 15:30-17:00 op een nader te bepalen locatie 
op REC). Eva gaat erheen. 

3. Vaststellen notulen PV 33 
Na een aantal wijzigingen zijn de notulen vastgesteld. 

4. 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.  Het kost ongeveer 350 euro, volgens Isene heeft de raad dit geld wel. De raad stemt 
hierover via emailstemming. Nieuw Actiepunt: Aldert zet vandaag een emailstemming uit, de 
raadsleden hebben tot donderdag 12:00 uur (48 uur) om te stemmen. 
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.  
20170418-3: 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. 
20170425-1: O&R pakt de mail 'Herschikking vakantie' op van de FSR FNWI. 
20170425-2: Iedereen vult de datumprikkers OV voorbereiding en PV week 19 in. 
20170425-3: Farah en Sam schrijven een vergaderstuk Internationalisering, met daarin een 
concept reactie op de reactie van de decaan en procesvoorstellen voor het benaderen van 
OC's. 
20170425-4: Sacha en Aldert kijken naar de plannen/reactie op de voorinvesteringen van de 
FSR '15-' 16. 
20170425-5: Iedereen denkt na over het witboek. 
20170425-6: Eva schrijft een vergaderstuk over het witboek. 
 
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.  
Aldert maakt hier een opmerking over dat dit NIET gebeurt. 
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.   
 
5. Mededelingen 
Sophie, Ilvy, Farah en Isene zijn afwezig. Sophie machtigt Sam. Ilvy machtigt Bing. Farah en 
Isene machtigen Aldert.  

Straks is het agenda overleg met de decaan.  

6. Vaststellen agenda 
Agendaoverleg wordt toegevoegd onderaan de agenda. 



 
7. Update voorzitter  
Geen update deze week. 

8. Update G&T 
Studieverenigingen: Ligt een voorstel van de cateraar om goedkopere maaltijden te leveren, 
nog beetje onduidelijkheid of dit voor evenementen of voor actieve studenten is, hier is 
binnenkort een gesprek over tussen SV's en de cateraar, en wij willen hierbij zijn. 

Masterselectie: Het wordt de rest van het jaar ten eerste kijken hoe het juridische precies zit 
m.b.t. fixus en ten tweede waarschijnlijk het kijken naar de selectiecriteria.  

D&D: De decaan heeft wederom gevraagd of studenten betrokken worden. We hebben het 
gehad over de bijeenkomst van 23 mei en er ligt dus een vergaderstuk voor de PV. 

WIM: Blijft een lastig en traag proces. 

9. Update O&R 
Internationalisering: de punten over SKI zijn naar Ali (CSR) gemaild. Daarbij hebben we ook 
de reacties van de OWI's meegestuurd voor de info.  
Vakantie voor studenten: Ilvy gaat de FNWI terugmailen met vragen over het proces en hoe 
zij dit gaan aanpakken. Wij vinden het een interessant idee, maar weten niet zo goed wat 
mogelijke vervolgstappen kunnen zijn.  

EC's: Dossierhouders gaan extra focussen op wat deze evaluatie toevoegt aan het huidige 
evaluatieproces. Als we laten zien dat dit zeker wel een toegevoegde waarde heeft en dat 
studenten geen 'klanten' zijn, staan we sterker. Daarnaast is het belangrijk dat we aanwijzen 
dat deze nieuwe manier van evalueren de onafhankelijkheid van de EC's nog steeds 
waarborgt, dat het geen tevredenheidsonderzoek is maar een manier om te zien wat studenten 
vinden en ervaren.  

Mental Health: Ik heb met Karen Maex, Annabel, studentenpsycholoog, studentenarts en 
Reinout Wiers een gesprek gehad hierover. Het ging vooral over een 'Week van de 
Gezondheid' Karen wilt dat dit door StS wordt opgepakt en dat iedereen (dus ook FSR’en en 
studieverenigingen) goed worden meegenomen in de organisatie. Maar let op: "wel 
kruisbestuiving maar geen rolvervaging".  Over informatievoorzieningen hebben we het ook 
gehad, moet beter. De website gaat natuurlijk veranderen en dat is een groot struikelblok wat 
dan hopelijk wordt opgelost. Daarnaast wil Reinout Wiers graag op een A4tje duidelijk wie 
wat doet en waar te vinden, deze kan je dan op de site zetten en verspreiden tijdens 
Intreeweek en dus de week van de gezondheid. Zo heb je 2x in het jaar dat je deze 
onderwerpen in het licht zet. Dus ook betere informatievoorziening over mentale gezondheid 
en de opties die de UvA aanbiedt tijdens de Intreeweek.  

Er wordt een nieuwe meeting gepland in juni, begin juli over een plan van aanpak etc. In 
september gaan we van start met het organiseren van de week van de gezondheid, Karen vond 
het ook goed als CREA en USC ook een grote rol gaan spelen.  



 
--> was erg interessante meeting en Karen Maex wilt graag dat dit goed wordt aangepakt!  

DE BRIEF: wordt aankomende donderdag verstuurd. Bijgevoegd is het eindresultaat en ons 
commentaar is ook nog meegenomen. We hebben natuurlijk al ingestemd maar er zijn kleine 
dingetjes verandert dus geen commentaar meer, deze brief gaan wij ondertekenen. Proces: het 
wordt donderdag opgestuurd naar CvB en naar ons gestuurd. Elke raad kan dan kijken of hij 
het ook wilt opsturen naar de decaan (wat wij wel gaan doen ja #informatieopenheid).  

10. Update afgevaardigde 
- Risicobeoordeling: De CSR besluit om in te stemmen met de reactie op het 
instemmingsverzoek ‘Plan van aanpak risicobeoordeling draadloze communicatie’ met de 
toevoeging uit PV170426. 
- Decaanbenoeming: de decaanbenoeming is langsgekomen, en er is wat kritiek op de 
verkiezingen geweest.  
- Studentenstatuut: deze moet weer worden vastgesteld in de nabije toekomst, en dus dit 
vergaderstuk is voorbij gekomen. 
- Opleidingscommissies: de OC's komen nu langs, de programmagroep is druk bezig. Er zijn 
om de zoveel tijd weer herziene stukken over OC's, en dan wordt dat weer veranderd.  
- Rol van de RvT: er komt weer een WHW gesprek en dan gaan we de rol van de RvT 
bespreken in verhouding met CSR en CvB. 
- Flexibelere uniforme jaarindeling: De CSR besluit de voorgelegde conceptbrief over de 
jaarindeling te ondertekenen, met hierin opgenomen de wijzigingen uit PV170426 en de 
nuanceverschillen van de FSR’en.  
- FlexMOER: hier waren wat problemen met het invoeren van de regeling flexstuderen in de 
mOER., met de afwezigheid volgend jaar van de garantie dat de OC's dan ook worden 
betrokken. Dit kunnen we via een richtlijn erin fietsen.  
- Voertaalwijziging: We zijn hier heel lang over aan het praten, en het lijkt naar een 
bijeenkomst te gaan, waar mensen aanwezig kunnen zijn die volgend jaar de CSR in willen 
om hier over te praten. Het idee is om tweetalig te worden. 
- Roede: er komt een disclaimer op het promotiemateriaal dat we ons distantiëren van de 
uittingen van partijen.  
- Studentenassessor: evaluatieproces is bezig. 
 
11. Update PR 
Pennen: zoals jullie hebben kunnen lezen in de mail van Isene moeten de afbeeldingen eerst 
gevectoriseerd worden. Ik neem aan dat we in de PV gaan beslissen of we dit willen en of we 
er 25 euro aan uit willen geven. Aanvulling: Bing regelt dit met zijn zusje. 

de Pluim: vorige week hebben onze geweldige Facebookvolgers MASSAAL gereageerd op 
de vraag: 'Wie moet dit jaar de Pluim ontvangen?' De scores zijn als volgt: 
Schoonmakers 27 likes 
De postbodes van de UvA 12 likes 
De portiers van de gebouwen 7 likes 
Jet Bussemaker 3 likes 



 
De cateraars 1 like 
De audiovisuele dienst 0 likes 
Deze PV moet er een beslissing gemaakt worden wie de Pluim daadwerkelijk in ontvangst 
mag nemen. Wie zal dat toch worden? 

Facebook: 'Denk mee met de UvA' gedeeld. De academische gemeenschap kan input leveren 
voor de senaat-nieuwe-stijl & de visie op opleidingscommissies. 

12. Onderwerp 1: Concept notulen OV wijzigingen decaan 
De FSR bespreekt de wijzigingen van de decaan op de OV notulen van de OV van 20 maart. 
 
13. Onderwerp 2: Reactie decaan: OER  
OV OER: O&R heeft de actiepunten opgesteld. 

14. Onderwerp 3: Reactie decaan: Studentassistenten 
20170502-3: Dirkje schrijft een reactie op de reactie van de decaan op Studentassistenten en 
bespreekt dit morgen in G&T.  

De decaan maakt onderscheid tussen studentassistenten en onderzoeksassistenten. De decaan 
wil geen database meer, zoals hij op de OV zei, maar hij wil de vacatures van 
studentassistenten (niet onderzoeksassistenten) op de UvA website plaatsen. Volgens de FSR 
is hierdoor nog steeds geen transparantie. De FSR vindt het logisch dat docenten intern 
onderzoeksassistenten werven, maar vindt ook een aparte openbare vacature erg belangrijk. 

De FSR wil nog steeds dat er een database komt en dat de vacatures onderzoeksassistenten 
tevens openbaar hierop worden gezet. 

15. Onderwerp 4: Blended Learning 
20170502-4: Ilvy en Bing verwerken de opmerkingen op het advies Blended Learning. 
20170502-5: Aldert zet een emailstemming over het advies Blended Learning uit. 
20170502-6: Iedereen stemt voor dinsdag 24:00 op de emailstemming Blended Learning. 

De FSR bespreekt het conceptadvies Blended Learning per alinea. 

Inleiding: de raadsleden is akkoord. 

Didactische adviseurs: iedereen is akkoord. Het woord 'hoger' (dan de functie..) moet beter 
worden uitgelegd met dubbele punt en hoger moet tussen aanhalingstekens gezet worden. 

Studentenperspectief: best practices delen  ervaringen van studenten moeten worden 
meegenomen. De raad wil dat er gecheckt wordt met studenten of de experimenten met BL 
echt werken. Tevens moeten studenten beter worden geïnformeerd over wat zij moeten 
hebben (software, hardware, etc.) voor Blended Learning. 

Technische ondersteuning: de eerste zin moet worden aangepast, de zin loopt niet goed. De 
raad wil dat de naam van Daniëlle Sent eruit wordt gehaald en dat er alleen genoemd wordt 



 
dat het een assistent professor is die dit heeft gezegd. Van het vierde punt van maken: 
hiernaast... 

Monitoring: de raadsleden zijn akkoord. 

Conclusie: FSR FMG ziet dus graag dat... i.p.v. wat er nu staat. Kennisdeling & reflectie 
wordt verandert in: dat de ervaringen van studenten worden meegenomen... 

Voorwaarden/punten: de raadsleden is akkoord. 

Proces: vandaag worden door Ilvy en Bing de  opmerkingen verwerkt en verstuurd naar Jorrit 
en Aldert. Zij maken er een emailstemming van en iedereen reageert vanavond voor 12:00. 

16. Onderwerp 5: OWI overleg 
20170502-7: Bing stuurt Jorrit het algemene rapport EC’s om mee te sturen met het advies. 
20170502-8: Bing schrijft een stuk over het advies Examencommissies voor de OV 
voorbereiding, inclusief AP's, en stuurt dit vanavond naar de raad.  
20170502-9: Aldert mailt Annette Freyberg-Inan terug. 

De raad bespreekt het stuk van Farah en Aldert over het OWI-overleg. 

Kennisdeling: Richard van der Wurff wil kennisdeling-officers, deze zullen op de FMG de 
best practices delen. De details is hij nog mee bezig. Over Blended Learning gaat Aldert nog 
doorvragen. 

EC's:  
De FSR wil het algemene rapport meesturen met het advies EC’s aan de decaan. Er is voor 
gekozen om niet de specifieke rapporten EC rapporten mee te sturen? 

Meerdere OWI’s vinden studentenevaluatie van examencommissies geen goed idee. De FSR 
wil in de OV goed uitleggen dat het bedoeld is om het functioneren te verbeteren. Zij snappen 
niet waarom de COBEX niet genoeg is. 

Internationalisering: de decaan schrijft een facultair stuk over internationalisering; wat dit is 
en moet zijn. De FSR is blij dat de redenen voor internationalisering besproken worden.  

17. Onderwerp 6: Internationalisering 
20170502-10: Eva vertaalt de brief Internationalisering naar de OC's in het Engels. 

Het vergaderstuk gaat op alle punten in uit de reactie van de decaan. De raad is akkoord met 
de reacties. Sam voegt toe dat de raad uit de discussie om CW wil. De dossierhouders willen 
stellen dat de FSR geluiden heeft gehoord dat de vertalingen te laat waren en niet Renske 
blijven benoemen. Hans gaat er vanuit dat de raad een foute aanname maakt, dit vinden de 
raadsleden niet netjes. 

Waarom een brief naar de OC’s? 
Decaan schuift alles af op Colleges. De raad wil de brief aan de OC’s versturen ter info. Als 



 
zij hiervan op de hoogte zijn, kunnen zij een beetje in de gaten houden of dit gebeurt. Eva wil 
dat de brief wat meer vragend van aard is, wat zij vinden van het advies en de toezeggingen?  

De brief is alleen nog in het Nederlands, Eva krijgt het mandaat om de brief te vertalen naar 
het Engels.  

Proces: op de PV 10 mei wordt dit verder besproken. 

18. Onderwerp 7: D&D  
G&T heeft dit vergaderstuk al besproken en was voor het FMG-brede feest. O&R gaat hier 
ook mee akkoord.  

De FSR vindt het ontzettend belangrijk om het feest openbaar te maken, zodat er gesproken 
kan worden met minder betrokken studenten.  

Volgens Sacha zit het in de algehele cultuur op de UvA, zowel voor werknemers als 
studenten,  dat men zich niet mengt in het maken van beleid op de UvA. Voor werknemers 
wordt dit volgens Sacha veroorzaakt door de hoge werkdruk en studenten voelen zich vaak 
geen onderdeel van de UvA maar meer een consument. D&D kan een oplossing bieden aan 
deze problemen. Echter, dat er weinig animo is om hierover mee te praten, is deel van het 
probleem. Er is vrijheid om te doen wat je wil, maar men weet dit niet. Dit gesprek moet 
volgens Sacha in gang gezet worden.  

Vervolg: Deze week hebben Jorrit en Sacha gesprekken over D&D met respectievelijk 
Giselinde en Hans Beentjes. 

19. Onderwerp 8: Student betrokkenheid 
De raad geeft de dossierhouders groen licht om hiermee door te gaan. 

De dossierhouders gaan binnenkort met de OR praten hierover, aangezien het stuk zich leent 
voor een brede discussie en niet alleen in dit gremium. 

20. Agendaoverleg 
Wil de FSR ook WIM bespreken? Ja. Het DB zal bespreken dat de werkgroep moeilijk 
verloopt. De raad vraagt ook om de bijeenkomst D&D te benoemen. De CSR zal ook met 
CvB te bespreken dat hij een andere invulling wil dan nu het plan is. De FSR wil dat de 
bijeenkomst met niet alleen bestuurders en medezeggenschap is, maar veel breder. Tot slot zal 
DB ook benoemen dat er reacties op de reacties komen en dat er een brief Mental Health 
eraan komt. 

21. Aandachtspunten voor centraal 
Geen. 

22. W.v.t.t.k. 
De FSR bespreekt zijn voortgang op de actiepunten op de actielijst van de OV van 20 maart. 



 
23. Rondvraag en sluiting 
20170502-11: Iedereen stuurt uiterlijk morgenmiddag de OV voorbereidingsstukken naar de 
raad en Guinevere in de mailthread. 
 
Eva: de Brief Mental Health gaat er donderdag uit. 
 
Aldert sluit de vergadering om 10:57. 
 
Actielijst 
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.  
20170418-3: 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. 
20170425-5: Iedereen denkt na over het witboek. 
20170502-1: De CV’s behandelen het ‘conceptvoorstel klankbordgroep lerarenopleidingen’. 
20170502-2: Aldert zet vandaag een emailstemming uit, de raadsleden hebben tot donderdag 
12:00 uur (48 uur) om te stemmen. 
20170502-3: Dirkje schrijft een reactie op de reactie van de decaan op Studentassistenten en 
bespreekt dit morgen in G&T.  
20170502-4: Ilvy en Bing verwerken de opmerkingen op het advies Blended Learning. 
20170502-5: Aldert zet een emailstemming over het advies Blended Learning uit. 
20170502-6: Iedereen stemt voor dinsdag 24:00 op de emailstemming Blended Learning. 
20170502-7: Bing stuurt Jorrit het algemene rapport EC’s om mee te sturen met het advies.  
20170502-8: Bing schrijft een stuk over het advies Examencommissies voor de OV 
voorbereiding, inclusief AP's, en stuurt dit vanavond naar de raad.  
20170502-9: Aldert mailt Annette Freyberg-Inan terug. 
20170502-10: Eva vertaalt de brief Internationalisering naar de OC's in het Engels. 
20170502-11: Iedereen stuurt uiterlijk morgenmiddag de OV voorbereidingsstukken naar de 
raad en Guinevere in de mailthread. 
 
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 geef je dat door.      
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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