
 
Notulen van de plenaire vergadering (35) 
Datum en tijd: 10 mei 2017 15:00-17:00 
Locatie: C2.07 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof,  Racquelle Bannink,  Sacha 
Palies, Bing Gagliardi, , Farah Ouazizi, Sophie van Gentevoort, Isene Boudrie, Ilvy van der 
Steen. 
 
Afwezig: Dirkje Schoon, Sam Selling 
 
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 15:06. 
  
2. Post 
20170510-1: Racquelle mailt Leiru Lin terug en Eva zet de mail in de OER map. 
20170510-2: Aldert schrijft een vergaderstuk over eht instemmingsverzoek educatieve minor 
en module. 

o 04/05 Pim van Helvoirt: Honoursstructuur/ Honoursstructure: Dossierhouders overleg/ 
Fileholder meeting (iemand doodle ingevuld?). Gebeurd 

o 08/05 Tjapko Noort: Feedback dienstverlening 23 mei - NAV Campusoverleg (in het 
Planetarium, is er van 13:00 tot 17:00 de mogelijkheid feedback te leveren op de 
dienstverlening van AC, UB, FS en ICTS). Eva gaat erheen, volgende week 
vergaderstuk over diensten. 

o 25/04: Leiru Lin: Herkansing mco/bs (Bing teruggemaild?). Racquelle mailt terug, 
Eva zet het in de OER map. 

o 09/09: Fossilfree UvA: Join us and Cut the ties with Deutsche Bank! (wil FSR 
meedoen?). PR deelt het evenement. Een paar raadsleden gaan erheen. 

o 10/05 Wil van Zij-Barbe: Roken op de campus (23 mei 2017 10:30 uur-11:30 uur). 
Eva gaat erheen. 

o 10/05 Aldert van Dam: D&D bijeenkomst met CvB - 23 mei 13.00 - 15.00 uur in REC 
C3.03. Een aantal raadsleden gaan erheen.  

o 10/05 Merit Fierstra: Instemmingsverzoek regeling Educatieve Minor en Educatieve 
Module. Aldert schrijft een vergaderstuk volgende week. 

3. Vaststellen notulen PV 34 
De notulen zijn vastgesteld. 



 
4. 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. De raadsleden zijn ermee bezig. 
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. 
 
5. Mededelingen 
Sam is met bericht afwezig en machtigt Sophie. Sacha is met bericht afwezig en machtigt 
Aldert. Dirkje is met bericht afwezig, maar heeft niemand gemachtigd.  

6. Vaststellen agenda 
De agenda is vastgesteld. 

7. Update voorzitter  
Geen update deze week. 

8. Update G&T 
Geen update deze week. 

9. Update O&R 
Geen update deze week. 



 
10. Update afgevaardigde 
- Numerus Fixus Psychologie: De CSR besluit om negatief te adviseren over het instellen van 
een numerus fixus bij Psychologie op basis van de voorgelegde brief met hierin meegenomen 
de wijzigingen uit PV170510. Argumentatie vindt de CSR stom, visieloos. En waar is de 
FSR? 
- Decaanbenoeming: we hebben ein-de-lijk besloten dat alle voorstellen in het voorstel 
komen. Dus ook verkiezingen etc.  
- Onderwijsdirecteuren: onderwijsdirecteuren vindt de CSR stom, de zogenaamde cowboys. 
Annabel zou graag een overzicht zien van alle werkgroepen en de leden. Dit overzicht zal 
naast het besturingsmodel worden gelegd. Ook zal contact worden opgenomen met Arne 
Brentjes over de positie van onderwijsdirecteuren in het besturingsmodel. 
- Opleidingscommissies: Nu zitten Noa en Ali in de centrale programmagroep, en het CvB is 
niet eens met de eerste versie. Volgens mij ging het voornamelijk om de vorm. Verder 
verandert het advies continue. Daarnaast gaat het nu over het samenvoegen van OC's. Een 
mogelijkheid die wordt genoemd om het bestuurbaar te houden.  
- Campagnefinanciering: De raad staat positief tegenover het opnemen van een lid dat 
campagnefinanciering voor discriminatoire partijen tegen te gaan. Lianne, Daan en Mark 
staan positief tegenover het ophalen van 50 handtekeningen als ondergrens voor de 
financiering. Tijmen stelt voor deze handtekeningen bij het oprichten van de partij en/of de 
kandidaatstelling te vragen. 
- Contactuur: Er zal in de UCO worden aangekaart dat de CSR vreest dat al het onderwijs 
digitaal wordt gemaakt en dat er goed gekeken moet worden naar de gevolgen van 
docenturen. Ook zal de CSR vragen om bij deze werkgroepen aan te mogen schuiven.  
- Financiële Cyclus: De CSR bespreekt het voorstel door het College van Bestuur aangaande 
de nieuwe financiële cyclus. Lianne stelt dat het definiëren van de hoofdlijnen ook een lastige 
discussie zal worden, maar dat deze wel gevoerd moet worden. Ook moeten de zorgen 
omtrent het voorgestelde proces geuit worden. Het afstemmen van de begrotingen kwam 
voort uit beleidsinhoudelijke kwesties waarin de medezeggenschap niet betrokken was. 
 
11. Update PR 
Logo's: worden door Isene gefixt en goed in de drive gezet. Daarna worden 
direct pennen besteld.  
Website: notulen zijn up-to-date op de website. Asap worden ook alle adviezen en reacties op 
de website gezet. 
Facebook: we houden ons aan de postdagen (maandag, woensdag en vrijdag). Gaat tot nu toe 
goed. Deze week vooral verkiezingen en careerevent promoten. 
Drive: bezig met alle bestanden uploaden en ordenen. 
DSS: schema is aangevuld, omdat sommigen hun beschikbaarheid nog niet hadden 
doorgegeven. Noteer in je agenda wanneer je er zit and leggodio. 
 
Vergaderstuk - De pluim 
Wat gaat de FSR doen voor de schoonmakers? Isene stelt een evenement op de Brug met 
borrel en taart voor. De raad is hiermee akkoord. Het evenement wordt een openbaar 
evenement op Facebook.  
 



 
12. Onderwerp 1: Nabespreking OV 
20170510-3: Ilvy en Bing mailen Richard om punt 5 van het FSR advies, inclusief toelichting 
over wat FSR bedoelt met 'vrijblijvend', verder toe te lichten. 

Betreffende de OV van 9 mei. Was een goede OV, veel raadsleden hebben iets gezegd, 
vulden elkaar aan, prettige sfeer.  

Heeft de FSR bereikt wat hij wilde bereiken? 
- ILO klankbordgroep: ging prima.  
- Internationalisering: lang gesprek, dedecaan was minder verdedigend dan in eerdere OV's. 
De raad vindt het fijn dat de decaan de notitie stuurt. De andere punten waren moeilijker, gaat 
centraal over maar de decaan bespreekt het op CBO. De FSR vraagt in de volgende OV om 
een terugkoppeling.  
- Blended Learning: was een lastig onderwerp, is zijn intentie gelijk aan die van de raad? De 
streefgetallen waren  volgens hem niet om BL op te leggen, maar om te meten hoeveel 
progressie erin zit. Richard lijkt meer in de hoek van de FSR te staan dan de decaan. Richard 
en de decaan leken langs de FSR heen te praten, begrepen niet wat de FSR bedoelde bij punt 
5. Richard vroeg om een herformulering. De FSR kan Richard nog mailen om te 
verduidelijken wat hij bedoelde in het advies bij punt 5.  
- Examencommissies: de afwijzing van het advies verwachtte Bing al. De meeste raadsleden 
vinden dat ze er het maximale uitgehaald hebben, wat de decaan kan doen met EC' s heeft een 
juridische grens door de onafhankelijkheid van het orgaan. De FSR moet zelf actief 
informatie verzamelen en doorgeven aan de decaan en gesprekken aangaan met EC's.  
- Naamswijziging onderwijskunde: prima.  
- De notulen: dit is een lastig onderwerp. Er is een machtsverschil tussen de raad en de 
decaan, hier is de decaan niet begripvol naar. Notulen zijn heel belangrijk, de FSR moet 
afgaan op wat de decaan zegt, als hij iets anders bedoelt dan hij zegt kan de FSR dit niet 
weten. 

13. Onderwerp 2: Reactie decaan: masterselectie  
20170510-5: Sophie mailt Brigitte van Widdershoven over dat de FSR er met de decaan niet 
uitkomt over de definitie van masterselectie. 
20170510-6: Sophie en Sam maken een afspraak met Anette Freyberg-Inan over 
masterselectie.  

Net in cv ook besproken. De informatievoorziening over masterselectie moet worden 
verbeterd. Binnenkort wil de raad het gesprek plannen met Anette Freyberg-Inan over 
selectie. Volgens de landelijke definitie, wordt wel geselecteerd bij masters met een 
capaciteitsbeperking omdat er extra documenten moeten worden ingeleverd. De FSR kan 
alleen niet controleren of er echt geselecteerd wordt op wat studenten moeten inleveren.  

Sophie wil hier niet schriftelijk op reageren, maar eventueel wel in gesprek gaan met de 
decaan hierover. Brigitte van Widdershoven weet hier misschien ook meer van, dat we er met 
de decaan niet uit komen over de definitie van selectie. Sophie mailt Brigitte.  



 
14. Onderwerp 3: Studentassistenten 
20170510-7: Dirkje herschrijft de reactie op de reactie van de decaan en zoekt contact met 
P&O om te vragen waarom ze tegen een database zijn. 
20170510-8: Iedereen denkt na over concrete voorstellen om studentassistent vacatures 
openbaar te maken. 

Dirkje heeft een concept reactie geschreven op de reactie van de decaan op het advies 
Studentassistenten. Aangezien in de reactie het advies wordt herhaald, vraagt de raad zich af 
hoeveel dit toevoegt. Vooral om wat de decaan hier nog over zei in de OV, namelijk dat er 
vacatures op allerlei niveaus van faculteit zijn en het geen zin heeft om daarvoor een database 
te hebben. 

De decaan is wel voor openbaarheid van vacatures, zoals de raad. In zijn benoemt hij alleen 
wat er nu al gebeurt, wat wil de raad daar aan toevoegen? Een mail ontvangen is al prima 
volgens sommige raadsleden, of anders op Blackboard of via narrowcasting. De FSR wil een 
structurele faculteits-brede oplossing. Iedereen die in de doelgroep zit en het vak gevolgd 
heeft, moet toegang hebben tot de vacature. 

15. Onderwerp 4: Internationalisering 
20170510-8: Farah stuurt de documenten over de International Classroom naar Ali (CSR). 

 De raad is het eens met het vergaderstuk.  

International classroom: 
De raadsleden vinden het vaag wat dit precies inhoudt. Het is geen vast plan, maar een logisch 
gevolg van internationaliseren. Doelen IC: diverse perspectieven in kaart brengen en daardoor 
les dynamischer maken. Daarom is het gericht op werkgroepen met interactief onderwijs, niet 
op hoorcolleges.  

Conceptreactie: 
Het punt over het gebrek aan evaluaties komt niet uit het advies maar is een reactie op wat de 
decaan hierover zei. In de brief moet duidelijk gemaakt worden dat dit een voorbeeld is en 
niet een nieuw voorstel. Farah zet erbij dat de FSR hier graag over in gesprek gaat. 

Vertaalbureaus: eind-editor CW niet noemen, maar zeggen dat de FSR dit baseert op 
gesprekken met medewerkers.  

Volgende week komt het nogmaals op de PV.  

16. Onderwerp 5: Diversiteit 
De raad is akkoord.  

17. Onderwerp 6: WIM 
Deel 1 van het advies heeft de delegatie gestuurd gekregen. Volgende week komt het langs de 
PV. Het advies is ongeveer 40 pagina's. Morgen wordt het nog besproken in de 
studentgeleding, daarna wordt het stuk naar de FSR gestuurd.  



 
Deel 2 en de tijdspaden zijn vooral relevant: 
Het is voor de raad duidelijk. De opdracht is dat het deel over OER'en en 
medezeggenschap/besluitvormingsstructuur/bestuursstructuur samen worden behandeld. De 
bezetting is gewijzigd. Er hebben nu twee OR-leden  zitting en er is iemand terug uit de OC 
CW.  

Knelpunten: 
Deze komen voort uit WIM. Het eerste punt is de raad blij mee.  
De vergoeding voor medezeggenschap staat er niet in. Sacha legt uit dat de vergoeding voor 
studenten uniform is geregeld, voor docenten wordt het in de norm vastgelegd. Dit is een punt 
voor deel 2 van WIM. 
Betrokkenheid: docenten meer betrokken bij afdeling (opleiding) en dan UvA, geldt 
waarschijnlijk ook voor studenten. Dit is ook een probleem voor studieverenigingen, etc. Dit 
stukje klopt niet helemaal.  
Wie gaan er nadenken over hoe de FMG eruit moet zien? Niet alleen WIM, ook de FSR, de 
OC's.  
WIM gaat adviseren aan de decaan hoe de FMG beter bestuurd kan worden.  

De raad wil dat nog een mail naar alle OC's en medewerkers gaat dat ze input mogen leveren 
hierop.  

Er moeten een keer een paar opties komen, welke kant de FMG op wil. De afgezanten van de 
FSR in WIM brengen dit naar de PV? Iedereen is akkoord. Eva en Farah vinden dit 
interessant en wil hier wel over meedenken.  

Vervolg: Op een volgende PV een vergaderstuk met opties voor een raadsstandpunt. Eerst via 
G&T en dan langs de PV.   

18. Onderwerp 7: Studentenbetrokkenheid 
20170510-9: De dossierhouders Studentbetrokkenheid gaan beter nadenken over hoe ze 
studenten gaan ondervragen en updaten de PV. 
20170510-10: Aldert mail Nell dat de FSR eerder op de agenda wil bij D&D op 23 mei.  

Eens met plan van aanpak? 
Raad is akkoord. 
Volgende week beginnen de dossierhouders met mensen interviewen. 
Zij willen kwalitatief interviews over het perspectief van studenten op student zijn. , om 
mensen afstappen. Voor meer diepte zullen zij ook naar studieverenigingen en 
studieadviseurs.  
Isene biedt de dossierhouders aan om te helpen. 
Op 23 mei bij D&D is het eerste uur het CvB aanwezig, de dossierhouders willen dan al 
voorlopige bevindingen presenteren. 
De dossierhouders willen hiermee een onderbouwing hebben voor huidige problemen met 
student betrokkenheid. Er zijn nog geen concrete oplossingen. 



 
19. Onderwerp 8: Functiebeperking 
 De raad is akkoord. 

Sacha vraagt zich af waar gaat disability office onder gaat vallen, FS? 

20. Onderwerp 9: Werkafspraken verkiezingen  
20170510-11: Aldert verwijdert artikel 12 uit de werkafspraken. 

Artikel 12: gaat erom dat raadsleden duidelijk maken dat de mening die je verkondigt niet van 
de raad/positie is, maar je eigen standpunt. De raad is het niet meer eens met dit punt. 

Iedereen wil dat er veel gestemd wordt in de studentenraadsverkiezingen en mag doen wat er 
nodig is om veel stemmen te regelen.  

21. Onderwerp 10: Overdracht 
20170510-12: Sophie en Sam zetten op een rijtje zetten wie er bij masterselectie betrokken 
waren. 

Plan aanpak overdracht.  

FSR FMG startdag: voor nieuwe raadsleden heel druk en veel indrukken, dus liever een 
middag of avond, een borrel bijvoorbeeld. In CREA zaaltje met pils erbij? 

Planning inwerkweekend: speurtocht van kastje naar de muur. Wordt geconcretiseerd in de 
taakgroep. Masterselectie wordt het onderwerp van de raadssimulatie: moeilijkste onderwerp 
van dit jaar, met veel verschillende actoren. Kunnen de nieuwe raadsleden 'kennismaken' met 
verschillende partijen. Sophie en Sam kunnen op een rijtje zetten wie hierbij betrokken waren. 
Iedereen is akkoord. 

Inwerkweek: het wordt 1 week, van 28 augustus tot 1 september. De FSR wil wel een 
intensieve week plannen. Vergadertraining, vergaderstuktraining, OER'en, Belbin.  

22. Aandachtspunten voor centraal 
Geen. 

23. W.v.t.t.k. 
Geen. 

24. Rondvraag en sluiting 
Racquelle: de OV actielijst komt vanavond. Iedereen reageert voor vrijdag 12:00! 
Eva: Geitenboerderij gaat het door? Veel mensen lastig planning. 
Sacha: CSR heeft reactie op fixus aanvraag geschreven: ze zijn tegen het proces, de FSR niet 
betrokken etc. 
 
Aldert sluit de vergadering om 16:51. 
 
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.  
20170418-5: Jorrit mailt de raad met de info over het inwerkweekend.  
20170510-1: Racquelle mailt Leiru Lin terug en Eva zet de mail in de OER map. 
20170510-2: Aldert schrijft een vergaderstuk over eht instemmingsverzoek educatieve minor 
en module. 
20170510-3: Ilvy en Bing mailen Richard om punt 5 van het FSR advies, inclusief toelichting 
over wat FSR bedoelt met 'vrijblijvend', verder toe te lichten. 
20170510-5: Sophie mailt Brigitte van Widdershoven over dat de FSR er met de decaan niet 
uitkomt over de definitie van masterselectie. 
20170510-6: Sophie en Sam maken een afspraak met Anette Freyberg-Inan over 
masterselectie.  
20170510-7: Dirkje herschrijft de reactie op de reactie van de decaan en zoekt contact met 
P&O om te vragen waarom ze tegen een database zijn. 
20170510-8: Iedereen denkt na over concrete voorstellen om studentassistent vacatures 
openbaar te maken. 
20170510-9: De dossierhouders Studentbetrokkenheid gaan beter nadenken over hoe ze 
studenten gaan ondervragen en updaten de PV. 
20170510-10: Aldert mail Nell dat de FSR eerder op de agenda wil bij D&D op 23 mei. 
20170510-11: Aldert verwijdert artikel 12 uit de werkafspraken. 
20170510-12: Sophie en Sam zetten op een rijtje zetten wie er bij masterselectie betrokken 
waren. 
 
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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