
 
Notulen van de plenaire vergadering (36) 
Datum en tijd: 17 mei 2017 09:00-11:00 
Locatie: C3.05 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof,  Racquelle Bannink, Sacha 
Palies, Dirkje Schoon, Sam Selling, Sophie van Gentevoort, Isene Boudrie, Ilvy van der 
Steen. 
 
Afwezig: Bing Gagliardi, Farah Ouazizi. 
 
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 09:09. 
  
2. Post 

o 15/05 Lianne Hooijmans: Decaanbenoeming - bezwaar graag voor 24 mei (uiterlijk 
voor 31 mei). De raad heeft geen bezwaar. 

3. Vaststellen notulen PV 35 
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. Kijk afgelopen OC mails door. 
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 het 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 Annette 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. Dirkje zoekt contact met FNWI. 
20170510-8: Iedereen denkt na over concrete voorstellen om studentassistent vacatures 
openbaar te maken. G&T 



 
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. 
 
5. Mededelingen 
Bing en Farah zijn afwezig, ze hebben geen mandaat gegeven. Dirkje moet kwart voor 10 
weg. 

6. Vaststellen agenda 
Het onderwerp OER' en wordt eerder op de agenda gezet. 

De agenda is vastgesteld. 

7. Update voorzitter 
Geen update deze week. 

8. Update G&T 
Masterselectie: Het gesprek met Sterre heeft plaatsgevonden. Landelijk moet er één 
doorstroommaster zijn per opleiding. Instellingsbestuur kan zelf bepalen of een master 
capaciteitsbeperkt is, maar ook bij masters zonder capaciteitsbeperking moeten er stukken 
worden ingeleverd. Wordt gezegd dat hier niks mee gedaan word. Het is ook vooral zo dat de 
informatievoorziening op site een ramp is, hier gaan we werk van maken. 

D&D: De bijeenkomst van 23 mei, alle afdelingsvoorzitters komen langs om een praatje te 
houden. Ook wij kunnen ons verhaal houden. Het CvB zou maar één uur aanwezig zijn, en 
wij en ook de decaan is aan het kijken of ze de hele bijeenkomst er kunnen zijn. 

Studieverenigingen: Er zou een gesprek zijn geweest met Tom Verhoek, de 
studieverenigingen, de FSR en Cormet, maar de laatste was opeens niet aanwezig. De 
afgelopen maanden is er weinig veranderd en Cormet lijkt niet zo goed te functioneren. We 
gaan hier achteraan.  

We zijn aankomende tijd bezig met honours, masterselectie, schakeltrajecten en D&D. 

9. Update O&R 
Huisvesting: toekomst van het campusoverleg wordt nu veel besproken. Ik ga eerst met alle 
studentenorganisaties praten en kijken hoe zij de toekomst voor zich zien. Veel kritiek op 
Cormet, lopen echt de kantjes ervan af (zie update G&T). 

Department chairs in universiteitsreglement: 'mogen' uhd's etc. ook onderwijsdirecteuren 
worden? Uitzoeken wat de OR hiervan vindt, en wordt besproken tijdens voorzittersoverleg.  

Actiepunten OV: actielijst besproken, wat gaan wij doen? Dit gaan we morgen opnieuw 
bespreken met de reacties erbij. 



 
10. Update afgevaardigde 
- Verkiezingen: het gaat slecht. Wij als FMG doen het dramatisch. Tot nu toe hebben wij als 
FMG een opkomst van 9.3%. Behoor jij tot die 90.7%? Foei. Jouw vrienden ook? Dubbelfoei. 
Doe me een lol, bezorg me wat stress minder en steek die handen uit de mouwen. Totale 
opkomst is 15.88%. 

11. Update PR 
DSS: Donderdag 18 mei staan Sophie, Aldert en Ilvy bij De Brug. Twee mensen zijn genoeg. 

WC-krant: onze juni/juli editie komt eraan. Denk allemaal na over onderwerpen voor de 
laatste WC-krant van dit jaar, zodat we volgende week een beslissing kunnen maken.  

Denk na over wat er in de WC krant kan.  

12. Onderwerp 1: Actielijst OV VI 
20170517-1: Dirkje bespreekt de zichtbaarheid van sv's op de Open Dagen en bij UvA 
Matching bij de FV FMG op 22 mei.  

20170517-2: De taakgroep overdracht denkt na over een uitje met de FSR en de decaan. 

Er wordt afgesproken om in het vervolg bij de OV voorbereiding de actielijst en de pro 
memorie te behandelen.  

De actielijst: 
De FSR wil het actiepunt over de informele activiteit volgende OV eraf halen. 

20161122-10: De FSR maakt afspraken over wie er bereikbaar zijn in de zomer en laat dit 
voor de zomer aan het faculteitsbureau weten. Dit wordt een actiepunt voor de PV. 

Zichtbaarheid sv' s: de FSR moet met concrete voorstellen komen. Dirkje bespreekt dit bij FV 
FMG op 22 mei.  

20170126-4: De decaan bespreekt met de FSR het voorstel van mogelijke 
ingrepen/aanpassingen die moeten leiden tot een hogere waardering door de FMG-
medewerkers van REC-BCD van Tom Verhoek, wanneer dit er is.  --> ligt bij afdelingen. 

Quick wins: Farah maakt een afspraak met Sterre. 

De raad is akkoord met de wijzigingen van Sterre op de actielijst. 

13. Onderwerp 2: Reactie decaan: EC's 
20170517-3: O&R bespreekt vervolgstappen betreffende de EC's. 

De decaan heeft een korte reactie gestuurd welke lijkt op wat er in de OVover is gezegd. 

De FSR overweegt om in de nieuwsbrief een stukje te zetten over EC' s: langer dan 8 weken 
moeten wachten? Stap naar de COBEX. O&R pakt dit verder op. 



 
14. Onderwerp 3: Reactie decaan: Internationalisering 
20170517-4: O&R behandelt wat de FSR precies wil behalen bij de decaan wat betreft 
internationalisering en de beweegredenen ertoe.   

De FSR heeft notities van Psychologie, Politicologie en Communicatiewetenschappen erbij 
gekregen. Hier staan de beweegredenen van de opleidingen o te internationaliseren in. 

De FSR wilde horen van de decaan dat de markt een rol speelt in het internationaliseren. O&R 
behandelt nog wat de FSR precies wil behalen bij de decaan wat betreft internationalisering 
en de beweegredenen ertoe.   

De FSR wil dat de decaan het coördinatieplan checklist en het handboek op het CBO 
agendeert. De raad wil dat hier vaart achter zit zodat het volgend jaar af is.   

15. Onderwerp 4: Reactie decaan: Blended Learning 
20170517-5: Ilvy mailt de decaan hoe de BL strategie er nu uit ziet.  

De FSR wil het advies en de reactie naar de OR sturen, om te kijken wat hij hiervan denkt.  

Punt 1: eens, maar het zijn OWI's en opleidingsdirecteuren en niet docenten zelf. Ze moeten 
goede adviezen geven en deze moeten worden nageleefd.  

Punt 2: hoe gaan opleidingen dit bespreken? Er zijn ook cursussen waar niet wordt 
geëvalueerd.  

De decaan heeft door het advies van de FSR een wijziging gemaakt in de strategie. Aldert 
mailt Hans hoe de BL strategie er nu uit ziet.  

Technische ondersteuning: ziet de FSR niet als iets nieuws. 

Monitoring: de decaan wil de term 'vrijblijvend' er niet in zetten, hij wil punt 1 houden zoals 
het is. De raad zal in voorstellen om de term 'niet-bindend' te gebruiken i.p.v. vrijblijvend.  

Ilvy mailt Richard en Hans dat punt 5 wordt weggehaald. Morgen bespreekt O&R de inhoud 
van de mail.  

16. Onderwerp 5: Instemmingsbesluiten OER'enen  
De FSR FMG '16-'17 besluit per acclamatie in te stemmen met het verzenden van de 
instemmingsbesluiten van de OER'en, met uitzondering van de educatieve minor en module 
van de ILO, aan de decaan en de OWI's.  

Aldert bedankt de raadsleden voor al het harde werken.  

17. Onderwerp 6: WIM 
Dit advies is als het goed is ook verstuurd naar de OC's. Volgens Aldert en Sacha is het advies 
niet fantastisch maar wel goed genoeg. De raad is akkoord. 



 
Uren zijn een belangrijk punt. Nu hebben OC-leden maar 4 uur per vergadering, voor de 
vergaderingen en de voorbereidingen. De FSR wil niet dat OC leden moeten onderhandelen 
met OWI's voor meer uren. Marlise, Sacha en Aldert willen dat er standaard 5-6 uur komt per 
vergadering. 

Procesvoorstel: Aldert wil vaker tussenversies van het advies van deel 2 van WIM op de PV, 
dit keer is dat maar een paar keer gebeurd en toen ineens het hele advies. Aldert zegt toe dat 
de FSR het advies de volgende keer eerder krijgt. 

18. Onderwerp 7: Internationalisering 
20170517-6: Sam en Farah stellen in de brief aan de decaan data voor, voor een gesprek. 
20170517-7: Sam en Farah passen de brief aan de decaan aan. 

De decaan wuift het advies van de FSR weg. In een reactie op de reactie wil de FSR 
benadrukken wat de hij hoopt te bereiken met deze punten.  

Misschien kan internationalisering deel 2 worden gecombineerd met de reactie op de reactie 
van de decaan.  

Best practices: docenten met elkaar in gesprek laten gaan over hoe het werkt, nu spreken 
docenten elkaar eigenlijk niet. Laagdrempelig betekent eigenlijk vrijblijvend.  

De brief zal worden beëindigd met dat de dossierhouders hier graag over in gesprek willen 
met de decaan en doen in de brief data voorstellen. 

Vervolg: de dossierhouders passen de brief aan en volgende week komt deze nogmaals langs 
de PV.  

19. Onderwerp 8: Diensten 
Er is een feedback sessie op 23 mei. Eva en Racquelle kijken hier naar.  

De raad heeft wel wat feedback: het gedoe met FS omtrent de D&D campagne, ICTS 
storingen en printen, moeilijke bereikbaarheid FS met evenementen (contact gaat maanden 
overheen), de UB in het algemeen en de ranzige wc's, eventueel de relatie UB-Cormet? 

Als er andere dingen in je opkomen, mail Eva! 

20. Onderwerp 9: Schakeltrajecten  
20170517-8: Jorrit neemt contact op met de OR over schakeltrajecten POWL. 

De decaan gaat de notitie POWL in de zomer op het CBO bespreken. CW heeft ook veel 
schakelstudenten, deze willen ze behouden. Bij POWL staat het veel meer onder druk.  
Blended Learning wordt in deze notitie veel genoemd als manier om te bezuinigen, dat baart 
de FSR zorgen.  

De FSR wil dit met de decaan bespreken. De OV van juni is erg laat hiervoor. Bij een 
bijeenkomst van de financiële commissies is er ook geen goed moment voor. De FSR kan een 



 
mail sturen naar Hans met de handtekening van de FSR en OR. De decaan vertegenwoordigt 
de FMG dus het is aan hem om vanuit POWL dit te bespreken. 

21. Aandachtspunten voor centraal 
Geen. 

22. W.v.t.t.k. 
20170517-9: Racquelle schrijft stukje witboek over haar rol en wie zij is voor de raad.  
20170517-10: Racquelle maakt een AS mapje met informatie over haar verdeling van uren en 
het contract van de opnames. 

Archief 
Het overzicht mist. Vorige week was de deadline, velen hebben deze gemist.  

Het overdrachtsdocument wordt deze zomer aangepast voor de inwerkweek. 

Het witboek heeft meer haast dan het archief. 31 mei moeten alle stukjes binnen zijn, 
anderhalve pagina per dossier. De inhoud moet leidend zijn, niet de vorm. 

Zet datum in de titel van stukken! 

23. Rondvraag en sluiting 
Eva moet volgende PV een half uur eerder weg. 

Onderwijsvisie: straks (half 1 tot 2) hebben Jorrit, Aldert en Sophie dit. Drie discussiepunten, 
er zijn er twee opgestuurd. Aldert licht de punten kort toe, de raad is akkoord.    

Diversiteit moet gewaarborgd worden tijdens selectie. 

Judith zal vandaag de koffie behandelen en de autorisatie op de pasjes zetten. 

Sacha programmagroep vergadering huisvesting gehad, er moet nog een studielandschap 
betaald worden. Geen enkele partij wil betalen. 
 
Er is nog steeds geen CSB studentlid, wie kent iemand die dit wil doen?  
 
Aldert sluit de vergadering om 10:49. 
 
Actielijst 
20170413-6: Iedereen kopieert de stukjes uit de afgelopen OC mails 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.  
20170510-1: Racquelle mailt Leiru Lin terug en Eva zet de mail in de OER map. 
20170510-2: Aldert schrijft een vergaderstuk over het 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 masterselectie. 
20170510-6: Sophie en Sam maken een afspraak met Annette Freyberg-Inan over 
masterselectie.  
20170510-7: Dirkje zoekt contact met FNWI over studentassistenten. 
20170510-8: Iedereen denkt na over concrete voorstellen om studentassistent vacatures 
openbaar te maken. G&T 
20170510-9: De dossierhouders Studentbetrokkenheid gaan beter nadenken over hoe ze 
studenten gaan ondervragen en updaten de PV. 
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. 
20161122-10: De FSR maakt afspraken over wie er bereikbaar zijn in de zomer en laat dit 
voor de zomer aan het faculteitsbureau weten.  
20170517-1: Dirkje bespreekt de zichtbaarheid van sv's op de Open Dagen en bij UvA 
Matching bij de FV FMG op 22 mei.  
20170517-2: De taakgroep overdracht denkt na over een uitje met de FSR en de decaan. 
20170517-3: O&R bespreekt vervolgstappen betreffende de EC's. 
20170517-4: O&R behandelt wat de FSR precies wil behalen bij de decaan wat betreft 
internationalisering en de beweegredenen ertoe.   
20170517-5: Aldert mailt Hans hoe de BL strategie er nu uit ziet.  
20170517-6: Sam en Farah stellen in de brief aan de decaan data voor, voor een gesprek. 
20170517-7: Sam en Farah passen de brief aan de decaan aan. 
20170517-8: Jorrit neemt contact op met de OR over schakeltrajecten POWL. 
20170517-9: Racquelle schrijft stukje witboek over haar rol en wie zij is voor de raad.  
20170517-10: Racquelle maakt een AS mapje met informatie over haar verdeling van uren en 
het contract van de opnames. 
 
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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