
 
Notulen van de plenaire vergadering (37) 
Datum en tijd: 23 mei 2017 
Locatie: REC C3.05 
 
Aanwezig: Eva Verschuur, Jorrit Kruithof, Isene Boudrie, Ilvy van der Steen, Sophie van 
Gentevoort, Sacha Palies, Farah Ouazizi, Bing Gagliardi, Dirkje Schoon, Sam Selling. 
 
Afwezig (met bericht): Racquelle Bannink, Aldert van Dam. 
Notulist: Isene Boudrie 
  
1. Opening  
Jorrit opent de vergadering om 09.16 uur. 

2. Post 
o 18/05 Sterre Minkes: FSR-lid in stuurgroep voor implementatie nieuwe DLO/Canvas. 

Bing gaat hierin en antwoordt op de mail. 
o 22/05 Sacha Palies: Evaluatie Verkiezingen Enquête & Bijeenkomst 7 Juni 19:00. Er 

is een enquête die alle raadsleden moeten invullen. 

3. Vaststellen notulen PV 36 
Na een aantal wijzigingen zijn de notulen zijn vastgesteld. 

4. 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.  Zorg dat je een apart mapje hebt in je drive-
mapje van je dossier. 
20170418-3: Iedereen mailt Jorrit wat zijn/haar aanwezigheid is voor het inwerkweekend en 
wie er beschikking heeft over een auto.  Vooral die auto is belangrijk!!! 
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.  Iedereen vult het schema in de drive in voor 1 
juni! 
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. 
 
5. Mededelingen 
Aldert en Racquelle zijn afwezig. Dirkje en Sacha moeten om half 11 weg. Sophie moet om 
11 uur weg. 

6. Vaststellen agenda 
‘De Pluim’ wordt aan de agenda toegevoegd. De agenda is vastgesteld.  

7. Update voorzitter 
Zie de verslagen van deze week, hoewel die van de onderwijsvisie er nog aan komt! 
 
8. Update G&T 
Honours: Uitkomsten enquête besproken, lastig om te bepalen wat we er mee kunnen, maar 
het is niet goed dat het lijkt dat de vakken van een te laag niveau zijn. Staat op de agenda voor 
de PV. 
Masterselectie: Het is ook een doel om de informatievoorziening en inschrijving beter te 
krijgen. Het gegeven argument dat dit ICT-technisch niet is niet afdoende en we willen dus 
dat verbeterd wordt. 
D&D: Ook nog even kort besproken dat het gebrek aan studentenbetrokkenheid de insteek 
wordt van de 23ste, dit komt langs de PV. 
Allocatiemodel: De inhoudelijke discussie gaat dus eigenlijk nog wel door terwijl dachten dat 
die ongeveer een half jaar uitgesteld was, hier wordt achterna gegaan. 



 
9. Update O&R 
Functiebeperking: enquête is eruit gegaan, verspreidt deze! Is fijn. 
Huisvesting: 1e verdieping is problematisch, maar dit wordt op CSR-niveau hopelijk 
opgepakt. Vandaag ook met de sv's gesproken: die willen het campusoverleg zoals het nu is 
behouden. Daarnaast hoeft de CSR niet altijd voor te zitten, kunnen er wel bij zijn maar een 
van de fsren kan dat ook doen bijvoorbeeld. Plus, Tom Verhoek wil serieus de 
studieverenigingen plus ons verhuizen, hij heeft al een plan die hij ook heeft laten zien aan de 
sv's, we gaan het zien!! Cormet gaat ook niet helemaal lekker, maar daar is Tom Verhoek al 
mee bezig en zijzelf ook hopelijk na veel kritiek tijdens het campusoverleg.  
Academische Gemeenschap: Farah en Ilvy hebben hier een vergaderstuk over geschreven. De 
vraag die opkomt is vooral: wat kunnen wij als studenten doen? Wordt contact opgenomen 
met centraal over de diensten etc. 
BSA: Aldert had meer over 12punten vakken uitgezocht, maar dat bestaat niet bij ASW en 
gaat er ook niet komen. Bij Antro hebben ze dat wel maar vinden ze dus juist chill (reactie OC 
op ons advies).  
Duurzaamheid: Over food-waste. Makkelijkste optie: na een bepaalde tijd korting op eten te 
geven. Wij denken niet dat studenten daar misbruik van gaan maken, waarschijnlijk juist meer 
eten. Farah en ik gaan met Cormet en Tijmen (CSR) contact opnemen.  
BL: vrijblijvend veranderen in 'niet-bindend', dit gaan we voorstellen aan Hans en Richard 
Ideeën: om het jaar af te sluiten een soort aftermovie maken! Over wat we hebben gedaan etc. 
 
10. Update afgevaardigde 
- RvT: We hebben gisteren een gesprek met de RvT gehad. We hebben het voornamelijk 
gehad over de rol van de RvT. Lastige discussie, we kwamen er niet echt uit, struinde een 
beetje op 'wat als de RvT opdrachten gaat geven'. Dit gebeurde bij UvA-HvA, en het kwam 
een beetje neer op 'toekomst kunnen we niet voorspellen'. 
- Studentassessor: zijn we aan het evalueren 
- Profileringsfonds: is eindelijk naar de staff. Waarschijnlijk gaat hij over twee weken naar 
ons. We gaan deze week studieverenigingen informeren. 
- OC’s: er is wat gedoe. Het CvB mengt zich in de discussie, en de werkgroep is een beetje 
raar. Er zijn nu twee discussies (die we al voorspeld hadden). Bekostiging voor docenten & 
juridische implicaties. Om dit beide op te lossen willen ze OC's samen voegen. Ik roep maar 
de hele tijd dat faculteiten dat zelf moeten weten, en als ze alle OC's bij SW gaan 
samenvoegen je toch wel weer decentrale eenheden krijgt die zich met Antro en Soc gaan 
bezig houden.  
- EC's: op de FdR zijn ze aan het kijken om een studentlid bij de EC te krijgen. Kreeg net een 
mailtje dat het is mislukt. 
- BSA: Annabel is aan het kijken wat we met BSA willen. We gaan dat nu evalueren.  
- Onderwijsvisie: Komt nu langs de PV, het CvB wil 'm voor de zomer hebben vastgesteld. 
- Voertaalwijziging: is nog geen besluit. Wellicht deze PV. 
 
11. Update PR  
20170523-1: Iedereen stuurt wist-je-datjes naar PR voor de WC-krant! 



 
20170523-2: Iedereen vult de datumprikker voor de PV blok 6 in. 
 
Facebook promotie: morgen is de bijeenkomst van de dienstverlening van de UvA. Dit is 
vandaag gepromoot op Facebook. Verder hebben we het druk met promotie. Komende week 
zijn er wat werkzaamheden bij REC die (eventueel) gepromoot zouden kunnen worden. Ook 
wordt a.s. woensdag de mening van studenten gevraagd omtrent numerus fixus psychologie. 
Verder hebben we de enquête functiebeperking vorige week uitgezet en deze willen we graag 
nog promoten deze week. We hebben Esther hiervoor ook gemaild (zodat het naar alle 
studenten kan worden gemaild), maar helaas nog geen antwoord ontvangen. 
 
Pennen: zijn besteld en komen eind mei binnen. 
 
WC-krant: heeft iedereen nagedacht over relevante onderwerpen/dingen? 
 
12. Onderwerp 1: Concept notulen OV 
De naam van het bestand klopt niet! Er staat OER OV maar het is de OV daarna waarvan de 
notulen in het document staan. 

Blended Learning: Zin toevoegen in de strekking van: Richard van der Wurff spreekt namens 
de decaan, ze zitten op één lijn. 

Internationalisering: actiepunt dat eronder staat is aangepast, maar nog niet in dit document. 
Actiepunt over afspraak met Stefanie staat er niet bij (het is al wel gebeurd). 

De rest van de notulen zijn prima. 

13. Onderwerp 2: Concept actielijst OV 
Informele activiteit: Sophie vindt dat dit actiepunt nog dit jaar gedaan moet worden door ons, 
aangezien de vorige raad dit ook al aan ons heeft doorgegeven. 

Personeelstrainingen: kan worden doorgestreept tijdens de volgende OV. Het is al gebeurd, 
maar het kan pas bij de OV eraf gehaald worden. 

Governance: dit gebeurt vandaag. 

Vakevaluaties: moet nog gedaan worden! Is al een oud actiepunt. 

Studieverenigingen-3: Tom Verhoek zei dat wij zelf met een goed idee moeten komen. 
Tijdens FV FMG kwam het idee van vlaggen op. De sv’s hoeven dit niet zelf te betalen. 

Studieverenigingen-4: Tom houdt Eva hiervan op de hoogte, dit gebeurt dus. 

Quick Wins D&D: dit komt nog. 

Internationalisering-3: dit is nog van de vorige OV, we kunnen wel vragen of dit is gebeurd 
op de volgende OV. De FSR wil eigenlijk dat de decaan gaat praten met de bachelor-directeur 



 
over het aanbieden van cursussen Engels aan docenten. In de OV kan dit actiepunt eventueel 
worden gewijzigd.  

Masterselectie-4: Hier wordt aan gewerkt. Sophie weet niet of ze de decaan hierover nog apart 
moet mailen.  

Masterselectie-5: Esther is gemaild maar er is nog geen antwoord. 

Examencommissies: dit is nog niet gebeurd. 

14. Onderwerp 3: Numerus Fixus BA Psychologie 
20170523-3: O&R pakt Numerus Fixus op en schrijft vergaderstuk voor volgende week. 

Dit is een spoedaanvraag.  

VSPA geeft eind van de week een mening hierover en de OC weet het ook al. De 
studentleden worden niet heel erg gehoord in de OC. Ze hebben hun zorgen geuit over dat er 
geen garantie is over een duidelijke instroom van Nederlandse studenten (dit kan nadelig zijn 
voor de Nederlandse studenten), maar daar werd niet echt op in gegaan door de docentleden 
van de OC. 

De decaan schrijft dat de toegankelijkheid niet in het geding komt omdat ze het aantal 
studenten willen laten stijgen, maar dit geeft geen garantie voor de Nederlandse studenten. 

Ingmar Visser heeft als voorkeur om apart te selecteren op Nederlandse en buitenlandse 
studenten, maar wettelijk gezien mag dit niet. Dan hadden ze het over dat aanstaande 
studenten fysiek aanwezig moeten zijn bij de UvA-Matching. Dit zou meer Nederlandse 
studenten opleveren en rijke internationale studenten die naar Nederland kunnen komen 
daarvoor. Ook dit is wettelijk gezien niet toegestaan als selectiewijze.  

Discussie: 
Het is een moeilijke kwestie: de toegankelijkheid komt in het geding als er een NF wordt 
ingesteld. Aan de andere kant begrijpen de raadsleden ook waarom Psychologie dit wil, onder 
andere vanwege ontslagen personeel. 

De FSR moet hier echt een weloverwogen advies over geven. De CSR heeft negatief 
geadviseerd en de opleiding en decaan hopen nu dat de FSR positief adviseert. Als de raad 
ook negatief adviseert dan zal het ministerie goed nadenken of ze wel die NF zullen 
goedkeuren.  

De FSR wil voor dit advies de tijd nemen om goed uit te zoeken of hij hier achter kan staan. 
Indien dit de 3 weken termijn overschrijdt, ziet de raad dat niet als zijn probleem aangezien 
hij pas zo laat is betrokken in het proces.  

De FSR wil met de OWI’s in gesprek over de NF aanvraag.  



 
15. Onderwerp 4: ILO amendementen 
Een aantal raadsleden begrijpen een zin in het vergaderstuk niet: “Wat ik mij afvraag is omdat 
de amendement vooral staat als “in de educatieve minor wordt XÝ gedaan”, er dan ook moet 
worden gespecificeerd wat ‘de opleiding is’.” 

Als Aldert geen problemen ziet, zien de andere raadsleden ook geen problemen. Er is hen 
niets problematisch opgevallen. 

Volgende week wordt dit nogmaals besproken. Niemand van de afwezigen heeft iemand 
gemachtigd dus er kan nu niet worden ingestemd. 

16. Onderwerp 5: Studentbetrokkenheid (D&D) 
Er zijn nu een aantal studenten benaderd, weliswaar mensen die een beetje in de ‘bubbel’ 
zitten maar niet heel erg. De informatie die hieruit voortkwam wordt meegenomen naar het 
gesprek.  

Student als consument komt vaak naar voren. 

Huisvesting: het gebouw zoals het er nu is, het leent zich niet als ruimte waar er 
communicatie plaatsvindt. Er is geen publieke ruimte waarin interactie plaatsvindt tussen 
studenten, medewerkers, etc. 

17. Onderwerp 6: Internationalisering 
Farah en Sam hebben de opmerkingen van de raadsleden verwerkt. Het gesprek over 
internationaliseren zal plaatsvinden aan de hand van de punten in deze brief. 

Er staat iets tussen sterretjes in de laatste alinea: In eerste instantie wilde de raad dat er een 
handboek internationalisering op facultair niveau zou komen. Echter, tijdens de OV zei de 
decaan dat dit op centraal niveau beter is en dat hij het op het CBO zou aankaarten. De raad 
was toen akkoord, maar twijfelt nu of op facultair niveau een dergelijk handboek niet beter 
zou zijn.  

Een facultair handboek kan dienen als voorbeeld voor de rest van de UvA. Als er op centraal 
niveau niet positief wordt gereageerd, komt het handboek er op facultair niveau dan wel van? 
De FSR is sterk voorstander van een handboek. 

De FSR wil in gesprek met de decaan over de reacties op het CBO. In de brief wil de raad dat 
vermeld wordt dat hij toch echt graag ziet dat er op facultair niveau een handboek komt, 
omdat onze faculteit erg gaat internationaliseren de komende tijd. Farah zal de nadruk op een 
facultair handboek toevoegen en zal dit ongeveer zo formuleren: “Aangezien onze faculteit 
erg gaat internationaliseren de komende tijd, vinden wij het logisch dat wij het voortouw 
nemen met een handboek.” 

De brief komt niet meer langs de PV. 



 
18. Onderwerp 7: Honours 
De raad is eigenlijk tegen het principe van Honours. De gegeven vakken zijn niet moeilijker 
zijn dan andere vakken, al is het doel van honoursvakken diepgang en verbreding, niet zozeer 
moeilijkere vakken. Sommige raadsleden vinden het beter om te pleiten voor de openbaarheid 
van de vakken, zodat het meer een soort keuzevakken worden. Dit hangt ook erg samen met 
het idee dat in de raad heerst over cijfers: cijfers zeggen eigenlijk maar weinig over de 
persoon in kwestie.  

De FSR wil in gesprek met de talentcoördinatoren en besprek wat er mis gaat. Hij wil 
aankaarten dat de promotie van honours te wensen overlaat. Het programma bestaat niet bij 
alle opleidingen. Goede voorlichtingen vindt de FSR belangrijk. Waarbij bijvoorbeeld 
duidelijk wordt gemaakt dat studenten die met goede redenen niet nominaal studeren toch een 
Honours certificaat kunnen krijgen. 

De dossierhouders gaan nadenken over het eventueel schrijven van een advies over de 
toegankelijkheid van honoursvakken. Morgen wordt dit in G&T besproken. 

19. Onderwerp 8: Overdracht 
Dit is een update van de taakgroep overdracht. 

De taakgroep is bezig met concrete zaken en invulling van het inwerkweekend. Er is een 
opzet voor de raadssimulatie en het lijkt ze goed om als raad dit “toneelstukje” een beetje te 
oefenen voor de raadssimulatie. 

Volgende week wordt het draaiboek met alle stukken verstuurd. 

Sacha kan alleen vrijdagavond aanwezig zijn op het weekend. Hij krijgt die avond de 
gelegenheid om te vertellen over zijn rol als afgevaardigde en over de OC’s. Ook de DB-
leden doen dan een kort praatje over hun functie. Die avond is er ook een pubquiz. 

Er is geen formeel contact met FNWI, we hebben geen gezamenlijke activiteiten. Er wordt 
wel samen gegeten.   

Dora wordt gevraagd om een stukje te schrijven voor het witboek. Ook aan Guinevere wordt 
gevraagd een stukje voor het witboek te schrijven over het technisch voorzitter zijn. 

Drive en witboek: iedereen moet al zijn dossiermapjes zondag 28 mei helemaal op orde 
hebben! 

Vanavond is de FSR startdag in CREA! Daarbij moeten zo veel mogelijk leden van onze raad 
aanwezig zijn. We kunnen hen meteen vragen over hoe zij raadsassistenten willen gaan 
kiezen enzo. 

20. Onderwerp 9: WC krant 
20170523-4: PR schrijft in het overdrachtsdossier over de voertaal van de WC krant met oog 
op internationale studenten.  



 
Overzicht van dingen die we hebben bereikt? 

• Raadsassistenten vacature 
• Algemeen stuk over OC’s 
• Wist-je-datjes (bijvoorbeeld: als je langer dan 8 weken op de EC wacht kun je naar het 

COBEX gaan). 

Wil de raad de hele WC-krant in het Engels? PR vindt dit iets voor de volgende raad. PR 
schrijft dit op voor de overdracht naar de volgende raad! 

21. Onderwerp 10: Pluim 
We doen de Pluimuitreiking in het kantoortje van de schoonmakers. 

Isene gaat de taart ophalen. Zorgt ook voor ballonnen, versiering, etc. Isene mailt ook nog 
even voor de zekerheid waar dat kantoortje is en laat dit de raad weten. 

22. Aandachtspunten voor centraal  
Geen aandachtspunten. 

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

24. Rondvraag en sluiting 
Ilvy: Ik stond gister met Geertje en die vroeg of onze OV’s volgend jaar minder tijdens 
tentamenweken zouden kunnen zijn. Dit wordt besproken in het DB. 

Jorrit: datumprikker voor de PV blok 6 invullen zsm! 

 
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.  Zorg dat je een apart mapje hebt in je drive-
mapje van je dossier. 
20170418-3: Iedereen mailt Jorrit wat zijn/haar aanwezigheid is voor het inwerkweekend en 
wie er beschikking heeft over een auto.  Vooral die auto is belangrijk!!! 
20170510-11: Aldert verwijdert artikel 12 uit de werkafspraken.  
20161122-10: De FSR maakt afspraken over wie er bereikbaar zijn in de zomer en laat dit 
voor de zomer aan het faculteitsbureau weten.  Iedereen vult het schema in de drive in voor 1 
juni! 
20170517-5: Ilvy mailt de decaan over 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.  
20170517-9: 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. 
20170523-1: Iedereen stuurt wist-je-datjes naar PR voor de WC-krant! 



 
20170523-2: Iedereen vult de datumprikker voor de PV blok 6 in. 
20170523-3: O&R pakt Numerus Fixus op en schrijft vergaderstuk voor volgende week. 
20170523-4: PR schrijft in het overdrachtsdossier over de voertaal van de WC krant met oog 
op internationale studenten.  

 
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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