
 
Notulen van de plenaire vergadering (38) 
Datum en tijd: 30 mei 2017 
Locatie: REC C3.05 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Jorrit Kruithof, Isene Boudrie, Ilvy van der Steen, Sophie van 
Gentevoort, Farah Ouazizi, Bing Gagliardi, Dirkje Schoon, Sam Selling, Racquelle Bannink. 
Geertje Hulzenbos. 
 
Afwezig:  Eva Verschuur, Sacha Palies. 
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 09:07. 

2. Post 
• 24/05 Merit Fierstra: Schriftelijke reactie decaan ongevraagd advies Vakevaluaties. 

Dit wordt in O&R besproken. 
• 29/05 CSR: periodiek voorzittersoverleg FSR'en en CvB (4 juli 13:30-14:30 in 

D6.00). Aldert gaat hier heen. 
• 29/05 Hotze Lont: uitnodiging informatiebijeenkomst opleidingscommissies 27 juni 

Doelenzaal 15.00-17.00 uur. Dit wordt nog besproken. 

3. Vaststellen notulen PV 37 
Aldert was er niet, hij mag van de afwezigenlijst af. 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.  
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. 
  
5. Mededelingen 
Eva is afwezig met bericht, heeft niemand gemachtigd. Sacha is afwezig met bericht en heeft 
Aldert gemachtigd. Geertje Hulzebos is aanwezig. 

6. Vaststellen agenda 
Overdracht aan het einde van de PV, na verslag D&D. Geertje Hulzebos is aanwezig. 

De agenda is vastgesteld.  

7. Update voorzitter 
Geen updates, alles staat in de verslagen. 

8. Update G&T 
Studentassistenten: P&O doet lastig. Dirkje gaat een gesprek met Hans aanvragen hoe het zit 
en waarom ze zo moeilijk doen. 

Honours: Een andere insteek zal worden om in te zetten op de toegankelijkheid van de 
honoursvakken voor alle studenten, dus dat studenten die geen honours doen zich wel per vak 
kunnen inschrijven. 

D&D: De bijeenkomst met het CVB is geweest, was een open gesprek en het verslag wordt 
besproken op de PV 

9. Update O&R  
Geen update deze week. 

10. Update afgevaardigde 
- GOV Allocatiemodel: Er was ruzie binnen het CBO dus de discussie is uitgesteld tot ná de 
vakantie. Geert maakte wel duidelijk dat de 'technische zaken' al zijn afgetikt. Dit betreft dus 
dingen als 1.0 vermenigingsvuldigingsfactor etc. Oftewel 1) de FMG heeft het niet erg goed 
gedaan en 2) de discussie loopt stuk op de verdeling van de capaciteits- / beleidsbudgetten.  

- GOV Financiële Cyclus: We hebben een brief binnen gekregen met de info dat de 
begrotingscyclus gewijzigd zou worden. Dit houdt in principe in dat het instemmingsrecht op 
de begroting bij de GV wordt weggehaald en wordt besproken bij het instemmen van de 
kaderbrief. Dit is voor de GV erg vervelend. Kees van Ast benadrukte tijdens de GOV opeens 
dat dit allemaal een 'voorstel' was.  

- GOV Ontvlechtingsbesluit UvA-HvA: Het College bleek verrast over de vragen over de 
meerwaarde van de dienstensamenwerking met de HvA. De vragen van de GV zullen per 
brief aangeleverd worden, zodat hierover in gesprek getreden kan worden met het College. 



 
- OV Onderwijsvisie: De onderwijsvisie ligt ons voor, deze wordt besproken op de OV van 
aankomende woensdag. De vier ambities zijn:  1. De UvA is een brede internationaal 
gedreven researchuniversiteit die studenten opleidt om met kennis en kunde te floreren in een 
steeds complexere wereld. 2. De UvA is een open gemeenschap waarin iedereen die wil 
bijdragen zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt. 3. De UvA richt zich op de 
talentontwikkeling van al haar studenten door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig en 
innovatief onderwijs. 4. De UvA richt zich op de talentonwikkeling van al haar docenten met 
veel aandacht voor kennisdeling en docentprofessionaliteit. 

- OV: Examencommissies: De CSR gaat dit bespreken, maar ook om de discussie met het 
CvB aan te gaan over de mogelijkheid voor het plaatsnemen van een student-lid in de EC. We 
willen wel stemrecht voor de student. 

- Numerus Fixus Bsc BA & E&B: We hebben twee numerus fixi aanvragen gekregen voor de 
FEB. FSR is niet betrokken, en OC is best positief.  

- BSA: De CSR gaat een brief schrijven voor de evaluatie van het BSA. Annabel heeft een 
HDO gehad, en de CSR is vrij negatief.  De brief moet nog worden herschreven, maar er is al 
wel een begin. Veel argumenten omtrent de toegankelijkheid en de gevolgen voor 
functiebeperkten, en mensen die niet witte mannen zijn.  

- Duurzaamheid: College heeft een brief opgesteld om te versturen naar het ABP. Die 
mochten we inzien. Hij was vrij lieflijk en daar hadden we commentaar op.  

- OV: Opleidingscommissies: we gaan het CvB voornamelijk vragen over de procedure 
stellen. De centrale programmagroep wordt namelijk een beetje in de weg gezeten door het 
CvB die het niet eens was met het voorliggende advies. Veel dingen gaan ook niet echt 
transparant. Hier wil Mark vragen over stellen. 

- Flexstuderen: er was wat discussie over hoe dit in de mOER moet worden opgenomen. Men 
wilde zekerheid dat opleidingen kunnen stoppen met Flexstuderen. Tijmen wilde een 
discussie over 'bindendheid' vs 'richtlijn'. Er zal uitstel worden gevraagd.  

- Draagvlakgesprek CFO CvB: deze vrijdag hebben we een draagvlakgesprek met de nieuwe 
dir financiën. Ja hoor die is er nl.! Als je wil dat ik vragen, stel, moet je het zeggen.  

- Voertaal: we gaan het inwerktraject tweetalig doen. 



 
11. Update PR 
WC-krant: mee bezig. Tot nu toe alleen een stuk van Aldert ontvangen over de 
examencommissies. De krant wordt in ieder geval deze week gefixt en nog langs jullie 
gemaild. Waarschijnlijk eind van de week want ik heb woensdag tentamen en 
verjaardagsverrassing. Aanvulling: De WC-krant komt deze week niet af. PR vraagt iedereen 
om stukjes te sturen naar PR! Volgende week wordt de WC krant opgehangen. 

DSS: a.s. donderdag (1 juni) staan Sophie en Sam bij De Brug. DSS schiet er bij iedereen een 
beetje in geloof ik. Willen we het wel afmaken? Gaan Sophie en Sam er donderdag zitten? 
Zelf kan ik er donderdag ook zitten dus laat het me weten. 
Facebook: vanmiddag is er een fotocollage op Facebook gepost van de pluimuitreiking. Zijn 
er nog belangrijke dingen die we deze week moeten delen/op Facebook moeten plaatsen? Let 
us know!  
 
12. Onderwerp 1: Numerus Fixus BA Psychologie 
20170530-1: Aldert maakt een afspraak met de OWI's om te praten over selectiecriteria NF 
Psychologie. 
20170530-2: Aldert en Farah schrijven een conceptadvies NF Psychologie. 

De FSR heeft nog anderhalve week voor de deadline. 

Gister hebben Sacha en Aldert een gesprek gehad met studentgeleding van de OC 
Psychologie. De OC heeft alleen problemen met de klinische masters, de vragen die zij 
hierover hebben gesteld zijn nooit beantwoord. Ook op vragen over hoe de opleiding een 
bepaalde hoeveelheid Nederlandse studenten wil garanderen is geen antwoord. Voor de OC 
liggen de problemen bij internationalisering en selectie, niet bij NF zelf. Dat doen ze al jaren, 
en dit gaat oké. 

Waar ligt het probleem voor de FSR? 
Numerus fixus heeft de raad geen probleem mee. Al is het raar dat de opleiding is verengelst 
om meer studenten te trekken en wordt er nu numerus fixus ingesteld om minder studenten te 
krijgen. De raad vindt het kwalijk dat de NF vanuit een hypothetische situatie wordt opgezet. , 
Er is nog niet duidelijk hoeveel studenten zich zullen aanmelden. Indien de instroom lager is 
dan 480, hoeft er niet te worden geselecteerd, maar dan kan NF nog steeds wel zelfselectie in 
de hand werken. De raad heeft ook problemen met de selectiecriteria. Cijfers en 
motivatiebrief zeggen uiteindelijk weinig. De inhoudelijke toets is een soort van Matching 
toets. Hoger cijfer is grotere kans op aangenomen worden. Jorrit vraagt zich af of men kan 
afvallen per onderdeel, want dan worden mensen niet getoetst op alles en kan er geen goede 
beslissing worden gemaakt. De raad vindt loten eerlijker dan selecteren.  

De raad is niet blij met NF maar er is ook niet echt een alternatief. De FSR en OC mogen 
meepraten over de selectiecriteria en willen dit graag doen.  

Aldert maakt een afspraak met de OWI's om te praten over selectiecriteria NF Psychologie. 
Hij wil dat er volgende week een conceptadvies ligt. Iedereen mag aan de rem trekken als het 



 
verkeerd loopt, dan kan er uitstel gevraagd worden. Aldert en Farah gaan het conceptadvies 
schrijven.   

13. Onderwerp 2: ILO amendementen 
De vorige keer ging het om een rare zin. 'De opleiding'  is verduidelijkt. Aanmelding is via 
gesprek.  

De FSR FMG '16-'17 besluit per acclamatie om in te stemmen met de ILO amendementen op 
de educatieve minor en module.  

14. Onderwerp 3: Studentbetrokkenheid 
20170530-3: Jorrit kijkt op welke afdelingen bordjes hebben met: studenten niet welkom. 

Dit wil de raad voorleggen aan de decaan en de OWI's. De FMG loopt tegen problemen aan, 
daar wil hij het over hebben.  

De structuur van de brief moet worden aangepast. Er komt een apart kopje voor student-
docent relatie. Er komt ook een verwijzing naar eerdere OV notulen, m.b.t. het belang van 
contact tussen student en docent. Jorrit kijkt op welke afdelingen bordjes hebben met: 
studenten niet welkom. Mail Aldert met opmerkingen en aanvullingen.  

15. Onderwerp 4: BSA 
Het is nog een rommelige brief. Het idee is dat zoveel mogelijk FSR'en de brief van de CSR 
ondertekenen.  

Discussie: 
Iedereen vraagt zich af waar de uitspraken vandaan komen, er moet bronvermelding bij. Een 
aantal raadsleden vinden de brief wel erg negatief over het BSA, vooral omdat er geen 
bronnen staan bij de uitspraken waardoor ze niet te controleren zijn. Welke groepen worden er 
geraakt door het BSA? De raad is positief over het voorstel voor het evalueren van het BSA. 
Echter, het is onduidelijk wat ze willen bereiken met de brief en de evaluatie. De FSR stelt 
voor om in 1 zin erbij te zetten waarop en waarom geëvalueerd moet worden. Persoonlijke 
begeleiding is een belangrijk punt voor FSR, iedereen moet het BSA in beginsel kunnen 
halen. Er moet ruimte zijn voor uitzonderingen op de regel.  

Bing neemt de punten van de raad mee, de brief komt nog eens langs de PV. 

16. Onderwerp 5: Verslag onderwijsvisie 
Het verslag betreft waar de FMG nu staat en naar toe gaat de komende jaren.  

Wat gaat er fout? 
Het stuk van Han van der Maas. Diversiteit is breder dan genoemd wordt. 

17. Onderwerp 6: Verslag D&D 
20170530-4: Jorrit vraagt aan Johan Post wanneer de volgende BSW vergadering is.  

 



 
Bij POWL gaat het niet heel goed. Iedereen nam tijdens de bijeenkomst serieus dat het echt 
niet goed gaat op de FMG met studentbetrokkenheid, met de op dat moment 3% opkomst met 
de verkiezingen.  

BSW is een afkorting voor bestuur sociale wetenschappen. Jorrit vraagt aan Johan Post 
wanneer de volgende BSW vergadering is. Dan komt de raad erop terug.  

18. Onderwerp 7: Overdracht 
20170530-5: Aldert update Isene over het dossier Flexstuderen. 

De raad bespreekt het inwerkweekend en de overdracht. 

19. Aandachtspunten voor centraal  
Geen. 

20. W.v.t.t.k. 
Vacature raadsassistenten 
Er moet een deadline worden gesteld voor de vacature. Deze wordt in overleg met de nieuwe 
raadsleden gekozen. Jorrit, Dirkje, Farah en Isene willen wel in de soco, zij kiezen zelf welke 
twee personen dit worden. Ook nieuwe raadsleden willen de FSR erin. 

Witboek 
Dossiers en functies moeten nu in het witboek, de deadline is morgen. Taakgroepen en 
commissies komen later.  

21. Rondvraag en sluiting 
PV komend blok is op donderdag van 18:00-20:00. 
 
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. 
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! 
20170517-6: 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. 
20170523-4: PR schrijft in het overdrachtsdossier over de voertaal van de WC krant met oog 
op internationale studenten. 
20170530-1: Aldert maakt een afspraak met de OWI's om te praten over selectiecriteria NF 
Psychologie. 



 
20170530-2: Aldert en Farah schrijven een conceptadvies NF Psychologie. 
20170530-3: Jorrit kijkt op welke afdelingen bordjes hebben met: studenten niet welkom. 
20170530-4: Jorrit vraagt aan Johan Post wanneer de volgende BSW vergadering is.  
20170530-5: Aldert update Isene over het dossier Flexstuderen. 
 
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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