
 
Notulen van de plenaire vergadering (39) 
Datum en tijd: 8 juni 2017 18:00-20:00. 
Locatie: REC C3.05 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof, Ilvy van der Steen, Sophie van 
Gentevoort, Sacha Palies, Farah Ouazizi, Bing Gagliardi, Dirkje Schoon, Sam Selling, 
Racquelle Bannink.  
 
Afwezig: Isene Boudrie. 
 
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 18:03. 

2. Post 
o 08/06 Noa Visser: Fileholders meeting finances (14th of Juni 17.00 - 18.30). 

3. Vaststellen notulen PV 38 
Na een wijziging van Aldert zijn de notulen 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. 
Volgende week 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.  



 
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).      ma wo vr.  
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.    
 
5. Mededelingen 
Isene afwezig met bericht en heeft Ilvy gemachtigd. Luca (nieuwe raad) is aanwezig. 

6. Vaststellen agenda 
 De agenda is vastgesteld.  

7. Update voorzitter 
Onderwijs dag geweest samen met Sacha, hier gesproken over vrijheid voor studenten en over 
hoe studenten zelf vorm geven aan hun vak, vrijwel alle vakken die we behandelde waren 
voor honours, dat is m.i. een probleem. 

VZO: Voorzitteroverleg gehad, hier gesproken over het gesprek dat we gaan hebben met 
Geert ten Dam en Karen Maex. Verder ook gesproken over OC procedure. Aanvulling: ook 
gesproken over diversiteit, D&D en nasleep, Mental Health, verengelsing en voertaal 
studentenraad.  



 
8. Update G&T 
Honours: vanuit de FNWI komt er een brief over de honourscommissie, hier is input voor 
nodig en we hebben dus t het jaarverslag en advies van deze commissie besproken.  Hieruit 
kwam naar voren dat het advies soms zichzelf tegen spreekt/vaag is en dat het nut van de 
honourscommissie niet echt duidelijk is. 

Studenassistenten: Dirkje heeft een mail gestuurd naar de decaan om te vragen hoe het met 
P&O zit, deze willen tot nu toe niet in gesprek met ons gaan. 

Numerus fixus: blijft lastig, zitten veel haken en ogen aan de manier van selectie. Het scheelt 
dat de OC, als de afspraken worden nagekomen, hierover nog een adviesaanvraag krijgt. 
Daarnaast is het zo dat uit het domein geen negatieve geluiden zijn te horen. Dus het leunt 
naar positief adviseren en onze zorgen uiten. Waarbij nog wel een puntje is hoe onze zorgen 
dan zullen worden opgepakt bij een positief advies. 

9. Update O&R 
Internationalisering: er is blijkbaar al een handboek soort van, en ook zo'n checklist voor 
opleidingen. Dit wordt gemaakt door de kwaliteitszorgbewaker wat eerst Els van Drimmelen 
was en nu Sterre Minkes. Deze checklist stelt niet veel voor, we gaan kijken of we het kunnen 
verbeteren etc. Ook ga we met Sterre hierover mailen, want volgens HB tijdens de OV was 
het een goed idee om zo'n checklist in het leven te roepen. 

Brief extra vakantie: FNWI wil graag met andere raden een brief opstellen aan het CvB 
waarin ze vragen aan het CVB om in ieder geval de enquête over vakantie UvA-breed te 
verspreiden, op FNWI namelijk was er enorm veel respons. In die enquête werd gevraagd of 
men een week vakantie wilde tussen blok 4 en 5 en dan een week minder zomervakantie. Ons 
lijkt het goed als ten eerste die enquête wordt verspreidt, dan kunnen we daarna verder kijken 
wat de animo daarvoor is op facultair niveau.  

Numerus Fixus: de commissie vond het uiteindelijk het verstandigst om "met tegenzin positief 
in te stemmen" en dan gewoon heel erg onze zorgen te uiten en ervoor waken dat deze zorgen 
ook worden aangepakt. Wel positief omdat wij vinden dat het niemand helpt om negatief te 
adviseren en dat dus niet het verstandigst is. Wel hebben we gewoon veel zorgen die goed 
moeten worden gemonitord.  

10. Update afgevaardigde 
 - Numerus Fixus Kunstmatige Intelligentie: we hebben een numerus fixus aanvraag gekregen 
voor 400 bij KI. FSR FNWI is over het algemeen wel positief. Hier strugglen ze ook met de 
verplichte 'niet-cognitieve' criteria.  

- Numerus Fixus Business Administration en Economics & Business Economics: Wel een 
betere aanvraag dan psychologie. We gaan punten verzamelen wat we vinden.  

- UvA-HvA: Diensten: De klankbordgroep die we graag wilden is er, en we zijn punten aan 
het formuleren. Hieronder valt bijvoorbeeld onder: tevredenheid als maatstaf, etc.  



 
- Opleidingscommissies: Aantal vervolgstappen: adresseren op de OV en tegen het CvB 
zeggen dat ze normaal moeten doen. Waarschijnlijk gaat docentvergoeding door de decaan 
geregeld worden. Dus het wordt geen centrale reegling. Het CvB doet moeilijk bij het 
profileringsfonds om de OC vergoedingen dus dat is kut. Jullie mogen me troosten. Als ik 
boos doe komt dat hierdoor. 

- Profileringsfonds: het komt er moeilijk doorheen, want het CvB had vorige week het nog 
niet echt gelezen en toen allemaal random kritiek. Deze week is het niet besproken en is het 
doorgeschoven naar volgende week. Stom dus. Ik ben ook bezig om de Common Room erin 
te krijgen.  

- Onderwijsdirecteuren: Annabel is bezig met kritisch zijn op OWi's, en voornamelijk hun 
betrokkenheid in werkgroepen van de UCO. We hebben met Arne Brentjes gepraat, en nu 
gaat dit waarschijnlijk de richting op van: zorgen dat er onderzoeksgroepen Hoger Onderwijs 
komen die niet ook nog een directeursfunctie vervullen maar daar los van staan. Discussie 
binnen de CSR of dit niet door academische zaken kan worden afgehandeld. 

- Flex mOER: de flexstuderen regeling is er uiteindelijk doorheen gekomen, hij staat nu in de 
mOER 

- UB: we hebben het adviesverzoek omtrent de nieuwe plaatsing van de UB gekregen. Het 
wordt dus scenario A die ene in BG3/4 dus niet OMHP. 

- Instellingscollegegeld: zie het tabelletje wat ik in de chat heb gezet: FMG verandert niets, 
ILO gaat omlaag. Op andere faculteiten gaat het wel wat anders. 

- Wat gedoe omtrent voertaal. 

11. Update PR  
WC-krant: is afgeleverd bij FS en wordt deze week opgehangen. 

Vacature studentassistenten: twee keer op Facebook geplaatst en zal in de loop van de week 
en begin volgende week nogmaals worden geplaatst.  

Website: wordt aan gewerkt om de website bij te werken met de nieuwe dossiers.  

Eindfilmpje FSR FMG '16-'17: idee dat ik een aantal weken terug had bedacht en nog niet heb 
toegelicht aan iedereen. Het lijkt me leuk om als raad een soort filmpje te maken hoe ons 
FSR-leven eruit ziet/zag. Hiermee bedoel ik zowel serieuze dingen (vergaderen, dingen 
uitzoeken, stress en afspraken) als grappige/gezellige momenten (samen pizza eten, biertjes 
drinken, kleerhangers over ons kale hoofd doen, heel veel lachen en met onze kont schudden). 
Het lijkt me tof om dit als allerlaatste Facebook-post als FSR FMG '16-'17 te doen. Ik hoor 
graag wat anderen hiervan vinden! 

12. Onderwerp 1: Numerus Fixus 
Deadline ervan is morgen. Als er nog veel discussie is kan er om uitstel gevraagd worden. 



 
Aanvullingen op het conceptadvies  
De raad wil dat goed benadrukt wordt dat de OC psychologie een terugkoppeling krijgt van de 
vragen die hij had gesteld. Ook vindt de raad het belangrijk om in het advies dieper in te gaan 
op de late betrokkenheid van de FSR, het proces is niet goed verlopen. In het vervolg wil de 
FSR wil eerder betrokken worden. De nadruk op loten als voorbeeld van transparante selectie 
kan volgens de raad wellicht tot actie aanzetten. Loting mag nu niet volgens de wet.  

Farah krijgt mandaat om morgenochtend naar de spelling van de brief te kijken. 

De FSR FMG 16-'17 besluit per acclamatie om het advies Numerus Fixus, met de zojuist 
wijzigingen en het mandaat Farah voor de spelling, te versturen naar de CSR en de decaan.  

13. Onderwerp 2: WIM 
Besluitenlijst: 
Dit is bedoeld om meer inzicht te krijgen in waar ieder besluit ligt, wie gaat waarover. Er is 
discussie over de rol van de OC t.o.v. FSR; vorm versus inhoud. De FSR is in principe 
verantwoordelijk voor de richtlijnen en de OC voor de inhoud. De raad ziet graag dat 
financiën, randvoorwaarden en toegankelijkheid worden toegevoegd en dat wordt 
meegenomen dat er gedacht moet worden aan de bredere rol van de FSR, zoals met 
huisvesting.  

Raad is het eens met het idee van het maken van een besluitenlijst. Echter, hij heeft nog veel 
vragen hierbij. Hij wil dat de besluitenlijst dient als een verhelderend document, niet als een 
vastlegging van waar alle besluiten (moeten) liggen. Met oog op de bredere rol van de FSR 
dan in de besluitenlijst staat, wil de FSR er voor waken dat hij niet zijn besluitvormingsruimte 
verkleind.  

Modellen: 
Dit is een discussiestuk. Ingmar Visser kwam met het idee van deelraden op domeinniveau. 
De raad vindt de rol van studieverenigingen nog erg vaag, vaak willen zij niet meedoen aan 
inspraak op de studie, dit is ook niet altijd wenselijk.  

14. Onderwerp 3: Studentbetrokkenheid 
Dit gaat, als het wordt ingestemd, morgen naar de OWI's als discussie nota. Daarna willen de 
dossierhouders het stuk een beetje aanpassen en als advies naar decaan sturen. Er worden 
geen concrete vervolgstappen aan verbonden, het is ook voor de OV bedoeld als 
discussiestuk. De FSR wil wel een concrete toezegging van de decaan, namelijk dat hij de 
open discussie binnen de domeinen hierover zal waarborgen.   

De raadsleden besluiten om het stuk naar de decaan niet aan te passen, maar een apart 
discussiestuk te schrijven en de nota als bijlage te verzenden. 

De FSR FMG '16-'17 besluit per acclamatie om het discussiestuk Studentbetrokkenheid 
morgen te verzenden naar de OWI's, met de door Farah nagelezen zinnen, en volgende week 
als bijlage naar de decaan. 



 
15. Onderwerp 4: Honours 
Conceptadvies centrale honourscommissie 
Sommige dossierhouders zijn erg tegen de centrale honourscommissie. De commissie is een 
samenwerking van de VU en de UvA. Ze vinden dat de commissie op de VU wel een functie 
heeft maar op de UvA eigenlijk niet. Het conceptadvies is minder hard en legt vooral de 
nadruk op de onduidelijke rol van de commissie. Het bestaan van de commissie wordt 
aangevallen en er wordt reactie gegeven op de brief van het CvB van de UvA en het bestuur 
van de VU.  

Discussie 
De raadsleden vinden een verwerping van de UvA-VU honourscommissie groots en het korte 
advies daarom nogal mager. Sophie legt uit dat de inhoudelijke reacties van de raden, die nu 
eerst worden gevraagd, nog worden toegevoegd. 

De raad wil dat het advies begint met de onduidelijkheid van de functie van de centrale 
gedeelde UvA-VU honourscommissie. Als het orgaan geen toevoeging is op de andere 
commissies, omdat hij steeds doorverwijst naar lagere organen, waarom bestaat het dan? De 
dossierhouders vinden ook dat de commissie geen toegevoegde waarde heeft. De raad vindt 
dat hij nog onvoldoende informatie heeft over de commissie. 

Hetconceptadvies 
De raad is kritisch over de commissie. De raad vindt dat dat er een sterkere nadruk moet zijn 
op de inhoudsloosheid van de commissie en dat er nog meer inhoudelijke redenen worden 
gegeven voor het opheffen van de commissie. De FSR wil voor dat hij instemt de 
kritiekpunten van alle raden zien bij de volgende ronde. Hij wil ook een verduidelijking van 
wat de gevolgen zijn van het opheffen van de commissie. Als de raad het dan eens is met het 
stuk, zet hij zijn handtekening.  

Proces: Morgen deadline voor raden, Sophie neemt de raadsdiscussie mee in het stuk naar 
Pim. 12 juni conceptadvies met input. Vrijdag 16 juni opsturen. 19 juni versturen. Het advies 
komt nog 1 keer langs PV.  

16. Onderwerp 5: Overdracht 
Er is geen tijd geweest om de raadssimulatie te oefenen. Farah stuurt iedereen die erin 
meespeelt een stukje ter voorbereiding. Morgen gaat het DB boodschappen doen met FNWI.  

Het faculteitsbureau heeft laten weten hoe hij de raad zal faciliteren in de inwerperiode. De 
voorzitter gaat dag meelopen met decaan. De dossierhouder financiën met Micha Telkamp. Er 
komt ook een bijeenkomst met de owi's, decaan, Larissa en Tom om te sparren over volgend 
jaar.  

17. Aandachtspunten voor centraal  
Geen. 



 
18. W.v.t.t.k. 
Aangezien veel raadsleden toch niet kunnen op de donderdag, is de PV komen blok toch op 
vrijdag van 15:00-17:00. 

19. Rondvraag en sluiting 
20170608-1: Jorrit maakt een datumprikker OV voorbereiding.  
20170608-2: Aldert schrijft een vergaderstuk over studiesuccesmaatregelen op de FMG. 

Sacha: Volgende week donderdag van 12:30-13:30 is er weer lunch met de rector. 

Sophie is er volgende week niet.  
Aldert: er is een vacature BoS student, de FSR is uitgenodigd als toehoorder voor de soco. 
Wie wil hierin? 

Aldert: op onderwijsdag leek de FMG doorgeschoten in studiesuccesmaatregelen, vooral 
m.b.t. tussentijds evalueren. FMG is van alle faculteiten het meest bezig met complementair 
toetsen en studiemaatregelen. Wil FSR hier nog iets mee doen? Aldert schrijft hier een stuk 
over.  

Aldert wil Hans op de OV vragen of hij al grote punten heeft voor volgend jaar.  

Sam heeft di 20 juni OC GPIO en CW (15:00-17:00) tegelijk, kan iemand invallen? Stuur een 
berichtje naar Sam als je kan.  

Aldert sluit de vergadering om 19:57. 

 
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. 
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! 
20170517-10: 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.  
20170530-3: 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. 
20170608-1: Jorrit maakt een datumprikker OV voorbereiding.  
20170608-2: Aldert schrijft een vergaderstuk over studiesuccesmaatregelen op de FMG. 

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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