
 
Notulen van de plenaire vergadering (42) 

Datum en tijd: 30 juni 2017 15:00-17:00 

Locatie: REC C3.04 

 

Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof, Farah Ouazizi, Bing Gagliardi, 

Dirkje Schoon, Racquelle Bannink,  Sophie van Gentevoort,  Isene Boudrie. 

 

Afwezig: Sacha Palies, Sam Selling, Ilvy van der Steen. 

 

1. Opening  

Aldert opent de vergadering om 15:05. 

Aldert heeft zijn FSR trui aan. Er is taart en Farah's oma heeft Marokkaanse koekjes voor ons 

gebakken. 

2. Post 

Geen. 

3. Vaststellen notulen PV 41 

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.  

20170616-4: O&R bespreekt de reactie van het CvB op de brief Mental Health. 

20160623-1: Jorrit stuurt een datumprikker voor PV in de inwerkweek.  

20170623-2: Jorrit schrijft een vergaderstuk over voertaal medezeggenschap. 

20170623-3: Aldert schrijft een vergaderstuk over overlappend instemmingsrecht OC-FSR. 

20170623-4: Sacha en/of Aldert kijken naar het overzetten van het FSR archief naar de P-

schijf.  

20170623-5: Aldert geeft zichzelf en Eva op voor de Informatiebijeenkomst OC's. 

 

5. Mededelingen 

20170630-1: Aldert past de vacature aan, waardoor er wordt gevraagd naar een raadslid en 

niet een raadsassistent. 

Ilvy machtigt Isene, Sacha machtigt Aldert. Sam is afwezig zonder iemand te machtigen. 

Farah moet om 4 uur weg. Geertje en Mitchel zijn er ook bij. 



 

6. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld.  

7. Update voorzitter  

Binnenkort is dus gesprek met het BSW, dit zal vooral over studentenbetrokkenheid gaan, hoe 

krijg je studenten bij de afdelingen. Volgende week heb ik ook werkgroep flexstuderen, WIM, 

en een VZO met het CvB. 

8. Update G&T 

Honours: We hebben de laatste wijzigingen doorgenomen. In de brief wordt nu sterk gepleit 

voor motivatiebrieven in plaats van cijfergemiddelden. Dit vonden we niet heel fijn, maar het 

stond er opzich ook al eerder in dus hebben het toch laten gaan. We hebben dus ingestemd. 

Studentassistenten: Er is een gesprek geweest met Michel Telkamp, naar aanleiding van de 

discussie gaan ze alles op narrowcasting zetten. Dit gebeurd u al voor functies op FMG breed 

niveau, dieper in de organisatie gaat nog langer duren, maar ook daar sturen ze naar het tonen 

van de vacatures op narrowcasting. Ze plaatsen de vacatures niet op Blackboard omdat het 

verloop nogal snel is, vacatures zijn heel snel gevuld en dit is in hun ogen dus niet de moeite 

waard. Maar al bij al wordt het dus stapje voor stapje transparanter. 

9. Update O&R 

Geen. 

10. Update afgevaardigde 

- UvA in Progress: deze woensdag was dit dus. Begroting van CSR aangetast. Niet veel 

bijzonders. 

- mOER: die werkgroep mOER is dus nu bezig, hier zitten alle facultaire Sterre's in en 

Lianne. Ze zijn bezig met de verdeling voor OC's en kaarten alle problemen aan. Daarnaast 

heeft Lianne als idee om een 'oplegger' te schrijven om alle FSR'n en OC's te informeren over 

wat ze moeten doen met het OER-proces volgend jaar. Mij leek het wel een goed plan. Als je 

meer info over de problemen wil, moet je Aldi even vragen of wacht, je kan ook altijd Lianne 

mailen. Weetjewat? Ik voeg het vergaderstuk wel even toe.  

- OC's: die bijeenkomst is geweest daar waren ik en Aldi heen. Verder zijn er nog wat 

problemen (die er al een heel jaar zijn) met overlappende rechten enzovoorts. Het probleem is 

echter dat het CvB zich in de discussie heeft gemengd en een oplegger heeft geschreven. Nu 

gaan wij een reactie daarop geven op de volgende OV. CvB is een beetje debiel bezig. Ze 

suggereren zelfs af en toe samenvoegen van OC's. 

- D&D: we gaan een samenvatting geven op de OV. We gaan zeggen dat we graag nog extra 

rechten voor FSR'n willen, en dat we ook graag versoepeling willen van besturingsmodel en 

oja, SENAAT OFZOIETS. 

- NF KI: ingestemd. Yo bro. Alleen Lianne was tegen. Zoals altijd. 



 

- OWI's: Annabel gaat herrie schoppen omtrent de OWI's op de OV. Dat heb ik jullie al eerder 

verteld. Ze gaat het op een inschommelende wijze doen.  

- Profileringsfonds: ingestemd. Alleen een stukje over ASVA moet verduidelijkt worden. 

- Taalbeleid: We zijn bezig met een taalbeleid omdat mensen verengelsen. Er komen 

regelingen om dit in de OER op te stellen.  

- Onderwijsvisie: we hebben de onderwijsvisie weer binnen, nu staan er allemaal 

doelstellingen in. Meer info, vraag Ali. 

11. Update PR  

Geen. 

12. Onderwerp 1: OV notulen 

De FSR bespreekt de concept notulen van de OV van 19 juni en geeft zijn opmerkingen. 

13. Onderwerp 2: Diversiteit 

Op 4 juli  is er weer een bijeenkomst van de werkgroep diversiteit. Marieke heeft iedereen de 

opdracht gegeven om met 3 prioriteiten voor het takenpakket van de Diversity Officer (DO) te 

komen. Hier heeft de raad het al vaker over gehad, maar Farah en Ilvy willen het graag nog 

eens bespreken.  

Werkgroep diversiteit 

De taken van de werkgroep zijn: outreach, verscheidenheid literatuur en docenten. Nu zijn zij 

alleen nog bezig met outreach aan studenten. De opdracht van de werkgroep is om een advies 

te schrijven en het is aan de DO om het uit te voeren.  

Prioriteiten 

De raadsleden vinden de punten uit vergaderstuk goed. Er moet nog wel bij vermeld worden 

dat alles i.s.m. de instituten gaat. Deze samenwerking zorgt voor meer diversiteit op maat, 

aangezien er verschillen per domein en opleiding zijn in diversiteit. De raadsleden willen wel 

voorkomen dat diversiteitsmaatregelen voelen alsof ze van bovenaf opgelegd zijn. Zij zien 

graag bottom-up initiatieven van studies en domeinen.  

Een raadslid vraagt zich af of instituten zich moeten uitspreken over internationalisering? De 

meerderheid van de raad vindt eigenlijk van niet. Zij willen voorlopig liever diversiteit en 

internationalisering gescheiden houden, zodat het diversiteit niet overschaduwt. Op den duur 

eventueel wel.  

Loraine (FSR FMG '17-'18) gaat 4 juli mee naar de werkgroep.  

Vervolg: In de PV van 12 juli komt er nog een vergaderstuk.  

14. Onderwerp 3: Studiesucces 

20170630-2: Aldert schrijft een stuk over studiesucces voor het witboek.  



 

Een vergaderstuk van Aldert. Het rapport uit 2009 wordt nu herschreven. Richard van der 

Wurff zei in OER OV dat hij het hier wel eens met de FSR over wil hebben.  

Het rapport 

De CSR laat zich momenteel zeer kritisch uit over het BSA. Alle dikgedrukte delen vindt 

Aldert zorgelijk.  Heel veel problemen waar de raad mee zit, heeft te maken met 

studiesuccesmaatregelen (studentbetrokkenheid, internationaliseren, mental health). 

Studiesucces is UvA breed. Aldert wil eigenlijk dit jaar hier nog iets mee doen, maar hij weet 

niet of dit kan. De andere raadsleden zien niet in hoe dat dit jaar nog mogelijk is. Misschien 

kan de volgende raad achterhalen hoe het zit op de FMG en achterhalen waarom hier meer 

en/of strengere  maatregelen zijn dan andere faculteiten. Onderwerpen als masterselectie en 

studentbetrokkenheid moeten meer opgehangen worden aan studiesucces. Deze maatregelen 

hebben heftige consequenties voor studenten.   

15. Onderwerp 4: Vakevaluaties 

De dossierhouders hebben een brief voor de OC's geschreven met informatie over 

vakevaluatie praktijken van alle OC's. De dossierhouders willen weten of ze de brief aan de 

OC's kunnen sturen.  

Discussie 

De informatie lijkt veel raadsleden wel nuttig voor OC's. OC-leden worden nu alleen wel 

overspoeld met informatie, dus misschien is het beter om het later in het jaar te sturen, zoals 

in oktober. Ook kan de volgende raad dit onderwerp misschien volgend jaar agenderen bij de 

OC's n.a.v. vakevaluaties vergaderstuk.   

De raad is niet overwegend enthousiast, er is twijfel. HIj heeft een aantal praktische 

overwegingen, zoals of het lukt het raad qua HR, emailstemming (er is nu geen quorum), 

andere praktische overwegingen?  

Wil FSR nog inzetten op zo'n brief.? Temperature check: matig tot negatief. 

Er zijn wel zorgen over manier evalueren en OC's die niet weten hoe ze dit moeten doen. De 

FSR zet zich in voor kwalitatieve vakevaluaties, zoals panelgesprekken. Volgens Geertje 

worden er wel panelgesprekken georganiseerd, bijvoorbeeld bij POWL. maar studenten 

willen niet komen. Panelgesprekken werken dus niet zoals het nu gaat.  

De raad besluit om de brief niet te versturen en vervolgacties aan de volgende raad over te 

laten. Zij kunnen hier met een frisse blik naar kijken.  

16. Onderwerp 5: Instemmingsrechten OER  

Aldert en sacha gaan zich hierover uitspreken in WIM. Er blijven nog problemen liggen m.b.t. 

het instemmingsrecht van OC en FSR bij de OER'en.  

Waar op aan te sturen in WIM?  

Lianne Hooijmans wil de bijeenkomst facultair regelen i.p.v. centraal. Niet in september maar 

oktober/november. Dan kan er een gentlemen's agreement gemaakt worden tussen FSR en 

OC. Dit kan het proces werkbaarder maken. Op studentenniveau leeft de OER nu niet, de FSR 



 

wil proberen er nieuw leven in te blazen op deze manier. Studenten in de partijen kunnen dan 

campagne lopen om bepaalde zaken in de OER naar de FSR toe te trekken bijvoorbeeld. Dit 

kan het leven inblazen. De FSR ziet dit niet als beste oplossing voor het probleem, maar als 

beste dat er nu is.  

17. Onderwerp 6: Verengelsing 

De CSR heeft nieuwe internationale raadsleden. Gaat op FMG waarschijnlijk ook binnenkort 

spelen. Volgende week gesprek met voorzitters en CvB. Wat denkt de raad over het 

verengelsen van de raad?  

Discussie 

De noodzaak om te verengelsen ziet de FSR als een direct en problematisch gevolg van de 

internationalisering van opleidingen op de UvA in het algemeen en de FMG specifiek. De 

FSR is een vertegenwoordigend orgaan en ziet het als zijn taak de groeiende internationale 

studentengroep ook te vertegenwoordigen. Verengelsen van de studentenraad zien de meeste 

raadsleden als onvermijdelijk.   

De raad is nu erg gemengd over dit onderwerp door de barrières die verengelsing 

opwerpt. Het verengelsen van de studentenraad is niet eenvoudig. Alles berust op 

Nederlandse wetgeving, alle documenten die de raad toegestuurd krijgen moeten bij een 

verandering van de voertaal ook allemaal in het Engels, maar ook zeggenschap, OER'en, et 

cetera. Alles wat toch in het Nederlands blijft moet dan door Nederlandse studenten opgepakt 

worden. De komende drie jaar wordt verengelsing erg moeilijk omdat er teveel geregeld moet 

worden. Meeste raadsleden willen niet dat de internationale studenten te lijden hebben 

hieronder, ook zij moeten vertegenwoordigd worden.  

In de raad kan dit jaar, zo lang er alleen Nederlandstalige raadsleden zijn nog intern in 

het Nederlands, maar communicatie naar buiten zou volgend jaar beter tweetalig kunnen. 

Misschien jaar erop volgend intern ook, maar dat is pas nodig als er een internationale student 

in de raad komt.  

Nieuwe raad: 

Geertje en Mitchel vinden dat de raad open moet zijn voor internationale studenten, maar dat 

er een grens met wat er aangepast moet worden voor buitenlandse studenten. Alles 

verengelsen om ze te ondervangen is niet de bedoeling. Misschien willen internationale 

studenten wel meepraten over FMG/UvA zaken maar kunnen dat nu niet. Tegelijk kan het 

zijn dat als de voertaal Engels wordt, dat Nederlandse studenten afschrikt om mee te doen. De 

kwaliteit van de discussies en minder diepgang door slechte Engelse vaardigheden kunnen 

een vervelend gevolg zijn.  

Alle raadsleden vinden dat dit gesprek eigenlijk niet alleen over maar ook met internationale 

studenten gevoerd moet worden. Misschien kan de FSR volgend jaar samen in gesprek met 

internationale studenten om hun mening te vragen. 

Meenemen in WIM: POWL hoeft niet hetzelfde te doen als andere opleidingen/domeinen. De 

mening van internationale studenten is nodig om hier wijs uit te worden. De FSR heeft nooit 

instemmingsrecht gehad op internationalisering, maar worden nu wel opgescheept met de 



 

problemen. Er zitten super veel haken en ogen aan het verengelsen van de raad en het gaat te 

snel. 

18. Onderwerp 7: Herschikking vakantie  

N.a.v. een brief van de FNWI. Zij willen brief naar het CvB sturen om te vragen of zij een 

algemene enquête kunnen uitzetten over stress door gebrek vakantie in het tweede semester. 

Met de vraag of studenten een week zomervakantie willen opofferen voor een week vakantie 

in het tweede semester. FNWI vraagt de FSR FMG de brief te ondertekenen. 

Op dit moment is er geen quorum, dus er kan niet gestemd worden.  

Eva stuurt een mail naar FNWI over of andere FSR'en hier nog aan toe komen voor de zomer. 

Als de FMG de enige is, hoeft het nu niet te gebeuren. Zo wel, dan komt er een 

emailstemming.  

19. Aandachtspunten voor centraal  

Geen. 

20. W.v.t.t.k. 

20170630-3: Aldert stuurt een mail over de tijd van de PV op 12 juli.  

21. Rondvraag en sluiting 

20160630-4: Racquelle mailt de raadsleden over de raadsemailadressen.  

20170630-5: Aldert schrijft een stuk over positie raadsassistenten in het witboek, met 

verwijzing naar de wet.  

UvA data: misschien kan nieuwe raad daar dieper induiken. De meeste huidige raadsleden 

hebben er dit jaar niet naar gekeken, maar er staat wel heel interessante informatie.  

Aldert vraagt of de nieuwe raad nog behoefte aan specifieke informatie voor in het witboek. 

Er komt nieuwe versie van. Zij zien graag nog een jaaroverzicht, wat komt wanneer. Aldert 

schrijft een stuk over positie raadsassistenten in het witboek, met verwijzing naar de wet.  

Wat loopt er nog: 

• Witboek 2.0 (binnen een week af) 

• Jaarverslag 

• Faculteitsreglement (midden juli) 

• Financiën 

• Allocatiemodel 

• Inwerkweek/overdracht  

• Blended Learning (juli) 

Aldert sluit de vergadering om 17:00 

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.  

20170630-1: Aldert past de vacature aan, waardoor er wordt gevraagd naar een raadslid en 

niet een raadsassistent. 

20170630-2: Aldert schrijft een stuk over studiesucces voor het witboek.  

20170630-3: Aldert stuurt een mail over de tijd van de PV op 12 juli.  

20160630-4: Racquelle mailt de raadsleden over de raadsemailadressen. 

20170630-5: Aldert schrijft een stuk over positie raadsassistenten in het witboek, met 

verwijzing naar de wet.  

 

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.    

 

 

 

 


