
Notulen van de plenaire vergadering (5)
Datum en tijd: 29 september 2017 17:00-19:00
Locatie: C2.07

Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mitchel Sluis, Loraine Smith, Mark Dzoljic, Thom
ter Borg, Marnix Gerding, Iris Kingma (eerste helft), Javier Koole, Clarie Duin, Thijs 
Barendrecht.

Afwezig (met bericht): Judith Pietersma,
 

1. Opening 
Geertje opent de vergadering om 17:06.

2. Post
20170929-1: Clarie zoekt uit hoe de informatievoorziening over diploma's aanvragen is geregeld 
op de FMG en mailt Sasha Borovitskaja terug.

  21/09 Pim van Helvoirt (CSR): M-OER concept versie: input? /M-OER concept version: 

input?
 28/09 Pim van Helvoirt: Re: M-OER concept versie: verheldering /M-OER concept version: 

clarification (12 oktober deadline input). Taakgroep OER pakt dit op.
 21/09 Sasha Borovitskaja (CSR): Aanbod gericht diplomeren: communicatie naar 

studenten/Demand driven certification: communication to students (informatievoorziening 
diploma FMG). Clarie pakt het op.

 27/09 Babette Mooij: Betabreak duurzaamheid UvA (wie wil?). Luca en Judith zijn erbij.

3. Actielijst 
20170901-8: Iedereen denkt na over een technisch voorzitter voor de OV's. Iris en Mitchel 
gaan nog achter twee kandidaten aan. 
20170915-2: Iedereen schrijft een stukje voor de website.  
20170915-4: Mitchel en Luca zetten uiterlijk maandag de hoofdossierhouders in de Drive. 
Dossierverdeling kan naar de OWI's. Geertje haalt docentprofessionalisering eruit. 
20170922-1: Luca mailt Marieke Groenendijk terug. 
20170922-2: Loraine mailt Abigail Tjhay terug. 
20170922-3: Luca mailt Ilvy van der Steen terug. 
20170922-4: Luca mailt Tom Verhoek over studieplekken in de tentamenweek. 
20170922-5: Mark schrijft voor zaterdag 10:00 een samenvatting van het WIM-advies. 
20170922-6: Iedereen mailt commentaar en ideeën over het WIM-advies voor zaterdag 20:00
naar Loraine en Mark. Volgende PV komt WIM weer op de agenda.
20170922-7: Mitchel maakt een stemmatrix voor de speerpunten. 
20170922-8: Iedereen maakt voor woensdag 23:59 zijn/haar stukjes voor het beleidsplan af. 
20170922-9: Iedereen leest en becommentarieert het beleidsplan voor de volgende PV en 
brengt 10 stemmen uit voor de speerpunten.  
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20170922-10: Mark schrijft een vergaderstuk over studiesucces inclusief de rapporten 
studiesucces en samenvattingen daarvan. 

4. Mededelingen
Judith is afwezig met bericht en machtigt Geertje. Iris is er alleen het eerste uur en machtigt 
daarna Thom. 

Iedereen die bij OC-vergaderingen zit, wordt gevraagd om te informeren of zij behoefte 
hebben aan de PV agenda's van de FSR. 

5. Vaststellen notulen PV 4
De notulen van 22 september zijn vastgesteld. 

6. Vaststellen agenda
WIM wordt verplaatst naar volgende week. Eventueel het beleidsplan ook, in geval van 
tijdsnood. De agenda is vastgesteld. 

7. Update voorzitter
Alleen een interne voorzittersupdate deze week.

De werkgroep diversiteit is nu afgelopen. Er komt een diversity officer op faculteitsniveau 
met als doel een diverser publiek naar de UvA te trekken. De raad wil graag weten wat 
takenpakket wordt. Judith ern Iris kijken hier nog naar en houden de raad op de hoogte.

Update TOF:
25 september is de conceptbegroting van de FMG binnengekomen. Maandag hadden we een 
gesprek met Michel Telkamp die ons wat context verschafte. Hoofdpunten daarvan zijn:

- de schatting is dat de begroting op een minbedrag uitkomt, tweeledige oorzaken: 
investeringen in tweetalig onderwijs en structureel op sommige plekken teveel uitgegeven. 

Er zijn echter reserves die het begrotingsgat zou kunnen dekken, die nu niet aangeraakt 
mogen worden. Hierover gaat FMG in overleg met het CvB.

- Tegelijkertijd moet in deze zes weken nog een 3.5 miljoen van de begroting af om op een 
nul begroting uit te komen. 

ToF gaat nu gezamenlijk de conceptbegroting bestuderen en we zullen jullie op de hoogte 
brengen binnenkort met een vergaderstuk.

8. Update afgevaardigde 
- M-OER: hier hadden we deze week een discussie over, volgende week zal hier een oordeel 
over worden gevormd. In principe waren we van mening dat we de M-OER per definitie 
willen afwijzen. Als we dit doen zal echter de oude M-OER van kracht zijn, deze kan 
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eventueel slechter zijn dan wat er nu ligt. We zijn wel van mening dat we waarschijnlijk de 
bindende richtlijnen zullen afwijzen. Hier moet echter nog een besluit over worden gevormd;
- OC's: bij de FNWI nemen vaak program directors plaats in de sollicitatiecommissie als er 
nieuwe leden moeten worden gekozen. Kjeld vraagt zich af of dit ook op andere faculteiten 
gebeurt;

9. Update commissievoorzitter O&F
Wij hebben het vanochtend voornamelijk over de selectie bij psych gehad. Hierover bij de PV
meer. 

CAS: Thom heeft de vragen die wij vorige weken hebben geformuleerd uitgezet bij de 
betrokken organen. We hebben hier helaas nog geen antwoorden op maar Thom gaat ze 
opnieuw mailen met Sterre/Decaan in de cc.

Begroting: TOF is op die moment nog voornamelijk bezig met het wegwijs worden in de 
begroting. Hier schrijven we volgende week een informatief vergaderstuk over.

Psych: Wij hebben vanochtend een beeldvormend en deels oordeelvormend proces doorlopen.
Wij hebben nu voor ons gevoel de feiten vrij goed op een rij en zullen hier vanmiddag onze 
bevinden over rapporteren.

10. Update commissievoorzitter O&R
Studentbetrokkenheid: overleg geweest met alle raden, enorm veel ideeën voor quick wins 
en evenementen etc. Belangrijk is om concreet te worden als we dit plan serieus willen 
aanpakken. Dus ook een goede inventarisatie van de problemen rondom studentbetrokkenheid
zodat we daar (eventueel) een degelijk advies kunnen schrijven op basis van harde feiten, en 
niet blijven steken in losse flodders. 

Docent van het jaar verkiezingen: CSR wil liefst niet zo veel doen met docent van het jaar 
verkiezingen omdat het veel werk is voor de CSR. CSR bepaalt wel wat er gaat gebeuren met 
docent van het jaar verkiezingen en daarom is het handig als hier communicatie is tegenover 
de FSR'(en). Nog steeds blijven verkiezingen op centraal niveau discutabel en daarom 
misschien doorschuiven naar opleidingen cq. studieverenigingen. 

Informatievoorzieningen: is een dossier dat niet echt nodig is alleen als er te zijner tijd nodig
is. Wel kan er een mogelijke inventarisatie gemaakt worden van waar de communicatie tussen
student en docent slecht gaat.

Opleidingscommissies: die mogen zich verkiesbaar stellen. Eerst kijken of de OC's 
daadwerkelijk wel verkozen willen worden en of het mogelijk is. Dan goed onderzoeken of 
we het op gaan leggen als FSR om OC's verkiezingen te laten houden. Denk dan aan een 
opleiding psychologie waar verkiezingen nou eenmaal democratischer is en ook makkelijk 
kan aangezien grote studentenaantallen. 

3



Taakgroep OER; er is een mail binnengekomen om te kijken naar de Model-OER, 
Taakgroep OER moet dit snel op gaan pakken en even bijeenkomen om te kijken of er nog 
wijzigen moeten komen en of de wijzigingen wel legitiem of goed zijn. 

11. Onderwerp 1: Adviesverzoek selectie bachelor psychologie
20170929-2: Geertje en Mark schrijven een reactie op het adviesverzoek voor selectie in de 
bachelor Psychologie.

De FSR FMG heeft een adviesverzoek binnen gekregen. Zij moest binnen 3 dagen hierop 
adviseren, namelijk vandaag.

OC
Voor de FSR is het heel belangrijk dat de OC is meegenomen in het proces en hier positief 
tegenover staat. Het is echter onduidelijk voor de FSR of dit het geval is. De huidige OC heeft
nog geen bijeenkomst gehad dit jaar. De OC eerder akkoord gegaan met Matching, maar niet 
met dit document. De fixus zelf is dus eerder wel besproken, maar de manier van selecteren 
misschien niet. De docentvoorzitter van de OC is naar eigen zeggen wel betrokken geweest en
positief erover. 

Eerder advies
Numerus Fixus voor de bachelor Psychologie is vorig jaar ook langsgekomen. De CSR heeft 
toen op basis van vele gesprekken negatief geadviseerd. Er zijn in de zomer twee nieuwe 
zaken toegevoegd aan wat er in mei is besproken met FSR FMG en CSR en OC. Deze 
wijzigingen zijn dus niet besproken door de FSR noch de OC.

Risico
Onduidelijk wat er gebeurt als de FSR niet adviseert of negatief adviseert. Het kan zijn dat de 
Numerus Fixus niet doorgaat en dan zijn de gevolgen niet te overzien voor het aankomende 
eerste jaar Psychologie. Anderszins kan het misschien dat de NF gewoon nog steeds doorgaat.
Het is dus heel onduidelijk. De FSR weet niet hoe hij hier mee om moet gaan. Psychologie 
wil onderwijs klein en overzichtelijk houden, vandaar de aanvraag met de ingang van de 
Engelstalige bachelor.

De meeste raadsleden twijfelen of ze het probleem in de schoenen van de studenten 
van volgend jaar wil schuiven. Echter, de raad neemt geen verantwoordelijkheid voor hoe de 
zaken zijn gelopen.  

Discussie advies
In de raad is een stevige discussie over hoe er geadviseerd moet worden. Deze discussie draait
vooral over het proces van de adviesaanvraag. De FSR heeft een wettelijke adviestermijn van 
6 weken. In drie dagen kan hij onmogelijk een gefundeerd onderzoek doen en een 
raadsstandpunt opstellen over een onderwerp zo gevoelig als selectie. Er is veel te zeggen 
over hoe er het beste geselecteerd kan worden. Echter, de meerderheid vindt het proces slecht 
maar kan op dit moment inhoudelijk geen sterke bezwaren formuleren. Wel vind hij dat er een
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goed onderzoek moet komen naar hoe deze adviesaanvraag zo laat pas bij de FSR terecht had 
kunnen komen. 

Stemt de FSR FMG '17-'18 positief in op de adviesaanvraag bachelorselectie over het advies:
Voor: 10 stemmen
Tegen: 0 stemmen
Blanco: 1 stemmen
Onthouding: 1 stem

De brief 
Geertje heeft punten opgesteld in het eerste vergaderstuk die in de brief kunnen komen. 

 Punt 1: De FSR vindt dat het proces onacceptabel is verlopen. De FSR heeft in het 

belang van de student positief geadviseerd, maar hij weet niet hoe hij hier de volgende
keer in staat. 

 Punt 2: Een inhoudelijk raadsstandpunt heeft de FSR binnen 3 dagen niet kunnen 

vormen, want er is geen tijd geweest om te beraden. 
 Punt 3: Het vertrouwen van de FSR is geschaad en hij wil weten hoe dit wordt 

gerepareerd. De FSR wil graag gesprekken en schriftelijke reactie over hoe dit had 
kunnen gebeuren. 

 Punt 4: De FSR wil dat er met de OC geëvalueerd wordt of de selectiewijze het 

gewenste effect heeft. De FSR heeft de OC om advies gevraagd, maar deze had geen 
eenduidige mening over of dit besproken is en wat er besloten is. Normaliter kon dit 
uitgezocht worden, maar niet in 3 dagen. In beste geval is alles in de OC besproken, 
maar de laatste twee veranderingen in de zomer sowieso niet. 

Proces: Mark en Geertje schrijven de brief. Volgende week komt de brief nog langs de PV. 

12. Onderwerp 2: Beleidsplan vaststellen
Wordt verplaatst naar volgende week.

13. Onderwerp 3: Werkafspraken/HR
Wordt verplaatst naar volgende week.

14. Onderwerp 4: WIM
Wordt verplaatst naar volgende week.

15. Onderwerp 5: Studiesucces
Per opleiding wordt het BSA vastgesteld. Het is mogelijk voor studies om het BSA op 0 te 
zetten. Studiesucces rapport is probleem constatering. Wat kan de raad Geertje en Mitchel 
meegeven naar OWI-overleg?

Antwoorden van de raad op de discussiepunten:
1. De raad vindt informatie over kennisdeling belangrijk en wil meer kennisdeling.
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2. De raad is voor een soepeler 8-8-4 systeem.
3. De raad vindt studentbetrokkenheid belangrijk.
4. De raad is verdeeld over meer toetsmomenten, maar is het erover eens over dat de 

tentamens inhoudelijk moeten bijdragen aan kennis. 
a. Waarom meer tentamens en toetsmomenten? Uit de NSE blijkt dat sommige 

studenten meer tentamens willen. Heeft dat zin? Je kan niet het aantal 
beoordelen zonder de inhoud te bekijken. Het onderste stuk gaat over de 
toetsmomenten anders te verdelen zodat er geen opeenhoping van 
hertentamens (bijvoorbeeld in de zomer zijn).

5. De raad staat negatief tegenover verschoolsing.
6. De raad heeft geen bezwaar naar meer onderzoek naar het BSA.
7. De raad is het ook eens dat docentprofessionalisering belangrijk is.
8. De raad is voor een betere analyse van functiebeperking op de UvA en vraagt zich af 

hoe breed die definitie is.
9. De raad is tenslotte verdeeld positief over een vakantieweek in mei.

16. Onderwerp 6: Standpunt FSR in OC's

Mark vraagt de raadsleden of zij er akkoord mee zijn dat hij de OC's mailt met de vraag of zij 
willen dat er verkiezingen komen voor OC-leden: ja, nee of nog geen mening over. Iedereen is
hiermee akkoord. 

17. Punten voor naar de CSR 
Geen. 

18. W.v.t.t.k.
Geen.

19. Rondvraag en sluiting
20170929-3: Judith neemt OC-mail op in wekelijkse PV agenda. 

Geertje: wil de raad een zomerreces aanvragen? Ja.
Geertje: is het oké als de FSR de OV stukken doorstuurt naar de OR? Ja.
Mark: wil de raad dat de OC-mail meegenomen wordt in de PV? Ja.

Geertje sluit de vergadering om 19:13. 

Actielijst
20170901-8: Iedereen denkt na over een technisch voorzitter voor de OV's. 
20170915-2: Iedereen schrijft een stukje voor de website.  
20170915-4: Mitchel en Luca zetten uiterlijk maandag de hoofdossierhouders in de Drive. 
Dossierverdeling kan naar de OWI's. Geertje haalt docentprofessionalisering eruit. 
20170922-7: Mitchel maakt een stemmatrix voor de speerpunten. 
20170922-9: Iedereen leest en becommentarieert het beleidsplan voor de volgende PV en 
brengt 10 stemmen uit voor de speerpunten.  
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20170929-1: Clarie zoekt uit hoe de informatievoorziening over diploma's aanvragen is 
geregeld op de FMG en mailt Sasha Borovitskaja terug.
20170929-2: Geertje haalt docentprofessionalisering uit de dossierverdeling en stuurt deze 
naar de OWI's.
20170929-2: Geertje en Mark schrijven een reactie op het adviesverzoek voor selectie in de 
bachelor Psychologie.
20170929-3: Judith neemt OC-mail op in wekelijkse PV agenda. 

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 voor de PV verstuurd worden.      
20160426-8: De AS 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 de AS in de CC met terugmailen.   
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