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Notulen van de plenaire vergadering (20) 
Datum en tijd: 15 februari 2018 08:30-11:00 
Locatie: C3.01 
 
Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mark Dzoljic, Marnix Gerding, Javier Koole, 
Thom Ter Borg, Mitchel Sluis, Racquelle Bannink, Clarie Duin, Loraine Smith, Iris Kingma, 
Judith Pietersma. 
 
Afwezig (met bericht): Thijs Barendrecht. 
 
1. Opening  
Geertje opent de vergadering om 08:34. 
 
2. Post 

• 09/02 Geert ten Dam: Save the date: presentatie advies werkgroep Sterke 
Medezeggenschap (20/02, 16:30-18:00 in VOX-POP). 

• 14/02 Toma Cerniauskaite (FSR FEB): Exam Board. Thom pakt dit op. 
 
3. Actielijst  
20180126-3: Javier en Luca schrijven een vergaderstuk over een duurzaamheidsevent, 
inclusief begroting.  
20180208-1: Marnix en Thijs pakken de mail van Mees van Rees over de verkiezingen op. 
20180208-2: Luca mailt Tom Verhoek over de mail ‘Preferential Parking Spot’. 
20180208-3: PR maakt een intern promotieschema.  
20180208-2: Iedereen die printjes wil in de PV, print zelf de stukken uit.       
20180208-3: Raadsleden die naar de CfA bijeenkomsten gaan op persoonlijke titel stellen de 
raad hier van tevoren van op de hoogte. 
20180208-4: Iris, Mark en Loraine bekijken of en hoe de FSR naar aanleiding van CfA een 
brief of advies gaat schrijven. 
20180208-5: Loraine schrijft een vergaderstuk over de nieuwe DO met concept format voor 
de vacature. 
20180208-6: Iedereen leest het WIM advies deel 3. 
20180208-7: De dossierhouders Honours schrijven een oordeelvormend vergaderstuk en 
nemen hierin het verschil tussen reguliere vakken en Honours vakken, de Honoursstructuur en 
de verhouding tussen Honours en OC’s mee. 
20180208-8: Luca stuurt de documenten van de strategiedag aan de raad. 
 
4. Mededelingen 
Thijs is afwezig en heeft Mitchel gemachtigd. 
Geertje en Racquelle moeten om vijf voor 11 weg.  
 
5. Vaststellen notulen PV 19 
Na een aantal kleine wijzigingen zijn de notulen van 15 februari vastgesteld. 
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6. Vaststellen agenda 
Masterselectie, reacties adviezen, decaanbenoeming. 
De agenda is vastgesteld. 
 
7. Update voorzitter 
Gesprek met Sterre gehad: Negatief advies MOER van CSR heeft alleen invloed op FMG 
proces als wij ons erachter scharen. Volgende week praat zij erover met Luca. 
Er is geen bestuursmodel op FMG-niveau, alleen het faculteitsregelement. Verder besproken 
waar wij mee bezig zijn.  
 
Overleg gehad met de OR: DO vacaturetekst: de 8u die ervoor staat zal versnipperd worden, 
omdat je je werk niet op één dag kan inplannen. OR is voor een interne functie omdat deze 
persoon de contacten heeft en zich het liefst ook niet meer hoeft in te lezen.  
 
Update honours: Clarie stuurt een uitgebreide update, maar we hebben in ieder geval met 
Max van PSY gesproken en Michele. Met Michele over de mogelijkheden gehad en volgens 
mij is ons advies mogelijk aangaande de instemmingsrechten en WvB.  
 
8. Update afgevaardigde 
Internationalisering: onder dossierhouders is een persbericht verstuurd waarin 
studenthuisvesting wordt aangekaart m.b.t. gemeenteraadsverkiezingen. We staan achter het 
initiatief. Daarnaast zullen we een sessie over studentenhuisvesting organiseren het gaat een 
workshopavond worden voor meer info kan je me aanschieten aangezien ik hier met Ken de 
lead in neem; 
 
Vanuit galop was de klacht dat de namen van onderwijsbalies per faculteit er verschillen. Aan 
ons de vraag of wij het eens zouden zijn in het veranderen van de naam student service desk 
(centraal) en education desk (faculteit) hier hadden we geen bezwaar mee; 
 
Burnouts in de medezeggenschap: op een heisessie met het CvB kwam dit ter sprake. Het 
CvB vindt het een probleem en wil helpen met nodige oplossingen. Onderling hebben we 
besproken wat eventuele oorzaken kunnen zijn van de hoge mate van burnouts in de CSR. Dit 
kwam neer op: te hoge studiedruk naast een fulltime bestuursfunctie, dit wordt versterkt door 
het leenstelsel en voor niet-EU-studenten het instellingscollegegeldtarief, de structuur van de 
CSR die in de basis problematisch is en dan vooral de rol van afgevaardigde, het grote aantal 
dossiers (komt ook doordat we een continue orgaan zijn en dossiers die voorgaande jaren zijn 
geopend weer op ons "moeten" nemen), incidenteel gebrek aan empathie van mederaadsleden 
(elkaar afbranden of te veel pushen) &(beleid en staff) medewerkers die soms erg 
onconstructief en of respectloos kunnen zijn; 
 
Instellingscollegegeld: Bram gaat in de werkgroep benoemen dat FSR'en in de procedure 
moeten worden meegenomen. 
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9. Update commissievoorzitter O&F 
We hadden in klein gezelschap gesproken over Internationalisering, Schakeltrajecten, 
Digitalisering, Masterselectie, Honours, UvA-matching en Vrije keuzeruimte minoren.  
 
Digitalisering: Thijs en ik zullen eerst een gesprek voeren met Peter van Balen (OWI van 
FEB). Hij heeft de visie over blended learning geschreven. We gaan eerst een afspraak met 
hem maken en daarna komt er een vergaderstuk omtrent digitalisering. In de tussentijd is 
Thijs de argumenten van docenten om hun colleges wel of niet online te zetten aan het 
verzamelen.  
 
Schakeltrajecten: Geertje en Thijs hebben een gesprek gehad met het LSVB hierover. Voor 
meer informatie zie de update van Thijs. 
 
Internationalisering: Annette had aangegeven dat de internationals beetje in een 
ongemakkelijke positie zitten omdat er vrij veel negatief nieuws was afgelopen tijd over 
internationalisering/internationals. Zij vroeg ons om daarnaar te gaan kijken. Tijdens de CV 
kwamen wij na een korte brainstorm niet echt tot concrete plannen. Als Clarie weer een 
afspraak heeft met Annette dan zal ze om verduidelijking vragen. Als jullie nog suggesties 
hebben dan horen wij het graag. Maar voor nu gaat het even in de ijskast. 
 
Masterselectie: We hadden vernomen via scienceguide 
(https://www.scienceguide.nl/2018/02/selectiecriteria-sluiten-aan-opleiding/) dat de 
selectiecriteria niet aansluiten bij de opleidingen volgens onderzoek van de UU. Clarie en 
Thom zijn op dit moment bezig met een advies over de informatievoorzieningen omtrent 
masterselectie. We gaan kijken of we de post van scienceguide kunnen verwerken in het 
huidige advies of dat hier een apart advies voor nodig is.  
 
Honours: We hebben gekeken hoe het nou precies zit met de honours vakken op onze 
faculteit. Aangezien Bèta-Gamma onder FNWI valt laten wij dat links liggen aangezien wij 
daar niets over te zeggen hebben. Gezien de tijdsdruk moeten wij deze pv wel een 
raadsstandpunt gaan innemen over honours. Maar dit wordt aankomende PV besproken. 
 
UvA-Matching: Iris heeft het UvA-matching rapport doorgenomen van de CSR. Er waren 
nog een aantal onduidelijkheden en iris gaat dit nog verder uitzoeken. Tijdens de volgende PV 
komt hierover een update.  
 
Vrije keuzeruimte minoren: Ik had een verkennend vergaderstuk besproken over wat 
slimme manier zijn om erachter te komen hoe het met de ingangseisen van de minoren (en 
ook vakken) is. Ik ga daarvoor beginnen met de website van de uva minoren en neem contact 
op met Sterre over wie ik het beste kan benaderen. Daarnaast attendeerde Luca mij erop dat 
dit ook in de OER-en staat bemoeid. Hier ga ik achteraan.  
 
10. Update commissievoorzitter O&R 

https://www.scienceguide.nl/2018/02/selectiecriteria-sluiten-aan-opleiding/


 

  4 

 

Academische duurzaamheid -->  Gehad over de enquête die er nu uit is en een nieuwe 
definitie van Javier. Hebben het over een plastic inzamelingsactie gehad voor meubilair 
binnen de UvA. Inmiddels met Tom Verhoek gesproken en dit wordt erg lastig, sommig 
meubilair is zelfs al van gerecycled plastic.  
 
Honours --> Niet echt duidelijk vergaderstuk dus wisten niet zo goed wat we hier mee aan 
moesten. Vergaderstuk is handige argumentatie waarom het advies niet over CW of POW 
gaat.  
 
CfA: Gekozen voor iets andere aanpak aangezien 3 partijen nu langs elkaar heen werken. Dit 
is de uitkomst: eerst inventariseren binnen de raad, dus met TOF en Geertje spreken en kijken 
welke documenten we hebben en wat we weten. Daarna kun je kijken naar het werkelijke 
probleem, alleen transparantie of meer dingen. Daarna kun je een brief schrijven over de 
dingen waar je dan nog geen informatie over hebt. 
 
WIM: vergaderstuk moest duidelijker, 6 pagina's is het resultaat..  
 
BoS-student: Marnix heeft opzet gemaakt voor functieomschrijving en wacht op input van 
BoS-studenten.  
 
Diversity Officer: dat moet alleen nog vastgesteld worden, commentaar van OR is 
besproken. Donderdag moet het advies gegeven worden. 
 
11. Onderwerp 1: Masterselectie  
20180215-1: Clarie en Thom nemen contact op met Sam en Sophie over masterselectie.  
 
In de CV bleek dat de FSR twee problemen ziet bij masterselectie aan de UvA: de 
onduidelijkheid bij aanmelding voor een master en de effectiviteit van de selectiecriteria. 
 
Effectiviteit selectiecriteria: er is kritiek op of de criteria waarop geselecteerd wordt wel 
representatief is voor studiesucces. Studenten met een hoog cijfergemiddelde bijvoorbeeld, 
zijn vaak niet succesvoller dan studenten met minder hoog cijfergemiddelde. Dus is de 
selectie dan nuttig en rechtvaardig? 
 
De FSR besluit dat hij over beide problemen een apart advies wil schrijven aangezien het zeer 
verschillende problemen zijn.  
 
12. Onderwerp 2: Decaanbenoemingen (beeldvormend) 
20180215-2: Loraine schrijft een oordeelvormend vergaderstuk over decaanbenoemingen, 
inclusief de verwachte voor- en nadelen van de voorstellen en de mogelijkheden voor het 
toepassen van de opties. 
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Voorstel C is de huidige stand van zaken. Het CvB benoemt heeft het laatste woord over het 
aannemen van de decaan, dat blijft ook zo. Loraine wil weten welk voorstel de voorkeur van 
de FSR heeft, hierin kan hij het CvB volgen. De mening van de FSR’en neemt CSR mee in 
hun advies hierover. 
 
Het CvB heeft aangegeven voorkeur te hebben voor optie D. Voorstellen c,d,e,f,g passen niet 
bij de huidige WHW en het universiteitsreglement. Voor de voorkeur van het CvB zouden 
deze dus moeten worden aangepast. 
 
13. Onderwerp 3: Reacties decaan buddysystemen en studentbetrokkenheid 
De FSR is tevreden met de reactie van de decaan. Thom wil weten waar buddysystemen in het 
draaiboek komt te staan. Aangezien Sterre dit binnenkort gaat verwerken, wacht hij dit nog 
even af. Mocht het voorstel lang op zich wachten, dan schrijft Thom een officiële reactie op 
de reactie. De dossierhouders studentbetrokkenheid geven aan geen behoefte te hebben aan 
een formele reactie op de reactie van de decaan.   
 
14. Onderwerp 4: WIM-proces (oordeelvormend)  
Vandaag bespreekt de FSR het advies inhoudelijk, volgende week komt de vorm aan bod.  
De raad vindt dat de huidige medezeggenschapsstructuur niet de beste manier is om de 
domeinen te vertegenwoordigen en dat er een alternatief moet komen. Hij ziet graag dat alle 
domeinen gerepresenteerd worden en dat dit zwaarder weegt dan de moeite om dit voor elkaar 
te krijgen?  
 
Hoe denkt de FSR over kiesdistricten? 
De raad is positief over kiesdistricten om het probleem van representatie van alle domeinen in 
de FSR op te lossen. Mochten Psychologie en CW hun zetels niet gevuld krijgen, kan de FSR 
naar de decaan toestappen om studentbetrokkenheid op deze domeinen te bespreken. Er is wel 
discussie over of kiesdistricten de verkiezingen complexer maakt of juist simpeler. Ook over 
de mogelijkheid tot blokvorming in de FSR op basis van domeinen is de raad verdeeld. De 
meerderheid verwacht dit niet omdat dat nu, met het partijenstelsel, ook niet aan de orde is 
maar samenwerking centraal staat. Het is ook mogelijk dat raadsleden zich meer of teveel 
gaan richten op domein en opleiding-specifiek beleid in plaats van facultair beleid.  
 
Hoe denkt de FSR over onderdeelcommissies? 
De FSR ziet deelcommissies als overbodig en problematisch. Hij heeft twijfels bij het 
afdragen rechten; dit zorgt voor fragmentatie en onduidelijkheid, en niet voor transparantie of 
democratisering. Dit is in een eerdere PV ook afgeschoten. Bij onderdeelcommissies worden 
alleen verantwoordelijkheden overgedragen. Het WIM advies stelt een apart orgaan voor met 
2 FSR leden, 2 OR leden, BOS studenten en OWI's.  
 Volgens een aantal raadsleden moeten om dit te laten functioneren OWI's anders gaan 
werken. De FSR vreest dat informatiekloof tussen domein en FSR anders niet wordt opgelost 
met een onderdeelcommissie. Echter, kiesdistricten en onderdeelcommissies sluiten elkaar 
niet uit.   
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Hoe denkt de FSR over het voorstel van Mark (FSR-leden bij BoS): 
Mark heeft een alternatief voorstel voor onderdeelcommissies: twee FSR-leden laten 
plaatsnemen in de BoS om de informatiekloof te verkleinen en BoS te democratiseren. Wat is 
de functie van de BoS-student nog als de FSR plaatsneemt bij BoS? Die kan dichter bij de 
OWI staan en zich meer richten op het domeinbestuur.  
 
15. Onderwerp 5: BoS-studenten (beeldvormend) 
Dit hangt samen met de onderdeelcommissies WIM. Over twee weken is het ODO overleg, 
volgende week heeft Marnix overleg met BoS studenten hierover o.b.v. de agenda. Naar 
aanleiding daarvan wil hij kijken wat de FSR kan met wat er wordt besproken op het ODO. 
Marnix vraagt om input van de raad op zijn document op de drive. 

Marnix wil een advies schrijven over het verbeteren van het contact tussen BoS 
studenten en de FSR. Domein-specifieke informatie stuurt de FSR naar OC's, misschien kan 
dit ook naar BoS-studenten en dat zij informatie die relevant voor FSR doorsturen. Volgens 
Loraine is dit heel moeilijk om dit vastleggen in verband met vertrouwelijkheid van sommige 
informatie. Dit advies is gedeeltelijk afhankelijk van het WIM advies en de mogelijkheid om 
FSR-leden plaats te laten nemen in de BoS.  
 
16. Onderwerp 6: Honours (oordeelvormend) 
20180215-4: De dossierhouders Honours nemen contact op met de beleidsmedewerkers over 
kwaliteitszorg van Honoursvakken. 
 
Degenen met wie de dossierhouders tot nu toe hebben gesproken, staan positief tegenover het 
toegankelijker maken van Honoursvakken. Het lijkt alsof Honoursvakken weinig tot geen 
kwaliteitszorg te hebben, ze worden bijvoorbeeld niet in OC's besproken. De dossierhouders 
nemen contact op met de OWI’s en bespreken dit.  
 
17. Onderwerp 7: Academische duurzaamheid (oordeelvormend) 
De raad is akkoord met de definitie van duurzaamheid maar vraagt Javier deze nog wel iets 
meer te verduidelijken. De FSR bespreekt de enquête die Javier heeft gemaakt en geeft zijn 
verbeterpunten. Er worden een aantal opties toegevoegd over wat voor duurzaamheid 
onderdeel van de vakken was (politiek, economisch, ecologisch), in welk jaar 
(bachelor/master) de student zit en of zij in dat jaar duurzaamheidsvakken belangrijk vinden.  
 
18. Onderwerp 8: Studentbetrokkenheid (beeldvormend) 
Judith heeft de ideeën van de FSR uitgewerkt om studentbetrokkenheid te verbeteren en dit 
voor te leggen aan de decaan. De dossierhouders blijven kleine (8pers.) focusgroepen de beste 
manier vinden om met studenten in gesprek te gaan over studentbetrokkenheid. Zij stellen 
voor om met drie of vier groepjes van 8 personen, op één dag of een aantal weken achter 
elkaar een uur zodat de decaan erbij kan zijn. De raad is akkoord om ongeveer 40 studenten te 
spreken en dat alle domeinen daarin zijn gerepresenteerd.  
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Discussie: 
Een raadslid stelt voor dat het ook mogelijk is om meer groepjes te doen en de decaan alleen 
bij een de terugkoppeling in de vorm van presentaties te laten zijn. De raad is het daar niet 
mee eens en wil liever dat de decaan overal bij is. Een raadslid stelt voor om tevens een 
enquête te maken, maar dat kan de FSR zelf doen daar heeft hij geen hulp van de decaan voor 
nodig.  
 
Benaderen studenten: 
Iedereen is voor: ‘jij bent geselecteerd!’. De raad besluit de studenten zowel een brief per post 
als een mail te sturen. De respons vindt de raad moeilijk om in te schatten, daarom lijkt het 
verstandig dat studenten zich moeten aanmelden. Dit moet wel simpel kunnen, zoals een knop 
in de mail om meteen aan te melden.  

De decaan heeft toegezegd een gratis lunch te kunnen verzorgen om studenten te 
stimuleren te participeren. De dossierhouders vragen of de FSR daarnaast nog iets wil 
verloten, maar de meerderheid tegen.  
 
19. Onderwerp 9: Diversity Officer (besluitvormend)  
Is de FSR het eens met de volgorde van de punten? 

• Voorkeur voor 1 persoon door weinige uren is voor de FSR belangrijk. 
• De FSR vindt het ook heel belangrijk dat de DO meer uren krijgt. De OR is het 

hiermee eens. Echter, de raad heeft vorige week dat dit punt beter in een advies 
verwerkt kan worden omdat dit input is over de vacature en niet zozeer de functie.  

 
Opzet brief: 

• Er moet duidelijk vermeld worden dat de vacature ook open zou moeten zijn  
externen, mits er meer uren voor de functie komen. 

• Laatste kopje mag naar boven, hier draait het om: kern.  
• Zin met ‘kwantificeerbaar’: nadruk lijkt nu te liggen op onderzoek niet op actie. Dit 

moet duidelijker. 
 
Het is nog onduidelijk of de FSR samen met de OR reageert, hierover wordt nog overlegd met 
de OR. De FSR heeft voorkeur voor samenwerken met de OR. De brief wordt vandaag 
verstuurd.  
 
20. Onderwerp 10: ILO-brief (instemmen) 
Geertje heeft input van FSR'en verwerkt, er is inhoudelijk niet veel veranderd. Geertje stuurt 
vandaag de brief naar FSR’en FEB, FGw en FdR voor instemming, dan nog naar de 
bestuursraad. De FSR FMG heeft in een eerdere PV al over de brief gestemd. 
 
21. Onderwerp 11: Concept OV-notulen en wijzigingen op concept OV actielijst 
20180215-5: Racquelle past de OV notulen aan en zet een emailstemming uit die sluit op 
maandag 19/02 om 23:59. 
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OV actielijst 
De FSR is het niet eens met de wijzigingen van de decaan van ‘voorgenomen bezuinigingen’ 
naar ‘financiële situatie’. De andere wijzigingen is de raad mee akkoord. 
 
OV notulen:  
De raad heeft een paar kleine puntjes die de AS zal aanpassen. Het stuk over ‘Call for action’ 
wordt nageluisterd en aangepast aangezien er nog discussie over is. 
 
22. Onderwerp 12: Nieuwsbrief (instemmen) 

• Werkgroepzalen advies: gaat eruit.  
• De AS vacature wordt omhoog gehaald. 
• Financiën is aangepast. Dat de FSR negatief heeft geadviseerd wordt nog toegevoegd, 

evenals een zin over de bezuinigingen.  
• De Nieuwjaarsborrel gaat eruit 
• Er wordt een foto van de FSR toegevoegd. 

 
Stemvoorstel: De FSR FMG stelt de nieuwsbrief vast en verstuurt deze vandaag naar het 
faculteitsbureau, mits de bovengenoemde wijzigingen zijn doorgevoerd. 
Voor: 12 stemmen. 
Tegen: 0 stemmen. 
Blanco: 0 stemmen. 
Onthouding: 0 stemmen. 
 
23. Punten voor naar de CSR 
Geen. 
 
24. Promotie 
20180215-6: Iedereen deelt de AS vacature op Facebook. 
 

• AS vacature  
• Memo over Turnitin: Ask your teacher! 
• Pluim  

 
25. W.v.t.t.k. 
Geen. 
26. Rondvraag en sluiting 
 

• Hoe zit het met de nieuwjaarsborrel? Had anders aangepakt moeten worden, er waren 
maar 2 drankjes p.p. voor 3 uur borrelen. Dat had anders gemoeten, bijvoorbeeld met 
tokens. Mitchel gaat er achteraan dat de kosten worden gedeeld met FdR en CSR.  

• Verplaatsen OV 24/05 10:00-12:00 naar 13:00-15:00 iedereen kan. Geertje geeft het 
door aan Sterre. 
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• Duinrell/Tikibad: geprikt op 6 maart, maar wordt een andere activiteit. Stuur je ideeën 
naar Racquelle!  

• De taakgroep overdracht zoekt nog een lid: mail Thom als je interesse hebt! 
 
Geertje sluit de vergadering om 10:55. 
 
Actielijst 
20180215-1: Clarie en Thom nemen contact op met Sam en Sophie over masterselectie.  
20180215-2: Loraine schrijft een vergaderstuk over decaanbenoemingen, inclusief de 
verwachte voor- en nadelen van de voorstellen. 
20180215-3: De dossierhouders Honours nemen contact op met de beleidsmedewerkers 
over kwaliteitszorg van Honoursvakken. 
20180215-4: Racquelle past de OV notulen aan en zet een emailstemming uit die sluit op 
maandag 19/02 om 23:59. 
20180215-5: Iedereen deelt de AS vacature op Facebook. 
 
Pro Memorie 
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 een keer per week een weekupdate op de FSR Facebook. 
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.           
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. 
20171013-7: Iedereen zet updates van werkgroepen in een reply to all in de PV agenda mail. 
20171107-7: Iedereen leest voor de PV de CSR-agenda. 
20171212-2: Iedereen houdt zijn/haar dossierarchief bij op de drive. 
20171212-5: Iedereen liket de FB posts.  
20180208-2: Iedereen die printjes wil in de PV, print zelf de stukken uit.     


