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Notulen van de plenaire vergadering (25) 

Datum en tijd: 29 maart 2018 09:00-11:00 

Locatie: C3.01 

 

Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Clarie Duin, Racquelle Bannink, Loraine Smith, 

Judith Pietersma, Thom Ter Borg, Marnix Gerding, Javier Koole, Thijs Barendrecht, Iris 

Kingma, Mitchel Sluis. 

 

Afwezig: Mark Dzoljic 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering om 09:03. 

 

2. Post 

• 18/03 FSR FGw: Uitnodiging presentatie rapport "Studeren met een functiebeperking" 

- 5 april 14:00-16:00 uur. Iris gaat en misschien Judith ook. 

 

3. Actielijst  

20180308-4: Thom maakt vergaderstuk voor het instemmen van het budget voor de DvdA. 

20180308-5: Luca mailt Guido over UvA-data. 

20180308-6: Mitchel maakt een matrix voor het over de Brug lopen voor 

studentbetrokkenheid. 

20180315-1: Thom pakt de mail van Michele over student-assistenten op. 

20180315-2: Mitchel pakt de mail van Sasha over het besturingsmodel op. 

20180315-3: PR zet de sollicitaties van het LCB bestuur op Facebook. 

20180315-4: Loraine zoekt uit wat de regels zijn voor de stilteruimte. 

20180315-5: Clarie neemt contact op met Michael van het LOF over taalcursussen. 

20180315-6: Marnix mailt alle informatie over het Lagerhuisdebat naar PR. 

 

4. Mededelingen 

• Marnix kan niet op het inwerkweekend in Texel zijn. 

• Het is Racquelle's laatste PV.  

• Thom moet misschien iets eerder weg. 

• Mark is afwezig, hij heeft Thom gemachtigd. 

• Mitchel is later en heeft Thijs gemachtigd tot hij er is. 

 

5. Vaststellen agenda 

Decaanbenoemingen wordt na 10:00 besproken.  

De agenda is vastgesteld. 

 

6. Vaststellen notulen PV 24 

De notulen worden volgende week besproken. 
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7. Update voorzitter 

In de bijlage het stuk over OV-evaluatie van mij. Als het goed is ook al in de CV's besproken.  

fincie:--> zie uitgebreide verslag Marnix op Drive! Het is belangrijk om na te gaan wat we 

wel en niet op Facebook zetten i.v.m. wat ons wordt verteld in vertrouwen. 

 

8. Update afgevaardigde 

PV 21 maart: voornamelijk werden er onderwerpen besproken die op de OV langskwamen. 

Dit waren: 

 

Universiteitsforum: Er werd een memo opgesteld waarin punten van aanbeveling werden 

opgenomen na de eerste sessie van het universiteitsforum. Het UF is uit de D&D commissie 

ontstaan maar wijkt erg af van de aanbevelingen uit het rapport. Deze vorige CSR'en hebben 

meerdere malen hun kritiek geuit, echter was de eerste sessie nog steeds op veel vlakken vaag 

en onduidelijk. De memo ging in op de samenstelling van de werkgroep (weinig studenten, 

publiek en decanen aanwezig), de onduidelijkheid over de plichten en rechten van het UF, het 

feit dat er alleen ''brede thema's en trends'' worden besproken zoals bijvoorbeeld 

internationalisering, maar er een evaluatie van beleid daarop niet aan bod komt, dat er niet 

duidelijk is gecommuniceerd naar studenten dat zij ook onderwerpen op de agenda kunnen 

zetten en dat de relatie tussen MZ en UF niet duidelijk is geformuleerd. Op de OV werden de 

punten niet heel goed ontvangen.  

  

Compensatie voor internationale Medezeggenschappers: Bram en Ken hadden een 

voorstel hiervoor uitgewerkt, waarbij het CvB werd gevraagd om instellingscollegegeld 

studenten met een fulltime bestuursjaar te compenseren voor eventuele studievertraging die 

zij aan het einde van hun studie blijken op te lopen. Dit bedrag zou dus pas aan het eind van 

de studie worden uitgekeerd. Dit werd best goed ontvangen door het CvB en ze zullen het 

verder onderzoeken; 

 

Honours: insteek was om de problematische UvA- VU commissie af te schaffen, deze is nu 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de honoursvakken. Maar komt nooit samen en is een 

beetje vreemd aangezien de courses beter met een aparte OC kunnen worden geavaleerd of bij 

de OC van de desbetreffende opleiding i.p.v. top down. Karen zag ook in dat er gekeken moet 

worden of de commissie nog wel moet blijven bestaan. Ze gaat nog even praten met relevante 

partijen. Verder is ook de relatie tussen honours en IIS aangekaart. IIS coördineert en initieert 

haar eigen honoursvakken op het moment. Op deze manier is echter kwaliteitszorg niet 

automatisch gewaarborgd en zou onderwijsinrichting en tentaminering dichter bij de 

opleiding zelf moeten liggen. Op het moment val IIS onder bèta-gamma. Het voorstel was van 

het IIS een aparte onderwijseenheid te maken, met een eigen OC, EC, tentamenregeling en 

opleidingsdirecteur. Dit werd ook positief ontvangen met Karen en zij zal ook verder praten 

met andere relevante mensen. 

 

UvA Q: Dit ging over de data van UvA Data en UvA Q die beschikbaar is voor OC leden. 

Voor veel faculteiten is dit niet helemaal beschikbaar of zoals bij de FMG het geval is, dat 
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OC's alleen een samenvatting of uitdraai krijgen van de gegevens. Op de OV ging dit ook niet 

heel smooth, er werd eigenlijk weer verteld dat dit een zaak is voor OC's om zelf aan te 

kaarten. 

 

Flexstuderen: een antropologiestudent wil deelnemen aan de pilot flexstuderen. Het CvB en 

de CSR voorheen heeft echter alleen een bepaald aantal opleidingen opgenomen in de pilot. In 

het IO met Karen zei Karen dat het niet echt wenselijk is om dit uit te breiden. Het werd 

uiteindelijk een heftige discussie over wat we nou moeten doen. Het zal in de pv op 4 april 

weer terugkomen. 

 

Verder kregen we een Turnitin update, deze is bijgevoegd, volgens mij is het echter niet veel 

nieuwe info. Ook een informerend stuk over een werkgroep Learning Analytics waar Guido 

in gaat plaatsnemen, niet heel relevant voor de FMG, maar als je het interessant vindt kan je 

het stuk doornemen. Gaat basically over de manier waarop data kan worden gebruikt om het 

onderwijs te verbeteren. 

 

PV vandaag: 

Het was een hele korte PV, ook hadden we geen quorum. De UCO werd voorbereid. De 

punten op de agenda zijn het kadertoetsbeleid en het veranderprogramma onderwijslogistiek, 

dit gaat voornamelijk om diensten zoals Canvas, Blackboard, SIS en SAP. Een discussie over 

waarom de KPI van re-enrolling students aan het afnemen is & een discussie over het 

imbedden van wetenschappelijke integriteit in onderwijs. 

 

Verder hebben we het nog even gehad over een idee van Sofie m.b.t. een nieuw governance-

systeem van de CSR ontwikkelen. Het idee was echter niet helemaal passend bij de 

problemen die er zijn. Er is wel weer besproken dat de laatste jaren de CSR niet meer zo goed 

kan functioneren op de manier waarop deze nu is ingericht. De FSR'en zullen hier later om 

input over worden gevraagd. 

 

Taskforces: 

- programs and accessibilty heeft een matrix en pilaren toegestuurd gekregen waar het 

taalbeleid op gestoeld zal zijn, dit zal eerst intern worden besproken en is nog erg 

vertrouwelijk; 

-  Health Week programme will soon be finalized; 

- Blended Learning: Guido had the Blended Learning meeting last Tuesday, and will be 

writing an informative meeting piece about online lectures for everyone 

- instellingscollegegeld: adviesverzoek ontvangen 

- PR: de video is nog in de maak en als mensen nog ideeën hebben voor gadgets tijdens de 

verkiezingen dan kan je dat doorgeven aan Sebastian; 

- numerus fixus: FEB heeft een adviesverzoek voor een fixus aangevraagd 

- duurzaamheid: nog in afwachting op de meeting 

- verder was ik vandaag bij de schoonmakersbijeenkomst. De houding van FS vond ik erg 

positief, er zijn veel punten voor verbetering benoemd en FS zei dat de punten zullen worden 
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verwerkt en een terugkoppeling zal volgen over hoe dit wordt verbeterd. Sta er zelf best 

positief tegenover maar we wachten af hoe het uitpakt natuurlijk. 

 

Aanvulling: Studievoorschotmiddelen: niet echt besproken in de CSR. De brief van LOF 

hierover niet getekend. Ging over vergoeding voor medezeggenschap en niet echt over 

studievoorschotmiddelen.  

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week. 

 

10. Update commissievoorzitter O&R 

Geen update deze week.  

 

11. Onderwerp 1: Evaluatie OV 

De FSR evalueert de OV van 22 maart. 

 

12. Onderwerp 2: Decaanbenoemingen 

Vandaag moet de FSR zijn voorkeur voor decaanbenoemingen vastleggen, volgende week 

heeft Loraine het dossierhoudersoverleg. 

 

Voorkeur FSR: 

De procedure voor het aanpassen van het faculteitsreglement is onduidelijk. Op 16 april 

bespreekt de COR dit onderwerp. Eerder uit de PV kwam D t/m G als voorkeur. Veel 

raadsleden waren geen voorstander van open verkiezingen. Uit de cv's kwam dat O&R opties 

D t/m G prefereert en O&F prefereert optie D.  

 

Discussie: 

Loraine beredeneert dat hoewel er nu lage opkomstcijfers zijn voor 

studentenraadsverkiezingen, verkiezingen voor decanen een grotere democratische legitimiteit 

geeft aan de functie en studenten hierdoor meer gevoel van inspraak op bestuur hebben en 

daarom wel zullen stemmen.  

Thijs vindt verkiezingen lastig, decanen moeten om stemmen te krijgen beloftes 

maken die ze niet kunnen nakomen. Hij vraagt zich af welke bestuurder campagne wil voeren 

en of het niet slechts een populariteitswedstrijd wordt.  

Thom vraagt zich af hoe het verder gaat als een decaan is verkozen. Verkiezingen zijn 

publiekelijk, studenten en medewerkers kunnen vinger aan de pols houden of de beloftes 

worden gehouden. Kan hij dan ook afgezet worden? Is er een evaluatie met consequenties? 

Volgens Loraine staat dit los van de benoeming en de wijziging die nu gemaakt moet worden 

in het faculteitsreglement. Loraine neemt het wel als punt mee naar het 

dossierhoudersoverleg.  

Luca vreest dat als de FSR alleen in de sollicitatiecommissie plaatsneemt of er alleen 

draagvlakgesprekken plaatsvinden, de stem van de student niet representatief is met alleen de 

FSR en dus dat er uiteindelijk niet veel meer inspraak is van studenten. Geertje stelt dat de 
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FSR het veelal eens is met de OR, de belangen van studenten en docenten komt vaak overeen, 

dus dat dit niet zo hoeft te zijn. 

 

De FSR FMG is verdeeld over dit onderwerp en zijn voorkeur gaat naar D t/m F.  

 

13. Onderwerp 3: Honours academy 

20180329-1: Clarie mailt Femke dat de FSR geen voorstanders is van het voorstel over de 

Honours Academy en waarom.  

 

De FSR heeft een brief gekregen van de FSR FNWI. Kwaliteitszorg van Honoursvakken is nu 

verspreid en gedeeltelijk ondergebracht bij een instelling die niet meer bestaat. Binnen Bèta-

Gamma studies weten FNWI niet hoe Honours geëvalueerd wordt. FNWI stelt voor dat 

kwaliteitszorg van Honoursvakken aan de UvA hetzelfde wordt geregeld als in Leiden en 

Groningen: Honours wordt ingericht als interfacultaire opleiding, met een eigen OC, OER, 

decaan, etc. Kwaliteitszorg is nu vaak een bijzaak met overal een eigen invulling en zonder 

eindverantwoordelijke.  

 

Discussie: 

Luca vraagt zich af of de kwaliteitszorg van Honoursvakken niet binnen de bestaande OC's 

gedaan worden door de vakken onderbrengen bij bijbehorende opleidingen. Een aparte 

instelling maken kost veel werk, administratie en financiele middelen. Deze moeite, tijd en 

geld kan beter gestoken worden in meer uren voor de OC's om evaluatie de faciliteren. Luca 

vreest dat een apart orgaan weer ergens tussen gaat zweven. Honours heeft bovendien geen 

eigen studenten, kan dus geen aparte opleiding zijn. Op de FMG wordt binnen SW de 

kwaliteitszorg ook gewaarborgd, dus de vraag is of het probleem dat de FNWI schetst wel 

overal speelt. Volgens Clarie worden interdisciplinaire Honoursvakken ook door IIS 

geëvalueerd.  

 

14. Onderwerp 4: Stilteruimtes 

De presentatie van de stilteruimte naast de bestuurskamers van de studieverenigingen en de 

FSR op REC baart de FSR zorgen. Hij vindt het belangrijk dat als de stilteruimte er is het ook 

tot zijn recht kan komen als prikkelvrije ruimte. Dit kan in het geding komen op deze locatie 

doordat de kamers van de besturen en de common room wel luidruchtig kunnen zijn. 

 

Werkgroep: 

Er komt een werkgroep over de stilteruimte. De FSR kan herhaaldelijk op de agenda zetten 

hoe de stilteruimte gebruikt gaat worden en het geluid van studieverenigingen. Ook over de 

aankleding kan de FSR meedenken.  

 

Regels: 

Hoe denkt de FSR over het idee van secularisatie en het niet mogen bidden daar? De 

stilteruimte is een experiment. De FSR vraagt zich af wat er is misgegaan met de eerdere 
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stilteruimte. Ook is nog heel onduidelijk wat zijn de regels voor en interpretatie van de 

stilteruimte worden op een seculiere universiteit. 

 

Proces: Iris biedt aan Javier te helpen met dit dossier. Volgende week praat Javier met Iris 

Kooreman hierover. Als de dossierhouders genoeg informatie hebben gaan ze in gesprek met 

Tom Verhoek. 

 

15. Onderwerp 5: OV notulen 

De FSR bespreekt de concept notulen van de OV van 22 maart.  

 

16. Onderwerp 6: Brief INTT 

De FSR vindt het een goede brief, maar ziet graag dat de statements wat versterkt worden 

maar wel constructief blijven. Javier wil graag het gesprek aangaan met INTT. De FSR vindt 

het zeer onwenselijk dat discriminerende taal wordt gebruikt door het instituut en dat dit in 

Nederlandse les aan internationale studenten voorkomt zonder uitleg dat deze woorden 

gevoelig liggen.  

Het is goed om aan het begin van de brief kort uit te leggen wie de FSR FMG is en 

tevens om duidelijk uitleggen waarom deze woorden en het gebruik ervan in de lessen 

beledigend kan zijn. Bijvoorbeeld het Jules Deelders gedicht; hoewel het niet probeert 

slavernij te legitimeren is dit een subtiel gebruik van taal dat duidelijk uitgelegd moet worden 

aan studenten. Als er geen ruimte is om dit te bespreken snappen mensen dat niet; taal is 

subtiele en subtiliteiten zijn het moeilijkste te begrijpen wanneer men een taal leert.  

 

Stemvoorstel: De FSR FMG is akkoord met het versturen van de brief aan het INTT, mits de 

bovengenoemde wijzigingen worden doorgevoerd. 

Voor: 11 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 1 stem. 

 

17. Punten voor naar de CSR 

• Wie neemt de positie van Raj over? Wie gaat aan de slag met sustainability? 

o Iemand van FEB en Bram hoort ook bij dit dossier. Luca en Javier willen 

weten wat er gaat gebeuren met duurzaamheidsbeleid. Als er niks gebeurt pakt 

de FSR dit graag op. 

 

18. Promotie 

20180329-2: PR pakt de promotie van het Lagerhuisdebat op. 

 

• Lagerhuisdebat? Misschien promoten via posters of narrowcasting? 

Studieverenigingen benaderen voor verspreiding? PR pakt dit op. 

• Kunnen de WC-krant en nieuwsbrief vastgesteld worden? De deadlines zijn 

verstreken. De WC-krant is klaar en is goedgekeurd. Voor de nieuwsbrief moet alleen 
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het stuk over bezuinigingen vertaald worden. Marnix neemt dit op zich en dan wordt 

deze verstuurd. Iedereen is akkoord. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG is akkoord met het ophangen van de WC-krant. 

Voor: 9 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 3 stemmen. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG is akkoord met het versturen van de nieuwsbrief als het stuk over 

de bezuinigingen vertaald is.  

Voor: 10 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 2 stemmen. 

 

19. W.v.t.t.k. 

Studieruimte: 

Studenten kunnen tijdens drukken periodes gaan zitten bij het Social History Institute. 

Misschien is dit een goede tijdelijke oplossing met tentamenweken? Loraine geeft aan de CSR 

door dat zij met hen in gesprek kunnen gaan.  

 

20. Rondvraag en sluiting 

• Is het goed dat Geertje en Mitchel of Luca, afhankelijk van het onderwerp, naar het 

strategisch OWI-overleg gaan? Iedereen is akkoord. 

 

Geertje sluit de vergadering om 10:43. 

 

Actielijst 

20180308-6: Mitchel maakt een matrix voor het over de Brug lopen voor 

studentbetrokkenheid. 

20180315-1: Thom pakt de mail van Michele over student-assistenten op. 

20180315-4: Loraine zoekt uit wat de regels zijn voor de stilteruimte. 

20180315-5: Clarie neemt contact op met Michael van het LOF over taalcursussen. 

20180329-1: Clarie mailt Femke dat de FSR geen voorstanders is van het voorstel over de 

Honours Academy en waarom.  

20180329-2: PR pakt de promotie van het Lagerhuisdebat op. 

 

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.       
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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.     


