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Inleiding 
Beste student, medewerker, bestuurder of anderzijds betrokkene van de Universiteit van 
Amsterdam, 
 
Vanaf september 2017 is de Facultaire Studentenraad van de Faculteit Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen (FSR FMG) van start gegaan om zich weer een jaar lang in te zetten 
voor het waarborgen en het verbeteren van de faculteit en de kwaliteit van het onderwijs. 
Zoals elk jaar was het aan het begin zoeken naar een goede manier van samenwerken en het 
passen van ieders ideaal in de visie van de studentenraad. Gedurende het jaar hebben we 
gestreden voor onze idealen door een kritische blik te werpen op de faculteit en het onderwijs, 
om vervolgens adviezen te schrijven naar de decaan. Dit is niet altijd zonder slag of stoot 
gegaan, maar toch hebben we gedurende het jaar met veel enthousiasme gewerkt aan 
verschillende dossiers.  
 
Een aantal dossiers is bijzonder geweest, omdat daarbij veel van de FSR werd gevraagd en we 
extra hard hebben moeten werken om ons steentje bij te dragen. Iedereen die regelmatig 
aanwezig was op Roeterseiland heeft zeker gemerkt dat er het een en ander gaande was 
omtrent de bezuinigingen binnen de FMG. Naar aanleiding van deze bezuinigingen zijn 
protesten ontstaan, geleid door studenten en docenten die de kwaliteit van het onderwijs 
wilden waarborgen. De FSR heeft getracht hier een mediërende rol in de spelen, door zowel 
met studenten en docenten als met het bestuur van de faculteit in gesprek te gaan. De FSR 
heeft hierbij zijn zorgen kunnen uiten omtrent de bezuinigingen en goede afspraken gemaakt 
met de decaan. Een ander belangrijk dossier was dit jaar studentbetrokkenheid, dat in het 
beleidsplan als eerste speerpunt is genoemd. Helaas bleek het moeilijker dan gedacht om 
studenten te betrekken bij de medezeggenschap. Wij hopen dat de volgende studentenraden 
opnieuw hun best zullen doen om deze betrokkenheid te vergroten. Voor het waarborgen van 
onderwijskwaliteit en een goede studieomgeving voor studenten is dit essentieel. Tot slot 
heeft de FSR zich ook ingezet om het onderwijs toegankelijker te maken voor iedereen, door 
schakeltrajecten hoog op de agenda te zetten en mee te denken over het diversiteitsbeleid.  
 
In dit verslag kun je verder lezen wat we dit jaar hebben bereikt. Het was voor ons een 
inspirerend jaar waarin we zoveel mogelijk hebben willen bereiken, en waarbij iedereen een 
persoonlijke groei heeft doorgemaakt. We waren een goed team en we geven met een gerust 
hart het stokje over aan de nieuwe FSR, de FSR FMG 2018-2019. 
 
 
Judith Pietersma 
Voorzitter 
31-08-2018 
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1 Uitgelichte dossiers 
Zoals ook in het beleidsplan valt te lezen, waren de onderstaande punten de speerpunten van 
het jaar 2017-2018. In de volgende hoofdstukken valt te lezen wat we dit jaar met deze 
speerpunten hebben bereikt. 
 
De speerpunten van het jaar 2017-2018: 
 
1. Studentbetrokkenheid 
Hoger opkomstpercentage verkiezingen, zichtbaarheid, leuke acties 
 
2. Internationalisering 
Toegankelijkheid en kwaliteit van onderwijs, gevolgen voor academische gemeenschap 
 
3. Diversiteit 
Toegankelijkheid, verschillende perspectieven stimuleren en zichtbaar maken 
 
4. Financiën 
Begrijpelijk, transparant en betekenisvol 
 
5. Opleidingscommissies 
Goede betrokkenheid en samenwerking in de besluitvorming 
 
6. Digitalisering 
Hoorcolleges online, verhouding online en offline leeractiviteiten 
 
7. Flexstuderen 
Pilot evalueren, duidelijke informatievoorziening 
 
8. Schakeltrajecten 
Diversiteit en zelfontplooiing, waarborgen behoud schakeltrajecten 
 
9. Commissie Democratisering & Decentralisering 
Governance faculteit, werkgroep inrichting medezeggenschap 
 
10. Loopbaanoriëntatie 
Laagdrempeliger en bereikbaarder voor studenten, meer aandacht  
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2 Commissie Onderwijs & Financiën 

2.1 Toegankelijkheid 

2.1.1 Numerus fixus 

Aan het begin van het jaar kreeg de FSR een spoedbericht met de vraag of we zo snel mogelijk 
wilden reageren op het instemmingsverzoek omtrent de numerus fixus voor de bachelor 
psychologie. Ondanks dat het verzoek erg laat kwam en de FSR niet de benodigde tijd heeft 
kunnen gebruiken, hebben wij toch ingestemd met deze numerus fixus. Dit omdat het de 
opleiding niet ten goede zou komen als er geen numerus fixus zou worden ingevoerd. De FSR 
is het echter niet eens met numerus fixus an sich, en dat hebben we later in het jaar nogmaals 
aangegeven. We kregen een adviesaanvraag over de numerus fixus-criteria voor de bachelor 
psychologie, waar we negatief over hebben geadviseerd. De FSR heeft hierbij een punt 
gemaakt over zijn standpunt ten opzichte van numerus fixus, omdat we vinden dat het 
onderwijs in alle gevallen toegankelijk moet zijn voor iedereen.  
 

2.1.2 Masterselectie 

Voor het dossier masterselectie hebben we dit jaar zowel een instemmingsverzoek ontvangen 
als een ongevraagd advies geschreven. Het ongevraagde advies ging over de beëindiging van 
de masteropleiding Contemporary Asian Studies (CAS). Aangezien er een tekort aan 
instromende studenten was op basis van vooraf opgestelde afspraken, was het (financieel) 
onhoudbaar om de opleiding voor het jaar 2018-2019 nogmaals aan te bieden. Besluit is 
tevens genomen met inachtneming van het verzoek tot instemming van de directeur van het 
GSSS (Annette Freyberg-Inan), de relevante opleidingscommissie, de examencommissie en 
het Bestuur Sociale Wetenschappen. Bovenstaande argumenten en adviezen waren voor de 
FSR FMG de reden om in te stemmen met de beëindiging van CAS. Echter, wij hebben 
gevraagd of we op de hoogte gehouden konden worden van het eventueel onderbrengen van 
bepaalde vakken van CAS bij andere opleidingen. Hier is in juni nog een gesprek over gevoerd 
met de directeur van het GSSS en een docent van CAS. Uit dit gesprek kwam naar voren dat 
er naar mogelijkheden wordt gekeken om de expertise van CAS bij andere opleidingen onder 
te brengen. De gesprekken hierover zullen door de nieuwe FSR FMG gevoerd blijven worden.                                                                                                                                                                                       
 Naast het instemmingsverzoek hebben we ook een ongevraagd advies geschreven 
over de informatie- en communicatievoorzieningen voor de aanmelding van 
masterstudenten. Hierin hebben we geadviseerd dat de communicatie over 
aanmelddeadlines van masteropleidingen duidelijker op de website van de masteropleidingen 
van de faculteit moet staan, dat er in de e-mail over de Masterweek een bericht moet komen 
te staan over de aanmelddeadlines en dat de gewichtigheid van gebruikte selectiecriteria voor 
masteropleidingen duidelijk moet worden vermeld. Vooralsnog is hier vanuit de faculteit nog 
niet op geanticipeerd. 
 

2.1.3 Schakeltrajecten 

In ons beleidsplan spraken we al over de noodzaak van schakeltrajecten. Zij vormen de brug 
tussen hbo naar de universiteit voor laatbloeiers, en daarmee essentieel in de 
toegankelijkheid van onderwijs. Echter, doordat universiteiten geen vergoeding van de 
overheid krijgen voor schakelstudenten, is het wettelijk collegegeld de enige bron van 
inkomsten op de trajecten. Dit maakt de trajecten ernstig verliesgevend. In een rondgang bij 
de domeinen bleek dat schakeltrajecten op korte termijn gewaarborgd kunnen blijven, dit ten 
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dele echter wel door digitalisering en aanschuifonderwijs. De lange termijnvisie was een stuk 
pessimistischer.  

Hoewel we eerst een oproep aan de decaan deden om als universiteit te lobbyen voor 
overheidsvergoeding voor de trajecten, kwamen we er al vrij snel achter dat dit geen optie 
was. We moesten het zelf doen. Hierop hebben we een brief opgesteld aan de minister, welke 
door vele studentenraden dan wel studentenfracties werd gesteund. Ook de LSVb was hierin 
van grote hulp. De actie genereerde interesse onder kamerleden, maar zij wilden geen vragen 
stellen aan de minister zonder media-aandacht en dit bleek niet eenvoudig te organiseren. 
Om het geluid niet te laten verstommen is het bijbehorend persbericht in verschillende 
universiteitsmedia gepubliceerd, en heeft de LSVb toegezegd om in het nieuwe parlementaire 
jaar de brief weer te agenderen. 
 

2.1.7 Internationalisering 

Aan het dossier internationalisering hebben we verschillende wijze invulling gegeven het 

afgelopen jaar. Allereerst hebben we een ongevraagd advies geschreven over de sociale 

integratie van internationale studenten. Met dit advies hebben we ervoor gezorgd dat er een 

stap in het ‘Draaiboek voor start (gedeeltelijk) Engelstalige opleiding’ is gekomen, waarin het 

volgende staat opgenomen: ‘Opleidingsdirecteur informeert studievereniging over de start 

van Engelstalige (variant van) opleiding en gaat met de studievereniging in gesprek over de 

integratie van de internationale studenten (bijvoorbeeld het opzetten van een buddysysteem 

in samenwerking met de studievereniging)’. Voor dit advies hebben we goed kunnen 

samenwerken met de studieverenigingen Machiavelli (politicologie), Mercurius 

(communicatiewetenschap), SEC (sociologie) en VSPA (psychologie) en met student-assistent 

internationalisering Politicologie (Tessa Boumans).                        

Daarnaast hebben we met de Centrale Studentenraad, andere Facultaire Studentenraden en 

een aantal jongerenorganisaties van politieke partijen een gezamenlijke brief opgesteld over 

de huisvesting van internationale studenten in de stad. Hierin hebben we beschreven dat de 

gemeente meer ambitie moet tonen om goede huisvesting voor internationale studenten te 

faciliteren.                       

Tot slot was de voertaal van onze externe communicatie en de evenementen die wij 

als FSR-FMG door het jaar heen hebben georganiseerd Engels. Dit hebben we gedaan om 

internationale studenten te betrekken bij hetgeen we door het jaar heen doen. 

 

2.2 Studiesucces 

2.2.2 Loopbaanoriëntatie 

Aan het begin van het jaar heeft de raad gewerkt om de loopbaanoriëntatie en -advies te 
verbeteren op de FMG. De FSR FMG is van mening dat de universiteit een rol heeft in het 
verbeteren van de transitie van student zijnde naar werknemer op de arbeidsmarkt. Het bleek 
uit de NSE cijfers dat de voorgaande jaren de FMG niet zeer goed presteert op dit aspect.  
Daarom heeft de raad een inventarisatie gedaan waarbij het Student Career Centre (SSC) 
betrokken is. Het SSC helpt studenten met het oriënteren voor banen en geeft advies hoe ze 
banen kunnen vinden.  Verder zijn de studieadviseurs van de verschillende opleidingen 
geraadpleegd om te kijken hoe zij met loopbaanoriëntatie en -advies omgingen. Het bleek uit 
dat studenten vaak niet wisten van het SSC en dat de communicatiestroom tussen het SSC en 
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bij de verschillende FMG opleidingen verbetering vereist. De raad heeft via een advies 
gevraagd aan de decaan om dit probleem aan te pakken wat geleid heeft tussen een 
vergadering met de bachelor opleidingsdirecteuren van de FMG en het SSC waarbij gekeken 
is hoe de SSC een prominentere rol kan spelen bij loopbaanoriëntatie en -advies voor de FMG.  
 

2.2.3 Honours- en Excellentieonderwijs 

Met betrekking tot het dossier Honours- en Excellentieonderwijs is er allereerst een stevig 
debat gevoerd over het standpunt van de raad. Moet honours blijven of niet? Na de 
discussiedag is het volgende standpunt geformuleerd: “De FSR pleit voor meer 
toegankelijkheid van honoursvakken. De FSR is nog niet uit over de invulling van deze 
toegankelijkheid en de toegangscriteria. De kwaliteit van al het onderwijs is tevens belangrijk 
voor de FSR. De FSR is er ook voor dat studenten mogelijkheden hebben om hun studie te 
kunnen verdiepen en verbreden.”  Vanuit dit standpunt heeft de raad gewerkt om 
honoursvakken toegankelijk te maken voor alle reguliere studenten die geen 
honoursprogramma volgen. Uit onze inventarisatie waarbij verschillende 
beleidsmedewerkers van de domeinen zijn gevraagd hoe honours is geregeld en hoe gevuld 
deze vakken zijn bleek dat niet alle honoursvakken geheel gevuld zijn en daardoor verdwijnen. 
Om dit te voorkomen heeft de raad gekeken of het mogelijk was bij het domein Sociale 
Wetenschappen, dat toen ter tijd bezig was om hun honoursprogramma aan te passen, of het 
mogelijk was om reguliere studenten honoursvakken te laten volgen. Toch heeft dit domein 
besloten om alleen honoursstudenten van de hele UvA mee te laten doen met hun 
honoursvakken, reguliere studenten worden dus nog steeds uitgesloten.  
 

2.2.4 Digitalisering 

Vanaf september 2018 stapt de gehele universiteit over van Blackboard naar Canvas. Om deze 
overstap soepel te laten verlopen, en om zoveel mogelijk input te krijgen vanuit de vele lagen 
op de universiteit, werd het gehele jaar door de Stuurgroep Canvas georganiseerd. Hierin 
waren de vier domeinen vertegenwoordigd, alsmede de studenten door de FSR.  Hierin 
hebben we een goede stempel kunnen drukken. Zo zullen FSR en OC’s via een ‘opt out’ 
regeling met studenten kunnen communiceren, en studieverenigingen via een ‘opt in’ 
regeling. Op aandringen van de FSR is er een presentatie over Canvas georganiseerd voor OC’s 
en Studieverenigingen. Een punt van aandacht voor het komende jaar zal de ‘governance’ 
rondom Canvas zijn. Het is belangrijk dat studenten tot op hoog niveau vertegenwoordigd zijn.  

In het beleidsplan bespraken we de controversie rondom het al dan niet online 
plaatsen van hoorcolleges. Als FSR hebben we dit besproken, maar zijn we niet tot een 
unaniem besluit gekomen over de wenselijkheid. Wel is in de WC-krant een oproep aan 
studenten gedaan de FSR te mailen over docenten die hun hoorcolleges niet online zetten. 
Hoewel de reacties hierop niet aflatend waren is hier verder niets mee gebeurd. 
 

2.3 Overig 

2.3.1 ILO-klankbordgroep 

Het idee was de klankbordgroep verder invulling te geven welke in 2016-2017 is opgericht 

naar aanleiding van de CROHO-label reductie. Er is veel discussie geweest over de legitimiteit 

van deze groep en of het de OC niet ondersneeuwt. De OC ILO is dan ook actief betrokken 

geweest bij in ieder geval de laatste meeting. We hebben met alle betrokkenen een brief 

geschreven over de bekendheid van het leraarschap en dat deze ook meer status moet krijgen, 
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deze opgestuurd naar de bestuursraad en interfacultair overleg. Dit is tevens besproken op de 

OV van 19-07-2018 om te vragen wat FMG gaat doen om het leraarschap te promoten.  
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3 Commissie Organisatie & Randzaken  

3.1 Organisatie 

3.1.1 Democratisering en Decentralisering 

De FSR is dit jaar betrokken geweest bij de democratisering en decentralisering door het 
meewerken aan een nieuw idee om de medezeggenschap decentraler vorm te geven. We 
hebben ervoor gezorgd dat de structuren binnen de FMG beter op elkaar aansluiten, 
waardoor de medezeggenschap op lager niveau (op opleidingsniveau) beter zicht heeft op de 
gebeurtenissen en zo beter kan meebeslissen. Dit idee is gegoten in de vorm van 
onderdeelcommissies. Deze onderdeelcommissies representeren de vier domeinen van de 
FMG, waar de FSR zitting in zal nemen. Dit is een grote stap geweest op weg naar een meer 
democratische en decentrale faculteit. De FSR kijkt uit naar de voortzetting en de concrete 
invulling van dit project wat aankomend jaar zal worden uitgevoerd. 
 

3.1.2 Studentbetrokkenheid 

Studentbetrokkenheid was afgelopen jaar de eerste prioriteit van de studentenraad. We 
merkten echter al snel dat het niet makkelijk is om de studentbetrokkenheid bij de 
medezeggenschap te vergroten. Studenten zijn vaker betrokken bij de eigen opleiding en 
studievoortgang, en hebben minder interesse in de faculteit. Toch hebben we pogingen 
ondernomen om de studentbetrokkenheid te vergroten en de medezeggenschap bekender te 
maken bij de studenten van de FMG. Allereerst hebben we Facebookacties gehouden om 
meer likes te genereren. Ook hebben we met studenten gesproken op de Brug en hebben we 
een nieuwjaarsborrel georganiseerd. Verder hebben we studenten uitgenodigd om te komen 
praten met de decaan over de redenen waarom studenten niet of juist wel betrokken zijn bij 
de medezeggenschap. Helaas bleek hier dat de studentbetrokkenheid dermate laag was dat 
de bijeenkomst niet door kon gaan.  
 

3.1.3 Academische gemeenschap 

De academische gemeenschap is dit jaar in het oog gehouden door aan het einde van het jaar 
de Pluim uit te reiken. Dit is een prijs namens de medezeggenschap en de studenten van de 
faculteit, voor de medewerkers van de UvA die dit jaar speciale aandacht hebben verdiend. 
Dit jaar is de Pluim naar de medewerkers van Cormet gegaan, die veel te verduren hebben 
gekregen omtrent de prijsverhogingen in de kantine, en waarvan sommigen zelfs de zomer 
door in de UvA te vinden zijn.  
 

3.2 Contact met de gemeenschap  

3.2.1 Studieverenigingen 

Zoals elk jaar is de FSR toehoorder geweest bij de faculteitsvereniging FMG, waar de acht 
studieverenigingen lid van zijn. De voorzitters komen elke zes weken bij elkaar. Ook hebben 
we samengewerkt met de studieverenigingen tijdens de verkiezingen en zijn we betrokken 
geweest bij de organisatie van de FMG-activiteit en het feest. De FSR wil de FV-FMG graag 
bedanken voor een soepele samenwerking en een aangename werksfeer.   
 

3.2.2 Opleidingscommissies (OC’s) 

We hebben dit jaar de opleidingscommissies (OC’s) van alle bacheloropleidingen van de FMG 
bijgewoond. We hebben er zoveel mogelijk voor proberen te zorgen dat de OC’s betrokken 
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werden bij besluiten op facultair niveau, daar waar het het onderwijs raakte. Bij meerdere 
onderwerpen kwam dit telkens opnieuw ter sprake. Helaas zijn de OC’s niet altijd 
meegenomen bij belangrijke beslissingen. We hebben ervoor gestreden de positie van de OC’s 
te verbeteren. 
 

3.2.3 BoS- en Ombudsstudenten 

De functieomschrijving van de BoS- en de Ombudsstudenten is er een die weinig concrete 
punten bevat. Daarom hebben we dit jaar gekeken naar een betere functieomschrijving voor 
de BoS-studenten van Sociale Wetenschappen en Pedagogische en Onderwijswetenschappen, 
zodat helder is wat er wat van de BoS-studenten verwacht wordt. Ook hebben we een advies 
geschreven over de zichtbaarheid van de BoS-studenten, omdat veel studenten niet weten 
wie ze precies zijn en wat ze kunnen betekenen voor studenten.  
 

3.2.4 Dag van de Afgezanten 

Evenals voorgaande jaren hebben we ook dit jaar tweemaal de Dag van de Afgezanten 

georganiseerd. Hiervoor hebben we de Opleidingscommissies, studieverenigingen, BoS- en 

Ombudsstudenten uitgenodigd. Tijdens de eerste editie hebben we de onderwerpen student 

participation en cooperation behandeld. Hierbij hebben we de onderwerpen aan de hand van 

stellingen besproken. Doordat we de stellingen plenair hebben behandeld, was het soms lastig 

om een actieve discussie op gang te krijgen waaraan iedereen meedoet.                                       

Voor de tweede editie hebben we de opzet dan ook wat aangepast. Zo hebben we 

voor vier onderwerpen gekozen, zodat de aandacht niet zou verslappen bij een onderwerp. 

Daarnaast hebben we per onderwerp vier vragen gemaakt zodat er genoeg stof tot nadenken 

was. Verder werd de groep opgedeeld in subgroepen die samen antwoord moesten geven op 

de vragen, waarna we per groepje kort de belangrijkste bevindingen bespraken. Deze opzet 

werkte beter, omdat het aanspoorde tot actieve deelname en er genoeg onderwerpen waren 

om te bespreken. Toch hopen we op een verdere stijging van de opkomst zodat meerdere 

studentonderdelen van de universiteit elkaar beter kennen en we meer input hiervan 

ontvangen, een advies wat we willen meegeven is het vroeger organiseren van de dag en het 

meer in de vorm van kennismaken en doelen stellen te gieten. 

3.3 Overig 

3.3.1 Mentale gezondheid 

In het kader van mentale gezondheid is de FSR in gesprek gegaan met de studentenraden van 
verschillende faculteiten, om te kijken wat er samen gedaan kon worden aan de toenemende 
psychische klachten en mentale ongezondheid van studenten. Hierin is gesproken over de 
online mogelijkheid om je mentale gezondheid te testen, over de lange wachtlijsten bij de 
studentpsychologen en over het organiseren van een Mental Health Week. Ook is hier 
gesproken over het Zorgplan dat de UvA heeft opgesteld.  
 

3.3.2 Diversiteit 

We hebben met diversiteit diverse paden bewandeld dit jaar. Ten eerste ging veel aandacht 
uit naar de Diversity Officer (DO) die op centraal niveau werd aangesteld. Vervolgens hebben 
we bijgedragen aan de sollicitatieprocedure van de DO op facultair niveau door plaats te 
nemen in de sollicitatiecommissie. Ook hebben we ons beziggehouden met het scholenplan 
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dat de faculteit dit jaar voor het eerst heeft uitgevoerd, met als doel leerlingen van 
verschillende middelbare scholen en van verschillende achtergronden kennis te laten maken 
met de sociale wetenschappen. Verder speelde functiebeperking ook een rol binnen 
diversiteit. Samen met andere studentenraden hebben we gekeken naar verbeteringen die 
konden worden doorgevoerd om het studeren voor mensen met een functiebeperking 
makkelijker te maken.  
 

3.3.3 Huisvesting 

Dit jaar heeft de FSR in het kader van huisvesting meegedacht met de plannen voor de 

verhuizing van de studieverenigingen, waarbij de FSR met de faculteitsvereniging in gesprek 

is gegaan. Ook hebben we de plannen kunnen aanschouwen voor een nieuwe stilteruimte, 

waarbij de konden meedenken over de invulling daarvan. Ook heeft de FSR gedurende het 

jaar updates ontvangen over de verbeteringen en veranderingen binnen Roeterseiland.  

3.3.4 Duurzaamheid 

Dit jaar werd duurzaamheid voor het eerst als dossier opgenomen in de FSR FMG. Hierdoor 

zijn er veel inventarisaties gedaan waar de volgende raad op voort kan bouwen. Voor dit 

dossier is er gewerkt aan twee verschillende aspecten, namelijk academische duurzaamheid 

en facilitaire duurzaamheid. Voor de facilitaire duurzaamheid is vooral samenwerking 

genoodzaakt met het CSR waarbij er ook een dossier vergadering heeft plaatsgevonden met 

verschillende studentenraden van de UvA. De CSR heeft toen vooral dit aspect van 

duurzaamheid voor zich opgenomen. Verder heeft de FSR FMG dit jaar gewerkt aan 

academische duurzaamheid waarbij is aangedrongen dat de FMG zich moet richten op vakken 

dat zich toespitsen op duurzaamheidsthema's. Vanuit dit dossier is er samengewerkt met een 

junior docent van Interdisciplinaire Sociale wetenschappen, Elias den Otter en Curriculum 

Developer and Assistant Professor Future Planet Studies, Coyan Tromp van het Instituut 

Interdisciplinaire Studies om te kijken of er een duurzaamheids minor gemaakt kan worden 

op de FMG. Hiervoor was er wel animo bij de OWI’s en de decaan maar tijdens de 

bezuinigingen wordt het opzetten van een minor bemoeilijkt. Academische duurzaamheid is 

nu wel goed op de kaart gezet bij de FMG en is nu vooral aan de volgende raden om het werk 

voort te zetten voor een duurzamere universiteit!   
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4 Taakgroepen 

4.1 Verkiezingen 
Vanaf februari begonnen langzaam aan de voorbereidingen op de 

studentenraadsverkiezingen. Eerst heel groot, in een overleg georganiseerd door de CSR met 

afgevaardigden van de faculteiten. Later op kleiner niveau: Met FEB, FdR en CSR over de 

inrichting van REC tijdens de verkiezingen, promotie, en een evenement. De FSR-FMG was de 

drijvende kracht in deze overleggen, maar had achteraf gezien nog meer kunnen doen aan 

promotie. Contact met studieverenigingen is essentieel, en hun promotiekanalen zijn veel 

effectiever dan de onze. Dit feit is onvoldoende in beleid tot uiting gekomen. Hoewel, in de 

weken voor de verkiezingen zijn vele pogingen gedaan om de medewerking van alle 

studieverenigingen te verkrijgen. Probleem is echter dat er door de loop van het jaar gering 

contact is geweest met hen waardoor vragen om gunsten een stuk moeilijker gaat.  

Onze doelstelling was het verhogen van het opkomstpercentage op onze faculteit naar 

20%. We zijn dan ook teleurgesteld met het feit dat de opkomst juist gedaald is. Een mogelijke 

verklaring is het feit dat er een sterke oververtegenwoordiging aan Politicologie-studenten 

onder de kandidaten is. Dit draagt niet bij aan het verkrijgen van aandacht binnen alle 

domeinen. Hoewel een mogelijke oplossing kan liggen in het districtenstelsel, ligt er vooral 

een grote verantwoordelijkheid bij de partijen om te zorgen voor meer diversiteit wat betreft 

de opleidingen waar zij hun kandidaten vandaan halen.  

4.2 Financiën 
Aan het begin van het collegejaar 2017-2018 is de Taakgroep Ontwikkeling Financiën (TOF) 

gevraagd om een advies te geven over de begroting van het kalenderjaar 2018. Hier heeft de 

FSR FMG - samen met de OR - het besluit genomen om negatief te adviseren over deze 

begroting, aangezien de tabellen en begrippen die in de begroting worden gebruikt nauwelijks 

begrijpelijk zijn voor de academische gemeenschap. Wij hebben bewust gekozen om geen 

consequenties te verbinden aan dit negatieve advies, omdat het Faculteitsbureau al had 

toegezegd om de begroting transparanter en begrijpelijker te maken. 

In de loop van het collegejaar werden bezuinigingsmaatregelen voorgesteld die de 

faculteit heeft moeten nemen om financieel gezond te blijven. De FSR FMG heeft in een 

ongevraagd advies naar de decaan en onderwijsdirecteuren benadrukt dat de 

Opleidingscommissies (OC) moeten worden meegenomen indien een desbetreffende 

opleiding te maken krijgt met bezuinigingen. Zij kunnen deze informatie verder communiceren 

naar hun eigen studenten én docenten. Ondanks een goede samenwerking met de faculteit 

en het besluit van Michel Telkamp om het begrotingsproces hervormd wordt betreurd de FSR 

het dat het proces van bezuinigen onduidelijk is geweest en dat er - onzes inziens - vaak 

vergeten is om medewerkers en studenten te informeren dan wel betrekken in dit proces.  

 
 

 


