Notulen
Plenaire Vergadering FSR-FGw
Vrijdag 9 November, P.C. Hoofthuis 1.14, 13:00 uur

Aanwezig: Selma Broeder (tech.voorz), Freek Ronner, Lizzy Entjes, Rik van den Hoven, Jaap
Oosterwijk, Ramses Walon, Joris van Wouden, Juliane Homann
Afwezig: Rik (machtigt Freek), Maarten (machtigt Selma), Tim de Graaff (machtigt Ramses)
en Esther Crabbendam (machtigt Selma: machtiging vervalt)
Afwezig zonder kennisgeving: nvt
Notulist: Shiko Boxman

1. Opening
Selma opent de vergadering om 13.01
2. Vaststellen notulen/Actielijst
De notulen van de PV 26 Oktober 2012 worden vastgesteld onder voorbehoud van de
volgende wijziging.
p. 5. Zin verwijderen over stemverhouding CSR r.13.
De notulen van de PV 2 November 2012 worden vastgesteld onder voorbehoud van de
volgende wijzigingen.
p. 1. Juliane was aanwezig, maar staat niet present. Rik was afwezig staat als aanwezig.
p. 2. ALPHA toevoegen in stuk over HESC en verduidelijken dat het ook om UvA studenten
gaat die naar het buitenland willen.
p. 6. Esther stelt voor….. verwijderen.
Actielijst:
121012-06 er af, ivm nieuw actiepunt
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121102-02 is afgehandeld.
3. Ingekomen stukken
De volgende stukken zijn binnengekomen:
-

Brief van decaan over strategische concepten. Daarin vermeldt hij dat hij het
antwoord schuldig moet blijven.

-

Brief Dymph binnengekomen met een nieuw harmonicaboekje. Het gaat over UvA Q.
De nieuwe manier om studentevaluaties te doen.

-

Mail Astrit Blommenstein bladendisplays

-

Mail De Capsaris met document over Brede labels voor VO

-

Mail FB toelichting + overzicht portefeuilles FSR/OR

-

Uitnodiging/Reminder HESC bijeenkomst

-

Mail ASVA uitnodiging deelnemen trainingen

-

Mail CSR over studieadviseurs

4. Mededelingen / CSR Update
Joris:
-

Gaat vrijdag met Astrit Blommenstein praten over de bladencarrousel.

Lizzy:
-

20 november is er een OER workshop OC’s, begint om half vijf, na de GOV. Na de
workshop is er een borrel in de Raadskamer.

-

22 november in K.05 een OER workshop voor alle studenten. Met een weergave van
harde en zachte maatregelen en resultaten van de OC dag van de 20e. Jaap denkt dat
na de GOV misschien niet het beste tijdstip is, liever voor de GOV. Lizzy denkt dat
het voor de deadline de 26e ruim op tijd is. Rik denkt dat het goed is om hier een
agendapunt van te maken. Er zou ook een werkgroep Studiesucces komen, Rik
vraagt wat hier uitgekomen is. Lizzy vertelt dat voor deze werkgroep 26 november is.
Ramses heeft gesproken met Roos Eggers en heeft alle harde en zachte maatregelen
besproken en gekeken of ze ingevoerd zijn of niet. Rik moet een advies schrijven voor
de CSR. Jaap heeft een vraag aan Rik, gaat het over de invulling van de prestatie
afspraken of specifiek over studiesucces. Rik antwoord dat het over de
prestatieafspraken gaat. In het advies dat er geschreven gaat worden dat een BSA niet
zondermeer ingevoerd kan worden zonder zachte maatregelen. Hij wil afwachten of
er uit meerdere werkgroepen voorstellen komen.

-

Lizzy heeft gesprek gehad met Jan Don. Wat belangrijk is, hij is de aanvoerder van de
monitorgroep (waar Tim in zit) over studieresultaten. Hij wil in het voorjaar met een
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protocol komen om het tutoraat aan te uniformeren. Voor iedereen telt het zelfde, alle
eerste jaarsstudenten, faculteitsbreed.
CSR Update
-

Iedereen is blij over de brede labels. Over profiel tabel 5 heeft de GV
instemmingsrecht gekregen. Docent van het jaar gaat wat rommelig, maar goed 600
stemmen op de eerste dag. Selma wil iedereen nog bedanken die hier aan heeft
bijgedragen. Tip voor volgende week, meldpunt promoten, 884 onder de aandacht
brengen. Het is een mooi moment om de FSR onder de studenten te profileren.

Selma: Esther is geïnterviewd over de Babel over de uitholling van de
Geesteswetenschappen en het ‘schraplijstje’.
Ramses vraagt om een 884 meldpunt Update. Selma verteld dat deze er volgende week
komt.
5. Vaststellen agenda
Naar aanleiding van het gesprek met Roos Numan wil Ramses een agendapunt maken van
8-8-4 en tentaminering en herkansingen. Dit wordt punt 10.
6. Verslag OV
Jaap heeft een algemene opmerking, dit document kunnen we van zeggen dat we hier nu
niets over hoeven te zeggen, het geeft een invulling aan het voorstel dat het bestuur zal doen
over medezeggenschap over Brede Labels. Praten over, welke informatie heeft de raad nodig
om tot een afweging te komen. Het is nu nog iets prematuur. Het heeft voor nu zijn
relevantie verloren omdat het er kwam voordat het plan van het CvB er kwam. Jaap stelt
voor om hiermee te wachten totdat de afspraak tussen de GV en het CVB duidelijk is en dat
men daar ook achter staat. Ramses is het hier mee eens. Eerst dus afwachten wat er vanuit
het CvB/GV komt. Ramses vraagt of het met de OR afgesproken was dat we gezamenlijk met
een standpunt zouden komen? Volgens Lizzy en Selma is dat het geval maar dat er wel van
beide kanten ook een eigen plan getrokken kan worden als de meningen te ver uitelkaar
liggen. Lizzy stelt voor om dit document terug te leggen bij O&O en het DB. Rik zegt dat er
eerst een centrale regeling zou moeten komen. En vraagt zich af wat er dan moet komen.
Lizzy vind dat dit ook bij O&O thuis hoort. Lizzy, het idee is om sterker te staan om te zien
hoe de OR hierin staat en dan gezamenlijk op te trekken.
a. Medezeggenschap
Dit deel wordt gezien de discussie terug gelegd bij O&O en DB.
b. Brede labels
Zie boven a.
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14.20 uur Jaap vertrekt, machtigt Joris, machtiging Laura vervalt.
7. Pauze

8. Mail to all
Lizzy heeft twee mail-to-alls gemaakt. Mail twee wordt als eerste verzonden. Dit is de
concept mail-to-all evaluaties. Er komt een nieuwe evaluatiesysteem (UvAQ). Deze mail
wordt vanmiddag of maandag verstuurd. Joris vraagt zich af of alle mail-to-alls op de PV
besproken moeten worden? Ja, dat is het geval. Allereerst conceptmail 2, deze zal als eerste
verstuurd worden. Juliane heeft een aantal tekstinhoudelijke wijzigingen. Joris heeft een
aanvulling. Het idee bestaat bij studenten dat de evaluaties door de docenten worden gezien
wat de anonimiteit schaadt. Het is goed om op te nemen in de mail dat de evaluaties volledig
anoniem zijn.
De raad brengt het volgende instemming: De concept mail van Lizzy (concept mail-to-all 2) wordt
onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen verstuurd.
Unaniem, 10 stemmen voor.
Mail to all 1. De raad heeft hier een aantal tekstuele op- en aanmerkingen op. Alle buddies
van de hoofden onderwijs moeten even contact opnemen met de hoofden om dit te
bespreken en hier aandacht aan te besteden. Jan Don had aangeboden om hulp te bieden
hierin,
De raad brengt het volgende instemming: De concept mail van Lizzy (concept mail-to-all 1) wordt
onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen verstuurd.
Unaniem, 10 stemmen voor.
9. Technisch voorzitterschap.
Het Technisch Voorzitterschap moet aangevuld worden, de TV maakt de agenda en
verdeeld de stukken. Dit omdat op de LOF andere werkwijzen van FSR-en ter oren gekomen
zijn die hout snijden. Het FB DB maakte vroeger de agenda en verdeelde de stukken, maar
hierdoor had de FSR in de OV minder inbreng. FSR wilde meer inspraak. Hierop is dit
gebeurd en hebben wij agendastukken aan kunnen dragen, maar dit is vervolgens de andere
kant op doorgeslagen. Wij moeten nu maar voor ons gevoel soms maar ‘raden’ of we goed
zitten. We willen de balans graag terugbrengen. Voorstel is daarom om de TV als
‘onafhankelijke’ de logistieke organisatie voor te laten bereiden. Rik stelt voor om ook een
informeel agenda overleg in het leven te roepen. Lizzy is het hier mee eens en vindt dat er
meer informeel overleg gevoerd moet worden.
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Vraag 1: zijn we het er mee eens om de functie van TV uit te breiden, en dit met de decaan te
bespreken?
De raad brengt het volgende instemming: Er wordt een technisch voorzitter aangesteld voor het
gehele academische jaar, die in samenspraak met de FSR en het Faculteitsbestuur verantwoordelijk is
voor het maken en verspreiden van de agenda en de stukken voor de Overlegvergaderingen.
Unaniem voor 10 stemmen.
Vraag 2: Zijn we het er mee eens om Jasper Bendermacher te benoemen tot Technisch
voorzitter?
De TV zal elke pv voor de OV aanwezig zijn en er zal voor de OV een bijeenkomst zijn met
de TV om de dossiers door te spreken.
Kiescommissie wordt vastgesteld. Badr Abalhaj en Shiko Boxman
De raad brengt het volgende in stemming: De FSR FGw benoemt Jasper Bendermacher tot
Technisch voorzitter van de Overlegvergadering voor het jaar 2012-2013.
Unaniem voor met 10 stemmen.
14:45 maarten komt binnen.

10. Herkansingen in 884
Ramses heeft onlangs een gesprek gehad met Roos Numan in dit gesprek kwamen 3 factoren
naar voren die eventueel schadelijk zijn voor studenten. Ten eerste de datum van het
tentamen, ten tweede de datum van de uitslag en als laatste de datum van de herkansing.
21 dagen na de toets moet het cijfer gecommuniceerd zijn. 5 dagen na bekendmaking van de
tentamenuitslagen moet er een herkansingsdatum vaststaan. De herkansingen zijn nu
gepland in de tentamenweek van het blok daarna. Dit zou het bestuur niet zo moeten willen.
Het is in de ogen van de FSR onredelijk omdat de termijnen die in de wet staan om een
eerlijke kans te krijgen om de herkansing te behalen. De ratio van de wet wordt hierdoor
ondergraven omdat er al een druk voor eerste tentamens staan in die week. Het rendement
van studenten moest verhoogt worden binnen 884, echter het gevolg wat ontstaat is dat je
studenten motiveert het tentamen te halen om zo geen herkansing te hoeven doen omdat
deze in een nadelige periode valt. Maar er zijn ook altijd studenten die een herkansing nodig
hebben of het door omstandigheden niet kunnen halen, deze studenten zet je hiermee
onnodig onder druk. Ook is het lastig voor de docenten om deze herkansing te regelen,
omdat de herkansingen plaats vinden in een al staande tentamenweek. In het derde blok is
er geen plek voor een hertentamen. Dat zou naar het eerste blok volgende semester gaan.
Joris vind het argument van rendementsverhoging niet helemaal valide. Een student heeft
gewoon hier recht op, rendement of niet. Ramses verklaart dat het naar zijn mening juist
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contraproductief werkt en dat het FB dan hele mooie plannen kan maken voor
rendementsverhoging in 884 maar met deze maatregel het juist onderuit schopt. Rik vraagt
of het handig is om dit in de PV te bespreken als officieel voorbereid agenda stuk. Hier is
iedereen het mee eens, dit agendapunt was voor Ramses bedoeld om de PV op de hoogte te
brengen van zijn gesprek met Roos Numan en dit aan te kaarten. Dit punt gaat naar O&O.
Ramses wil dit ook aandragen bij de GOV.

11. WVTTK
12. Rondvraag
13. Sluiting
Selma sluit de vergadering om 15.20 uur

Besluitenlijst
121102-01 De concept mail van Lizzy (concept mail-to-all 2) wordt onder voorbehoud van
tekstuele wijzigingen verstuurd.
121102-02 De concept-mail van Lizzy (concept mail-to-all 1) wordt onder voorbehoud van
tekstuele wijzigingen verstuurd.
121102-03 Er wordt een technisch voorzitter aangesteld voor het gehele academische jaar, die
in samenspraak met de FSR en het Faculteitsbestuur verantwoordelijk is voor het maken en
verspreiden van de agenda en de stukken voor de Overlegvergaderingen.
121102-04 De FSR FGw benoemt Jasper Bendermacher tot Technisch voorzitter van de
Overlegvergadering voor het jaar 2012-2013.
Actielijst
121012-01 V&C Advies schrijven i.z. docent van het jaar verkiezingen
121019-03 Ramses denkt na over een manier om de scriptie voertaal in de OER te verwerken.
121019-04 Selma gaat in gesprek met de personen die bezig zijn met de communicatie over
keuzeonderwijs.
121102-01 Tim gaat achter de slides van de begrotingsbijeenkomst aan.
121109-01 V&C bestellen nieuwe flyers 884 meldpunt
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121109-02 Maarten: schrijven update 884 meldpunt met huidige stand van zaken.
121109-03 Iedereen die het betreft: Contact opnemen met onderwijshoofd om aandacht te
vragen onder studenten voor de OER Workshop 20 November.
121109-04 Lizzy: mail to alls versturen naar Shiko voor verzending naar studenten.
121109-05 DB: communiceren aanstelling Jasper als technisch voorzitter.

Pro-memorie
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