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Agenda 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Vaststelling conceptverslag OV 30 januari 2014 
3. Mededelingen  

a. Faculteitsbestuur 
b. FSR 

4. Stand van zaken 
a. CEDLA 
b. Masterlanguage  
c. Vakdidactiek en versterken lerarenopleiding  
d. AAA/samenwerking UvA-VU 

5. Afspraken 8-8-4 (mondeling) 
6. Faculteitsreglement (bijlage) 
7. Matching (mondeling) 
8. Rondvraag en sluiting  
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 13.20. 1 

2. Vaststelling conceptverslag OV 3 april 2014 
130521-04 Decaan: terugkomen op het honoursadvies van de FSR. Blaauboer geeft aan 2 

dat dit advies er binnenkort aan zal komen.  3 

 4 

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.  5 

3. Mededelingen 
a. Faculteitsbestuur  6 

Van Vree wil het instellingsplan tijdens de volgende overlegvergadering bespreken. Dit plan 7 

begint namelijk zijn voltooiing te naderen.  8 

Nijsten krijgt het woord over huisvesting. Hij geeft aan dat er bij het Binnengasthuisterrein niet 9 

veel nieuwe ontwikkelingen zijn. Voor de Universiteitsbibliotheek wordt nu een plan van eisen 10 

opgesteld. Nijsten geeft hiernaast aan dat er veel animo en belangstelling is voor het Bungehuis. 11 
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Het College van Bestuur heeft het Faculteitsbestuur gepolst of het voor hen acceptabel is om het 1 

Bungehuis te verkopen. Het Faculteitsbestuur heeft aangegeven bereid te zijn om mee te 2 

denken wanneer er een goed alternatief is. Er worden nu een aantal scenario’s opgesteld maar 3 

het hangt er vanaf onder welke condities het pand wordt verkocht. Deze maand zal duidelijk 4 

worden of het pand verkocht zal worden of niet.  5 

Van Weeren geeft aan dat de FMG nog niet helemaal tevreden is met de nieuwe locatie. De FSR 6 

van de FMG ziet de verhuizing niet zitten. Ze vraagt naar de consequenties voor de verhuizing 7 

van de FGw. Nijsten stelt dat dit met elkaar samenhangt: wanneer de verhuizing van de FMG 8 

vertraging op zal lopen kan de FGw niet uit het Bungehuis.  9 

Van den Hoven vraagt op wat voor termijn het plan met eisen voor de UB wordt geschreven, de 10 

FSR zou hier graag inspraak in willen. Nijsten geeft aan dat dit voor de zomer klaar zou moeten 11 

zijn. Nijsten stelt voor dat Van den Hoven contact opneemt met de directeur van de UB: Maria 12 

Heijne. 13 

 14 

b. FSR 15 

Van der Veen geeft aan dat hij na de pauze de vergadering zal verlaten.   16 

Boersma geeft aan dat er naar aanleiding van het gesprek over mentoren een notitie opgesteld 17 

zal worden, deze zal het Faculteitsbestuur binnenkort ontvangen. Hiernaast maakt hij een 18 

opmerking dat de FSR de vorige overlegvergadering wellicht wat drammerig overkwam door 19 

gedetailleerde vragen te stellen, maar dat de FSR blij is met de nieuwe bachelor. Van Vree is hier 20 

blij mee.  21 

De Haan vraagt naar een reactie op het OER advies. Blaauboer geeft aan dat hier hard aan 22 

gewerkt wordt: de reactie zal volgende week verzonden worden.  23 

4. Stand van zaken 
a. CEDLA 24 

Van Vree geeft aan dat er niet veel over te melden is. Nijsten stelt dat er gesproken is over de 25 

juridische vorm van CEDLA en dat er morgen een overleg plaatsvindt met het UB. Stap voor stap 26 

worden de dossiers verhelderd.  27 

 28 

b. Masterlanguage 29 

Van Vree geeft aan dat hier niets nieuws over te melden is.  30 

 31 

c. Vakdidactiek en versterken lerarenopleiding 32 

Van Vree geeft aan dat vanmiddag de lancering van de nieuwe minor leraarschap zal 33 

plaatsvinden. Er is veel publiciteit aan gegeven, zo is er bijvoorbeeld een filmpje gemaakt. 34 

Landelijk heeft het plan voor vakdidactiek steeds meer vorm gekregen en er worden steeds 35 

meer mensen benoemd. Er komt een vaste hoogleraar vakdidactiek voor de faculteit. Het eerste 36 

jaar zal deze gefinancierd worden maar daarna zal de faculteit dit zelf over moeten nemen. In 37 

het kader van dit programma komen er promotietrajecten voor leerkrachten uit het voortgezet 38 

onderwijs.  39 

 40 

d. AAA/samenwerking UvA-VU 41 

Van Vree geeft aan dat dit een proces is van kleine stapjes. Er wordt gewerkt aan een 42 

gemeenschappelijk bachelor programma. Over de inhoud worden stevige discussies gevoerd. 43 

Hiernaast moet de omgeving goed worden ingericht; er zijn maatregelen getroffen dat de 44 
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inschrijving verbeterd zal worden. Het moet voor studenten duidelijk zijn dat er één loket is 1 

waar ze zich moeten melden. Er wordt gesproken met de VU over een unilocatie voor deze 2 

bachelor. Wanneer de bachelor in 2016 begint moeten de voorzieningen goed geregeld zijn.  3 

In september begint de gemeenschappelijke minor Digital Humanities. Dit proces is soepel 4 

verlopen en er ligt een goed programma.  5 

Op het gebied van onderzoek loop het ook nog maar het is een ingewikkeld proces tussen het 6 

KNAW, de VU en de UvA rond het inrichten van een centrum voor Humanities of Technology. 7 

Dit is een enorm project en het gaat langzaam omdat het gaat over heel erg veel geld (60 8 

miljoen).  9 

Boersma vraagt of de promotieplekken exclusief voor middelbare school docenten zijn. Van 10 

Vree geeft aan dat er landelijk 14 plekken zijn voor docenten van de middelbare school en HBO 11 

onderwijs. Boersma vraagt hiernaast of de promotieplekken specifiek voor vakdidactiek zijn, 12 

Van Vree beaamt dit.  13 

5. Afspraken 8-8-4 (mondeling) 
Blaauboer geeft aan dat het DB een aantal besluiten heeft genomen met betrekking tot het 14 

programmeerkader naar aanleiding van het advies van de FSR. Blaauboer geeft aan dat het DB 15 

ten aanzien van de diagnostische toets heeft besloten dat de registratie zal worden aangepast. 16 

Dit maakt het makkelijker voor opleidingen om te kiezen aan welk vak ze het koppelen. Een 17 

ander besluit is dat de verplichte koppeling van de gecombineerde vakken van 12 EC in het 18 

tweede en het derde blok wordt losgelaten.  19 

Blaauboer geeft aan dat er aandacht wordt besteed aan de toets vormen en herkansingen in 20 

blok 3 en 6. De programmering van wetenschappelijk schrijven zal worden aangepast zodat het 21 

als een los vak in blok 3 en 6 kan plaatsvinden. Het tussentijdse studieadvies en de deadline van 22 

1 februari zullen worden verschoven naar 1 maart. Studenten die zich voor 1 maart uitschrijven 23 

voor de opleiding krijgen in augustus geen BSA en kunnen zich inschrijven voor een opleiding. 24 

Blaauboer geeft aan dat het niets te maken heeft met de DUO registratie deadline.  25 

Bodrij geeft aan dat er dus twee deadlines zijn: 1 februari is de deadline voor studenten die niet 26 

meer gaan studeren, voor studenten die een andere studie gaan doen is de deadline nu 1 maart.  27 

De Haan vraagt hoe het zit met de teruggave van het collegegeld. Blaauboer geeft aan dat 28 

wanneer je je 1 maart uitschrijft je collegegeld blijft betalen tot 1 maart. Deze reactie van het FB 29 

zal volgende week worden verzonden naar de FSR.  30 

6. Faculteitsreglement (bijlage) 
Besturingsmodel 31 

Van Vree geeft aan dat er een schriftelijke reactie is gegeven op het FSR advies over het 32 

besturingsmodel. Ook is er een (nog) niet-schriftelijk advies gegeven over de profielen. Daarbij 33 

sloot de FSR aan bij een aantal punten van de OR: het luisteren van de onderwijsdirecteuren 34 

naar de werkvloer. Dit zal worden opgenomen in het document. Het enige punt waar stevig over 35 

gesproken is met het OR is het openstellen van functies voor iedereen. Het FB wil dit niet doen 36 

omdat afdelingsvoorzitters en onderwijsdirecteuren hoogleraren moeten zijn. Deze mensen 37 

krijgen betaald om leiding te geven aan de onderwijs- en onderzoeksorganisatie, hier worden 38 

deze mensen op geselecteerd. Een hoogleraar is verantwoordelijk voor onderzoek bewaking. De 39 

OR zag de ratio achter deze argumenten. Van Vree geeft aan dat er in het besturingsmodel een 40 

hardheidsclausule komt waarin staat dat talentvolle mensen die al een aantal jaar UD zijn  41 

benoemd moeten kunnen worden tot opleidingsdirecteur/onderzoeksdirecteur. 42 

Pagina 3 ~ 6 



 

Blaauboer geeft aan dat dit schriftelijke advies zo snel mogelijk na deze vergadering verzonden 1 

zal worden. De FSR zal instemmingsrecht hebben met op deze hardheidsclausule.  2 

 3 

Schorsing  door de FSR van 13.51 tot 14.05. Reden voor schorsing is de wens van het 4 

Faculteitsbestuur om door te gaan met de werving voor nieuwe functies.  5 

 6 

De Haan wil zeggen dat de FSR blij is met de concessies. De FSR zegt toe dat het FB vanaf 7 

morgen aan de slag kan gaan met de werving van kandidaten. Over de exacte formulering zal 8 

nog hevig gediscussieerd worden.   9 

Muller vraagt naar het student-lid in de CoH en de GsH, dit staat nu niet in het 10 

faculteitsreglement. Blaauboer geeft aan dat dit nu in de memorie van de toelichting op het 11 

besturingsmodel staat, ze weet niet of het verstandig is om het op het niveau van het 12 

faculteitsreglement op te nemen. Van Vree geeft aan dat de studentleden er wel komen. De 13 

notitie over het besturingsmodel geldt als memorie van toelichting op het faculteitsreglement 14 

en is daarmee rechtsgeldig. De technisch voorzitter vraagt aan Van Vree of de student-DB leden 15 

er zullen komen, Van Vree beaamt dit. De memorie van toelichting geeft volgens hem aan hoe je 16 

het faculteitsreglement moet lezen. Muller vraagt ook naar de benoemingstermijnen, ze geeft 17 

aan dat voor de decaan de benoemingstermijn 5 jaar is terwijl dit voor overige functies 3 jaar is. 18 

Van Vree geeft aan dat de benoemingstermijn voor de functie van decaan universitair geregeld 19 

is. De termijn van 5 jaar wordt door veel mensen in de organisatie als lang ervaren. 3 jaar is een 20 

periode die te overzien is en dit is aantrekkelijk voor jonge mensen.  21 

Kramer vraagt wanneer er wordt begonnen met de werkgroep voor studentleden in de raden. 22 

Blaauboer geeft aan dat dit in de zomer zal plaatsvinden. Er kunnen pas bestuurders worden 23 

benoemd wanneer het faculteitsreglement wordt vastgesteld. Van Vree geeft aan dat de 24 

werving die nu plaats vindt  geen garantie is voor benoeming.  25 

7. Matching (mondeling) 
Van Den Hoven vraagt naar een update over de matchingsweken met inschrijfcijfers en 26 

voorbereidingen. Van Vree wijst op een stukje in de krant waarin staat dat het aantal 27 

aanmeldingen voor universiteiten geëxplodeerd is: het aantal aanmeldingen is 5% hoger. Wat 28 

de UvA betreft duidt het beeld op stabiliteit: een aantal faculteiten groeien iets en een aantal 29 

faculteiten zien een kleine daling. De aanmeldingen voor de rechtenfaculteit is een aantal 30 

procenten minder. De FGw doet het goed aangezien er meer aanmeldingen zijn dan vorig jaar. 31 

Een aanwijzing dat het goed gaat is dat het marktaandeel 1,9% hoger ligt. Dit is een stijging van 32 

1,9% in het landelijk aandeel. Ook is er geen daling in de masteraanmeldingen, dit aantal is 33 

hetzelfde als vorig jaar. Dit kan nog veranderen aangezien veel mensen zich nog kunnen 34 

uitschrijven voor de master. 35 

Van Vree geeft aan dat de voorbereidingen voor de matchingsweken goed gaan en dat het in een 36 

vergelijking met andere universiteiten opvalt dat de UvA het buitengewoon serieus doet. Bij de 37 

VU is er bijvoorbeeld geen ronde in augustus. Bij de UvA wordt het zwaar ingevuld wat 38 

studenten een reëler beeld van de opleiding geeft. Het is volgens van Vree niet te realiseren om 39 

alle studenten persoonlijk te spreken.  40 

Boersma vraagt of het FB zicht heeft op cijfers van studenten die zich inschrijven voor meerdere 41 

opleidingen. Van Vree geeft aan dat bovengenoemde cijfers gaan over eerste keuzes van 42 

studenten. Hij geeft aan dat het waar is dat daar inderdaad ontwikkelingen kunnen 43 

plaatsvinden die niet te voorzien zijn. Boersma vraagt of deze cijfers een bijstelling kunnen zijn 44 

Pagina 4 ~ 6 



 Facultaire Studentenraad 
studentenraad.nl/fgw  ~  fgw@studentenraad.nl 

 

voor de prognose die de vorige OV gegeven is met betrekking tot de financiën. Nijsten en Van 1 

Vree geven aan dat het daar nog te vroeg voor is, maar de resultaten tot dusver zijn beter dan de 2 

prognose. Nijsten geeft aan dat er nu gewerkt wordt aan de viermaandsafsluiting nadat de 3 

tweemaandsafsluting negatief is uitgevallen. Nijsten geeft wel aan dat het een zwaar jaar is.  4 

Rutten geeft aan dat aanmelding voor de studie en de matchingsweken apart is en vraagt of 5 

studenten zich voor allebei aanmelden. Van Vree geeft aan dat het percentage van studenten die 6 

zich voor beiden heeft aangemeld nu 44% is. Rutten vraagt hoe dit opgelost zal worden. Van 7 

Vree geeft aan dat dit nog een heel gedoe zal worden, het is namelijk verplicht om de 8 

matchingsweek te volgen. Deze cijfers zijn wel universiteitsbreed: de cijfers voor aanmelding 9 

voor de studie en de matchingsweek liggen gemiddeld tussen 40% en 50%. Blaauboer geeft aan 10 

dat de FSR dit zelf kan volgen op de UvA site.  11 

De Haan vraagt of de matching voor de gemeenschappelijke bachelor van de UvA en de VU het 12 

programma van de UvA zal volgen. Van Vree stelt dat het beste model gevolgd zal worden.  13 

8. Rondvraag en sluiting  
Muller vraagt naar de ingangseisen voor de Engelstalige tracks. Van Vree stelt dat er een 14 

onderzoek is naar de mogelijkheid voor Engelstalige tracks bij grotere opleidingen zoals 15 

Europese Studies. De Engelstalige tracks gaan bestaan naast de Nederlandstalige tracks.  16 

Kramer vraagt naar de voorbereidingen voor de researchmastervisitaties. Van Vree geeft aan 17 

dat de voorbereidingen goed gaan: er worden toetsingskaders opgesteld door de UvA. Deze 18 

toetsingskaders zullen door anderen worden overgenomen.  19 

Bij het landelijk decanenoverleg wordt er gesproken over het onder een label brengen van 20 

researchmasters. Dit is zes jaar geleden al eerder geprobeerd maar een aantal faculteiten en de 21 

overheid waren het hier niet mee eens. Waar men nu achter komt is dat de manier waarop de 22 

researchmasters worden ingedeeld inflexibiliteit vertonen. Er zijn hiernaast een aantal 23 

domeinen die ontwikkeld zijn zoals Europese Studies. Van deze domeinen zou ook een 24 

researchmaster moeten komen. Door alles dicht te timmeren is het lastig om dicht bij het 25 

onderzoek te blijven. Kramer stelt dat dit meer mogelijkheden biedt voor interdisciplinariteit.  26 

 27 

De Groen vraagt of het lukt om geen externe locaties buiten de UvA te huren zoals dit staat in de 28 

middellangetermijn begroting. Nijsten stelt dat er scherp op gelet wordt maar er is een 29 

uitzondering: de opening van het academisch jaar zal plaatsvinden in de Rode Hoed.  30 

De Haan stelt dat de FSR het belangrijk vindt om de reactie op het 8-8-4 advies zo snel mogelijk 31 

te ontvangen. Van Vree vraagt wat er gedaan is met de reactie van het FB op het 884 advies, is 32 

dit besproken met andere organen? Kramer stelt dat de CSR ook een dossier heeft geopend en 33 

dat de dossierhouder van dit onderwerp de FSR afgevaardigde is.  34 

Van Vree denkt dat er landelijke afspraken gemaakt moeten worden over 884. Van den Hoven 35 

wil dit bij het LOF agenderen. Van Vree geeft aan dat binnen de UvA niemand echt blij is met 36 

deze structuur, maar het is een enorme ingreep om alles te veranderen.  37 

 38 

De technisch voorzitter sluit de vergadering om 14.43.   39 

Besluiten 
Actielijst 
130521-04 Decaan: terugkomen op het honoursadvies van de FSR. 40 
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140508-06 Bespreken instellingsplan 1 

140508-07 Faculteitsbestuur: versturen reactie op het OER advies 2 

140508-08 Van den Hoven contact opnemen met Maria Heijne 3 

140508-09 Blaauboer mailen link met cijfers van de UvA 4 

140508-10 Blaauboer: programma matchingsweek mailen naar de FSR 5 
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