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Agenda	  

1. Opening	  
De	  technisch	  voorzitter	  opent	  de	  vergadering	  om	  15:03	  uur.	  	  1	  

2. Vaststellen	  agenda	  
De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  het	  agendapunt	  alternatieve	  onderwijsvormen	  mondeling	  2	  

behandeld	  zal	  worden.	  Komende	  week	  zal	  er	  een	  schriftelijk	  advies	  gestuurd	  worden	  over	  dit	  3	  

onderwerp.	  4	  

3. Vaststellen	  conceptnotulen	  
Boersma	  vraagt	  naar	  aanleiding	  van	  de	  notulen	  om	  een	  update	  over	  de	  verhuizing	  en	  de	  5	  

verkoop	  van	  het	  Bungehuis.	  Van	  Vree	  geeft	  aan	  dat	  dit	  bij	  de	  stand	  van	  zaken	  ter	  sprake	  zal	  6	  

komen.	  Notulen	  zijn	  vastgesteld	  zonder	  wijzigingen.	  	  	  7	  

Actielijst	  
130521-‐04	  Decaan:	  terugkomen	  op	  het	  honoursadvies	  van	  de	  FSR.	  	  8	  

1	  140508-‐06	  Bespreken	  instellingsplan	  9	  

2	  140508-‐07	  Faculteitsbestuur:	  versturen	  reactie	  op	  het	  OER	  advies	  	  10	  

3	  140508-‐08	  Van	  den	  Hoven	  contact	  opnemen	  met	  Maria	  Heijne	  	  11	  

4	  140508-‐09	  Blaauboer	  mailen	  link	  met	  cijfers	  van	  de	  UvA	  	  12	  

5	  140508-‐10	  Blaauboer:	  programma	  matchingsweek	  mailen	  naar	  de	  FSR	  	  13	  

	  14	  

4. Mededelingen	  
Van	  Vree	  doet	  de	  mededeling	  dat	  er	  serieuze	  problemen	  bij	  de	  opleiding	  Spaans	  zijn.	  Hier	  15	  

is	  vanuit	  de	  opleiding	  en	  het	  faculteitsbestuur	  adequaat	  en	  snel	  op	  gereageerd.	  De	  korte	  termijn	  16	  

problemen	  zijn	  nu	  opgelost	  en	  hier	  zijn	  geen	  studenten	  de	  dupe	  van	  geworden.	  De	  betreffende	  17	  

studenten	  zijn	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  maatregelen	  die	  genomen	  zijn.	  Over	  de	  meer	  fundamentele	  18	  

problemen	  die	  er	  onderliggen	  zal	  de	  komende	  periode	  gesproken	  worden.	  Het	  19	  

Faculteitsbestuur	  houdt	  dit	  goed	  in	  de	  gaten	  en	  zal	  maatregelen	  nemen	  om	  deze	  problemen	  op	  20	  

te	  lossen.	  Ze	  gaan	  de	  komende	  weken	  aan	  de	  slag	  om	  dit	  te	  verbeteren.	  21	  
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Aanwezig	  

Frank	  van	  Vree,	  Gerard	  Nijsten,	  Caroline	  Kroon,	  Roos	  Eggers,	  Roos	  Bodrij,	  Marjolein	  Blaauboer,	  Astrid	  Zwinkels,	  Bert	  
van	  Laar,	  Anne	  Louise	  Schotel,	  Sophie	  van	  Weeren,	  Stephanie	  Kramer,	  Claar	  Muller,	  Gunnar	  de	  Haan,	  Keje	  Boersma	  en	  
Roos	  de	  Groen	  

Afwezig	   Ruud	  van	  der	  Veen,	  Alex	  Tess	  Rutten,	  Jan	  Willem	  van	  Henten	  

Gast	   	  

Notulist	   Roos	  de	  Groen	  
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Nijsten	  geeft	  aan	  dat	  men	  op	  dit	  moment	  wacht	  op	  de	  kaderbrief.	  Het	  lijkt	  er	  op	  dat	  er	  1	  

nieuwe	  bezuinigingen	  aan	  komen,	  met	  name	  het	  geld	  dat	  men	  voor	  de	  studiepunten	  krijgt	  zal	  2	  

omlaag	  gaan.	  De	  komende	  weken	  verwacht	  men	  de	  kaderbrief	  die	  meer	  duidelijkheid	  zal	  geven	  3	  

over	  de	  maatregelen	  die	  genomen	  worden.	  Afhankelijk	  van	  de	  kaderbrief	  zal	  moeten	  blijken	  of	  4	  

het	  ombuigplan	  voldoende	  zal	  zijn.	  	  5	  

De	  begroting	  van	  dit	  jaar	  blijft	  achter,	  de	  maatregelen	  die	  genomen	  zijn	  lijken	  onvoldoende	  6	  

effect	  te	  hebben.	  Hierdoor	  staat	  de	  faculteit	  in	  de	  rode	  cijfers,	  dit	  zal	  dieper	  in	  het	  rood	  zijn	  dan	  7	  

gewenst.	  Wellicht	  moeten	  er	  hierdoor	  meer	  maatregelen	  genomen	  worden.	  Dat	  de	  begroting	  8	  

achter	  blijft	  komt	  onder	  andere	  doordat	  maatregelen	  later	  effect	  hebben.	  Een	  maatregel	  was	  9	  

bijvoorbeeld	  om	  de	  plekken	  voor	  UD	  en	  UHD’s	  alleen	  in	  te	  vullen	  voor	  de	  onderwijstijd.	  Er	  zijn	  10	  

echter	  weinig	  vacatures	  geweest	  waardoor	  dit	  minder	  heeft	  opgeleverd.	  	  11	  

	  12	  

Nijsten	  geeft	  aan	  dat	  de	  kunststudies	  naar	  Crea2	  zullen	  verhuizen.	  Doordat	  religiestudies	  13	  

bij	  geschiedenis	  en	  regiostudies	  gaat	  is	  er	  een	  vleugel	  over,	  er	  wordt	  gesproken	  over	  de	  14	  

invulling	  van	  deze	  vleugel.	  Het	  proces	  voor	  het	  verkopen	  van	  de	  panden	  gaat	  nu	  verder.	  Er	  15	  

waren	  diverse	  geïnteresseerden	  voor	  de	  koop	  van	  het	  Bungehuis,	  nu	  is	  er	  nog	  een	  partij	  over	  16	  

daar	  is	  men	  nu	  mee	  in	  gesprek.	  Nu	  wordt	  er	  door	  het	  CvB	  onderhandeld	  met	  o.a.	  de	  gemeente	  17	  

wat	  betreft	  de	  bestemming	  van	  het	  pand.	  Afhankelijk	  hiervan	  zal	  er	  een	  datum	  voor	  verhuizing	  18	  

worden	  vastgesteld.	  De	  voorbereidingen	  voor	  een	  eventuele	  verhuizing	  worden	  al	  getroffen.	  	  19	  

	  20	  

Van	  Vree	  komt	  terug	  op	  het	  besturingsmodel,	  dit	  is	  nu	  vastgesteld.	  Het	  ligt	  nu	  bij	  het	  CvB,	  21	  

zij	  hebben	  nog	  niet	  gereageerd.	  Het	  is	  al	  in	  een	  eerder	  stadium	  ter	  advies	  langs	  het	  CvB	  geweest	  22	  

en	  het	  lijkt	  nu	  vooral	  een	  formaliteit.	  Er	  zijn	  ongeveer	  45	  mensen	  opnieuw	  benoemd	  binnen	  het	  23	  

nieuwe	  besturingsmodel.	  Een	  aantal	  dingen	  ligt	  nog	  ter	  advies	  bij	  de	  afdelingsvoorzitters	  en	  de	  24	  

onderzoeksdirecteur.	  Ook	  de	  OR	  moet	  nog	  op	  sommige	  punten	  advies	  geven.	  Er	  zijn	  nog	  2-‐3	  25	  

ongevulde	  plekken,	  dit	  zijn	  moeilijke	  plekken	  wat	  meer	  vereist	  om	  deze	  te	  vullen.	  Het	  proces	  is	  26	  

goed	  gegaan,	  er	  is	  veel	  gesolliciteerd	  en	  iedereen	  is	  gesproken.	  Er	  zijn	  een	  aantal	  punten	  van	  27	  

zorg,	  bijvoorbeeld	  in	  de	  de	  CoHraad	  zitten	  weinig	  UHD’s	  en	  hoogleraren.	  In	  september	  zal	  28	  

iedereen	  aantreden.	  Op	  21-‐22	  augustus	  is	  er	  een	  facultaire	  tweedaagse	  waarin	  men	  ‘oefent’	  met	  29	  

de	  nieuwe	  rollen.	  Minder	  ervaren	  mensen	  zullen	  ondersteund	  worden	  met	  cursussen	  en	  30	  

intervisie	  voor	  hun	  nieuwe	  bestuurlijke	  rol.	  	  31	  

	  32	  

Boersma	  vraagt	  naar	  de	  begroting,	  wat	  het	  effect	  is	  van	  de	  tegenvallers	  voor	  dit	  jaar	  en	  wat	  dit	  33	  

betekt	  voor	  de	  kaderstelling.	  Nijsten	  geeft	  aan	  dat	  er	  dit	  jaar	  gekeken	  zal	  worden	  naar	  de	  34	  

effectiviteit	  van	  de	  maatregelen	  er	  zal	  opnieuw	  gesproken	  worden	  met	  het	  CvB.	  Voor	  komend	  35	  

jaar	  zal	  er	  meer	  geput	  moeten	  worden	  uit	  de	  reserves.	  In	  september	  moeten	  er	  al	  maatregelen	  36	  

ingevoerd	  worden	  want	  dan	  wordt	  het	  aantal	  studenten	  bekend	  en	  is	  het	  duidelijk	  hoeveel	  37	  

docenten	  er	  nodig	  zijn.	  Van	  Vree	  geeft	  aan	  dat	  in	  de	  kaderstelling	  geen	  rekening	  gehouden	  38	  

wordt	  met	  de	  financiële	  situatie	  van	  de	  faculteit.	  Er	  zijn	  een	  aantal	  problemen,	  bijvoorbeeld	  dat	  39	  

het	  lang	  duurt	  voordat	  maatregelen	  effect	  hebben	  doordat	  er	  veel	  kleine	  opleidingen	  zijn.	  Ook	  40	  

heeft	  bijvoorbeeld	  het	  vergroten	  van	  de	  werkgroepen	  geen	  zin.	  Het	  allocatiemodel	  van	  de	  41	  

universiteit	  is	  voor	  complexe	  faculteiten	  zoals	  de	  FNWI	  en	  de	  FGw	  niet	  altijd	  gemakkelijk.	  	  42	  

	  43	  

Boersma	  vraagt	  of	  er	  een	  staartje	  komt	  aan	  de	  gesprekken	  die	  gevoerd	  zijn	  naar	  aanleiding	  van	  44	  

de	  benoemingen.	  Van	  Vree	  geeft	  aan	  dat	  het	  goede	  gesprekken	  zijn	  geweest	  waar	  ook	  gekeken	  45	  
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is	  of	  mensen	  wel	  genoeg	  zijn	  uitgerust	  voor	  bepaalde	  functies.	  Bijvoorbeeld	  jonge	  mensen	  die	  1	  

weinig	  ervaring	  hebben	  zullen	  begeleiding	  krijgen	  bijvoorbeeld	  in	  een	  intervisiegroep.	  	  2	  

	  3	  

4.	  Stand	  van	  zaken	  	  4	  

a.	  UvA	  Matching	  	  5	  

Kroon	  geeft	  aan	  dat	  het	  over	  het	  geheel	  goed	  is	  gelopen.	  Er	  kwamen	  vaak	  minder	  studenten	  6	  

opdagen	  dan	  men	  had	  verwacht.	  Bijvoorbeeld	  bij	  het	  departement	  Taal	  en	  Letterkunde	  waren	  7	  

er	  450	  aanmeldingen	  en	  slechts	  300	  studenten	  kwamen	  opdagen.	  De	  opkomst	  was	  over	  het	  8	  

algemeen	  ongeveer	  60%.	  Vermoedelijk	  hebben	  veel	  studenten	  zich	  bij	  veel	  opleidingen	  9	  

aangemeld	  en	  maken	  deze	  op	  het	  laatste	  moment	  pas	  een	  keuze.	  De	  hoorcolleges	  zijn	  10	  

opgenomen	  zodat	  deze	  in	  augustus	  opnieuw	  afgespeeld	  kunnen	  worden.	  Er	  zijn	  nog	  geen	  11	  

evaluaties,	  deze	  worden	  wel	  verwacht.	  De	  resultaten	  van	  de	  toetsen	  waren	  beter	  dan	  bij	  andere	  12	  

faculteiten	  zoals	  economie	  en	  rechten.	  Wel	  waren	  er	  veel	  studenten	  die	  onvoorbereid	  naar	  de	  13	  

toets	  kwamen,	  dit	  kan	  te	  maken	  hebben	  met	  de	  planning	  die	  dicht	  op	  het	  eindexamen	  zitten,	  14	  

motivatie	  of	  inschrijving	  voor	  meerdere	  programma’s.	  	  15	  

Van	  Vree	  benadrukt	  nogmaals	  dat	  er	  veel	  verschillen	  zijn	  tussen	  de	  matchingsprogramma’s.	  Zo	  16	  

heeft	  bij	  Nederlands	  80%	  een	  positief	  advies	  en	  bij	  Frans	  slechts	  32%.	  Ook	  de	  no-‐show	  getallen	  17	  

lopen	  sterk	  uiteen.	  	  18	  

Boersma	  vraagt	  wat	  er	  met	  een	  slechte	  voorbereiding	  effect	  heeft	  op	  het	  advies	  en	  het	  gesprek	  19	  

dat	  naar	  aanleiding	  hiervan	  gevoerd	  wordt.	  	  20	  

Kroon	  geeft	  aan	  dat	  ze	  niet	  weet	  of	  er	  voor	  elk	  programma	  gesprekken	  worden	  gevoerd.	  Van	  21	  

Vree	  geeft	  aan	  dat	  er	  doorgepraat	  moet	  worden	  op	  de	  cijfers	  die	  bekend	  zijn.	  Zo	  was	  bij	  Media	  22	  

Studies	  de	  urgentie	  van	  de	  matching	  heel	  duidelijk.	  Echter	  heeft	  50%	  een	  negatief	  advies	  23	  

gekregen.	  	  24	  

	  25	  

b.	  CEDLA	  	  26	  

Nijsten	  geeft	  aan	  dat	  er	  langere	  tijd	  gesprekken	  worden	  gevoerd	  over	  de	  indaling	  van	  CEDLA	  in	  27	  

de	  faculteit.	  Er	  zijn	  allemaal	  losse	  stukjes	  waar	  over	  gesproken	  wordt,	  onderzoek,	  huisvesting	  28	  

etc.	  Deze	  stukken	  worden	  de	  komende	  weken	  aan	  elkaar	  geplakt.	  Uiteindelijk	  zal	  het	  stuk	  ook	  29	  

met	  de	  FSR	  besproken	  worden.	  	  30	  

	  31	  

c.	  Masterlanguage	  	  32	  

Vier	  cursussen	  per	  jaar	  zullen	  aangeboden	  worden.	  Dit	  is	  een	  moeizaam	  dossier	  geweest	  en	  het	  33	  

loopt	  nu	  sinds	  1	  jaar.	  De	  resultaten	  zijn	  gemengd,	  bij	  o.a.	  Engels,	  Frans	  en	  Duits	  gaat	  het	  erg	  34	  

goed,	  net	  als	  bij	  Klassiek	  talen.	  Zij	  kunnen	  terug	  vallen	  op	  eerdere	  samenwerkingsverbanden.	  35	  

Studenten	  moeten	  veel	  reizen	  (reiskosten	  worden	  vergoed).	  Bij	  Neerlandistiek	  gaat	  het	  niet	  36	  

goed,	  deze	  opleidingen	  zijn	  vrij	  groot	  en	  het	  nut	  van	  de	  samenwerking	  wordt	  niet	  echt	  gezien.	  	  37	  

	  38	  

d.	  Vakdidactiek	  en	  versterking	  lerarenopleiding	  	  39	  

Deels	  het	  versterken	  van	  de	  opleidingen	  voor	  leraren	  op	  de	  universiteit	  en	  het	  aanstellen	  van	  40	  

een	  hoogleraar	  vakdidactiek	  op	  de	  universiteit.	  In	  mei	  was	  er	  een	  succesvolle	  voorlichting	  over	  41	  

de	  nieuwe	  minor	  vakdidactiek.	  Het	  programma	  loopt	  en	  daar	  is	  men	  positief	  over.	  	  42	  

Er	  is	  nu	  een	  hoogleraar	  vakdidactiek	  op	  het	  gebied	  van	  geschiedenis	  en	  erfgoedstudies	  en	  een	  43	  

UD	  voor	  klassieke	  talen.	  Er	  zijn	  nationaal	  14	  promotieplekken	  voor	  docenten	  uit	  het	  middelbaar	  44	  

onderwijs,	  5	  hiervan	  komen	  op	  de	  UvA.	  2,5	  hiervan	  aan	  de	  VU,	  hier	  zal	  de	  UvA	  ook	  bij	  betrokken	  45	  

zijn.	  	  46	  
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Samenwerking	  tussen	  universiteiten	  is	  erg	  lastig	  omdat	  iedereen	  zijn	  eigen	  belangen	  heeft.	  	  1	  

	  2	  

e.	  AAA	  /	  Samenwerking	  UvA-‐VU	  	  3	  

De	  samenwerking	  gaat	  verder,	  er	  zijn	  die	  dossiers	  waarop	  samengewerkt	  wordt.	  Het	  eerste	  4	  

dossier	  is	  Digital	  Humanities.	  In	  september	  begint	  een	  gezamenlijke	  minor.	  Er	  zijn	  5-‐6	  mensen	  5	  

die	  zich	  hier	  op	  gestort	  hebben	  en	  er	  in	  geloven.	  Wat	  betreft	  erfgoed	  studies	  gaat	  het	  wat	  trager,	  6	  

die	  plannen	  moeten	  nog	  gemaakt	  worden.	  ACASA	  loopt,	  er	  is	  op	  dit	  moment	  een	  7	  

gemeenschappelijk	  masterprogramma	  en	  nu	  is	  men	  bezig	  met	  een	  gemeenschappelijk	  8	  

bachelorprogramma	  in	  2016.	  Dit	  gebeurt	  alleen	  als	  het	  onderwijs	  ‘veilig’	  is	  op	  1	  plek	  met	  1	  9	  

opleidingsdirecteur.	  Hiervoor	  is	  geleerd	  van	  de	  master.	  Voor	  de	  eerstejaars	  moet	  het	  perfect	  10	  

geregeld	  zijn,	  ook	  qua	  inschrijvingen	  etc.	  	  11	  

	  12	  

5. OER	  
De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  er	  een	  memo	  is	  verstuurd	  naar	  aanleiding	  van	  het	  gesprek	  dat	  met	  13	  

Caroline	  Kroon	  gevoerd	  is.	  Hier	  wil	  De	  Haan	  nog	  een	  tweetal	  zaken	  over	  bespreken.	  Het	  eerste	  14	  

punt	  wat	  besproken	  zal	  worden	  is	  punt	  4:	  het	  BSA	  in	  het	  tweede	  jaar.	  De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  15	  

studenten	  die	  niet	  hun	  propedeuse	  maar	  wel	  veel	  punten	  uit	  het	  tweede	  jaar	  gehaald	  nu	  van	  de	  16	  

opleiding	  gestuurd	  zouden	  kunnen	  worden.	  Hij	  wil	  niet	  alleen	  voor	  de	  ambitieuze	  of	  excellente	  17	  

studenten	  een	  uitzondering	  maken	  maar	  ook	  de	  ‘hoofdmoot’	  de	  ‘gewone’	  student	  een	  kans	  18	  

geven.	  Kroon	  geeft	  aan	  dat	  het	  voor	  de	  grote	  groep	  belangrijk	  is	  om	  deze	  maatregel	  te	  19	  

handhaven	  om	  de	  continuïteit	  van	  de	  cursus	  te	  waarborgen.	  Voor	  de	  bijzondere	  student,	  20	  

bijvoorbeeld	  de	  student	  die	  twee	  studies	  doet	  kunnen	  er	  afspraken	  gemaakt	  worden.	  Zij	  zullen	  21	  

dan	  ook	  een	  plan	  voor	  het	  verdere	  studietraject	  opgesteld	  worden.	  Kroon	  geeft	  aan	  dat	  er	  22	  

minder	  gesproken	  is	  over	  de	  ‘reguliere’	  student.	  Zij	  benadrukt	  het	  belang	  van	  het	  volgen	  van	  23	  

vakken	  in	  de	  ‘juiste’	  volgorde.	  Zij	  is	  van	  mening	  dat	  het	  geen	  probleem	  is	  op	  het	  moment	  dat	  de	  24	  

studiebegeleiding	  op	  orde	  is.	  Van	  Vree	  zegt	  toe	  dat	  er	  tegemoet	  gekomen	  wordt	  aan	  de	  wensen	  25	  

van	  de	  FSR	  door	  de	  groep	  studenten	  waar	  een	  uitzondering	  voorgemaakt	  wordt	  te	  vergroten	  26	  

door	  ook	  reguliere	  hier	  een	  kans	  te	  geven.	  	  27	  

Zwinkels	  geeft	  aan	  dat	  er	  nog	  geen	  duidelijkheid	  is	  over	  de	  grote	  van	  de	  groep	  studenten	  die	  28	  

deze	  12	  punten	  nog	  moeten	  halen.	  Zij	  geeft	  aan	  dat	  de	  FSR	  zorgen	  heeft	  over	  het	  aantal	  29	  

maatregelen	  dat	  over	  elkaar	  genomen	  word.	  Elk	  jaar	  komen	  er	  meer	  maatregelen	  bij	  en	  zij	  30	  

vraagt	  zich	  af	  wanneer	  er	  een	  einde	  aan	  komt.	  Kroon	  geeft	  aan	  dat	  het	  met	  name	  gaat	  over	  de	  31	  

eerste	  twee	  jaar.	  Dit	  is	  het	  geval	  doordat	  het	  belangrijk	  is	  dat	  studenten	  door	  de	  kern	  van	  de	  32	  

opleiding	  heen	  geholpen	  worden.	  Zij	  geeft	  aan	  dat	  het	  belangrijk	  is	  om	  de	  basis	  te	  leggen	  met	  de	  33	  

propedeuse.	  	  34	  

Van	  Vree	  geeft	  aan	  dat	  deze	  maatregelen	  genomen	  worden	  omdat	  men	  niet	  wil	  dat	  er	  35	  

ingewikkelde	  ingangseisen	  voor	  tweede	  en	  derdejaarsvakken	  opgenomen	  worden	  in	  de	  OER.	  	  36	  

De	  Haan	  vraagt	  waar	  het	  einde	  is.	  Is	  het	  zo	  dat	  studenten	  jaar	  naar	  jaar	  een	  BSA	  krijgen?	  Van	  37	  

Vree	  geeft	  aan	  dat	  er	  al	  opleidingen	  zijn	  waarbij	  studenten	  de	  cursus	  alleen	  op	  een	  volgend	  38	  

moeten	  volgen	  en	  dat	  zij	  een	  jaar	  moeten	  wachten.	  Van	  Vree	  geeft	  aan	  dat	  er	  geen	  studenten	  39	  

weggestuurd	  zullen	  worden	  die	  veel	  punten	  gehaald	  hebben.	  	  40	  

	  41	  

Kramer	  geeft	  aan	  dat	  er	  dit	  jaar	  steeds	  meer	  gesprekken	  zijn	  gevoerd	  over	  maatregelen	  die	  het	  42	  

rendement	  doen	  stijgen.	  Uit	  onderzoek	  is	  gebleken	  dat	  vooral	  meer	  contacturen	  en	  betere	  43	  
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studiebegeleiding	  zorgen	  voor	  een	  beter	  rendement.	  Zij	  geeft	  aan	  dat	  de	  focus	  hier	  meer	  op	  1	  

gelegd	  zou	  moeten	  worden	  in	  plaats	  van	  het	  invoeren	  van	  deze	  maatregelen.	  	  2	  

Van	  Vree	  geeft	  aan	  dat	  ze	  hier	  mee	  bezig	  zijn,	  namelijk	  studiebegeleiding	  doorzetten	  tot	  in	  het	  3	  

derde	  jaar.	  Zeker	  ook	  wat	  betreft	  de	  selectieve	  masters	  zal	  ook	  het	  onderwijsaanbod	  meer	  4	  

onder	  de	  loep	  worden	  genomen.	  Dit	  kan	  moreel	  alleen	  uitgevoerd	  worden	  op	  het	  moment	  dat	  5	  

de	  programma’s	  beter	  worden	  dan	  dat	  ze	  nu	  zijn.	  Een	  aantal	  programma’s	  is	  al	  beter	  geworden.	  6	  

De	  programma’s	  moeten	  meer	  samenhang	  en	  er	  moet	  meer	  begeleiding	  op	  zit.	  Kroon	  geeft	  aan	  7	  

dat	  de	  scriptie	  voor	  veel	  studenten	  een	  struikelblok	  is,	  hier	  moet	  meer	  begeleiding	  op	  voor	  de	  8	  

komende	  jaren.	  	  9	  

	  10	  

De	  Haan	  gaat	  in	  op	  het	  volgende	  punt,	  dit	  is	  punt	  7	  over	  de	  voorwaardelijkheid	  van	  11	  

herkansingen.	  Dit	  is	  iets	  wat	  de	  FSR	  zorgen	  baart.	  De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  herkansingen	  een	  recht	  12	  

zijn	  volgens	  de	  FSR	  en	  dat	  er	  niet	  te	  veel	  voorwaarden	  gesteld	  mogen	  worden	  aan	  het	  13	  

deelnemen	  aan	  een	  herkansing.	  Ook	  het	  doorgeven	  van	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  deze	  14	  

voorwaarden	  bij	  de	  centrale	  examencommissie	  (CEC)	  is	  voor	  de	  FSR	  een	  probleem.	  Hierdoor	  15	  

hebben	  studenten	  geen	  inspraak	  meer	  over	  het	  vaststellen	  van	  deze	  voorwaarden.	  	  16	  

	  17	  

Kroon	  geeft	  aan	  dat	  het	  belangrijk	  is	  voor	  de	  FSR	  dat	  er	  controle	  is	  en	  dat	  er	  voorkomen	  wordt	  18	  

dat	  er	  willekeur	  is.	  De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  het	  overleg	  over	  geschikte	  voorwaarden	  niet	  mogelijk	  19	  

is	  met	  de	  CEC	  omdat	  dit	  een	  onafhankelijk	  orgaan	  is.	  Bodrij	  vraagt	  wat	  een	  voorwaarde	  is	  waar	  20	  

de	  FSR	  zich	  niet	  in	  kan	  vinden.	  De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  dit	  bijvoorbeeld	  verplichte	  deelname	  aan	  21	  

het	  eerste	  tentamen	  geen	  goede	  voorwaarde	  is	  volgens	  de	  FSR.	  	  22	  

Kroon	  geeft	  aan	  dat	  het	  vaststellen	  van	  deze	  voorwaarden	  nu	  bij	  de	  CEC	  gelegd	  worden	  om	  de	  23	  

willekeur	  op	  te	  lossen.	  Maar	  het	  probleem	  van	  de	  medezeggenschap	  wordt	  hierdoor	  niet	  24	  

opgelost.	  Van	  Vree	  geeft	  aan	  dat	  er	  wel	  algemene	  richtlijnen	  opgesteld	  kunnen	  worden	  die	  aan	  25	  

de	  CEC	  meegegeven	  kunnen	  worden.	  Dit	  zijn	  dan	  richtlijn	  voor	  voorwaarden	  die	  redelijk	  zijn.	  26	  

Van	  Weeren	  geeft	  aan	  dat	  dit	  in	  Leiden	  voorwaarden	  opgenomen	  wordt	  in	  de	  OER.	  Van	  Laar	  27	  

geeft	  aan	  dat	  de	  regels	  in	  Leiden	  onwenselijk	  zijn.	  De	  Haan	  geeft	  aan	  of	  er	  nog	  geen	  ideeën	  zijn	  28	  

over	  wat	  redelijke	  voorwaarden	  zouden	  kunnen	  zijn.	  Als	  hier	  een	  document	  voor	  gemaakt	  moet	  29	  

worden	  dan	  kan	  dit	  niet	  voor	  de	  zomer.	  	  30	  

	  31	  

Blaauboer	  vraagt	  wat	  het	  uitstellen	  van	  dit	  artikel	  betekent	  voor	  het	  vaststellen	  van	  de	  OER.	  32	  

Zwinkels	  geeft	  als	  overweging	  dat	  de	  FSR	  in	  dit	  tijdbestek	  en	  zonder	  overleg	  met	  OC’s	  geen	  33	  

voorwaarde	  kan	  bedenken	  die	  altijd	  zou	  kunnen	  gelden.	  De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  de	  CEC	  mag	  34	  

komen	  met	  een	  voorstel	  maar	  dat	  het	  besluit	  in	  deze	  vergadering	  moet	  worden	  genomen.	  Van	  35	  

Vree	  geeft	  aan	  dat	  dit	  er	  al	  staat,	  de	  kaders	  worden	  vastgesteld	  in	  de	  OER.	  De	  Haan	  zegt	  dat	  de	  36	  

specifieke	  kaders	  in	  een	  vergadering	  waar	  de	  FSR	  bij	  is	  vastgesteld	  moeten	  worden.	  	  37	  

Van	  Vree	  zegt	  dat	  het	  gaat	  over	  kaders	  of	  algemene	  handvatten.	  Blaauboer	  geeft	  aan	  dat	  het	  38	  

ingewikkeld	  is	  want	  de	  examencommissie	  stelt	  regels	  op	  naar	  aanleiding	  van	  de	  OER,	  daar	  39	  

staan	  de	  algemene	  regels	  in.	  Dit	  probleem	  kan	  alleen	  in	  de	  OER	  opgelost	  worden,	  dit	  zijn	  de	  40	  

algemene	  richtlijnen	  waar	  de	  examencommissie	  zich	  aan	  moet	  houden.	  	  41	  

	  42	  

Kramer	  stelt	  voor	  om	  voor	  nu	  al	  voorwaarden	  te	  stellen	  dat	  men	  ingeschreven	  moet	  staan	  voor	  43	  

het	  vak	  en	  dat	  komend	  jaar	  gesproken	  wordt	  over	  welke	  voorwaarden	  gesteld	  kunnen	  worden.	  44	  

Op	  deze	  manier	  blijft	  de	  voorwaardelijkheid	  staan	  en	  kan	  er	  komend	  jaar	  gesproken	  worden	  45	  

over	  welke	  voorwaarden	  er	  wel	  gesteld	  moeten	  worden.	  	  46	  
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Kroon	  geeft	  aan	  dat	  het	  geen	  wijziging	  is	  en	  dat	  dit	  dus	  niet	  kan.	  Boersma	  geeft	  aan	  dat	  de	  1	  

context	  waarin	  dit	  artikel	  uitgevoerd	  wordt	  wel	  gewijzigd	  wordt	  en	  hierdoor	  is	  de	  contextuele	  2	  

verandering	  toch	  wel	  een	  verandering.	  Schotel	  geeft	  aan	  dat	  het	  goed	  is	  dat	  de	  willekeur	  er	  uit	  3	  

gaat,	  maar	  dat	  door	  bijvoorbeeld	  een	  basale	  regel	  als	  aanwezigheidsplicht	  de	  keuze	  vrijheid	  van	  4	  

studenten	  inperkt.	  	  5	  

	  6	  

Bodrij	  vraagt	  welke	  voorwaarden	  gesteld	  zijn	  aan	  hertentamens	  waar	  de	  FSR	  zich	  niet	  in	  kan	  7	  

vinden.	  De	  Haan	  wil	  de	  vergadering	  schorsen	  en	  belooft	  dat	  de	  FSR	  daarna	  met	  een	  concreet	  8	  

voorstel	  komt.	  Van	  Vree	  geeft	  aan	  dat	  er	  met	  de	  OR	  een	  discussie	  gevoerd	  wordt	  die	  de	  andere	  9	  

kant	  op	  gaat,	  zij	  willen	  de	  CEC	  algemene	  regels	  op	  laten	  stellen.	  Hij	  stelt	  voor	  dat	  het	  woord	  10	  

redelijkheid	  toegevoegd	  gaat	  worden.	  Als	  wij	  denken	  dat	  wij	  nu	  in	  een	  keer	  alle	  regels	  van	  tafel	  11	  

vegen	  dan	  breekt	  de	  pleuris	  uit.	  We	  moeten	  naar	  een	  ingewikkeld	  model	  waarbij	  de	  opleidingen	  12	  

eigen	  keuzes	  kunnen	  maken	  maar	  dat	  de	  algemene	  regels	  leiden	  tot	  rechtvaardigheid.	  	  	  13	  

	  14	  

Schorsing	  15	  

	  16	  

De	  technisch	  voorzitter	  heropent	  de	  vergadering.	  	  17	  

	  18	  

De	  Haan	  komt	  met	  het	  voorstel	  om	  de	  komende	  maanden	  voorwaarden	  op	  te	  stellen.	  Dit	  wil	  hij	  19	  

omdat	  er	  anders	  voorwaarden	  worden	  vastgesteld	  zonder	  dat	  studenten	  hier	  inspraak	  in	  20	  

hebben.	  De	  technisch	  voorzitter	  vraagt	  of	  dit	  realistisch	  is.	  Blaauboer	  geeft	  aan	  dat	  men	  hier	  21	  

volgende	  week	  dinsdag	  op	  teruggekomen	  kan	  worden.	  Van	  Vree	  geeft	  aan	  dat	  aan	  het	  einde	  van	  22	  

de	  vergadering	  gesproken	  kan	  worden	  over	  de	  voorwaarden	  hiervan.	  Er	  wordt	  afgesproken	  na	  23	  

de	  vergadering	  een	  informeel	  overleg	  te	  voeren.	  	  24	  

	  25	  

Alternatieve	  onderwijsvormen	  26	  

De	  Haan	  stelt	  voor	  om	  dit	  schriftelijk	  te	  doen	  zodat	  er	  tijd	  over	  blijft	  voor	  het	  gesprek	  over	  de	  27	  

OER.	  	  28	  

6. Rondvraag	  en	  sluiting	  
Van	  Vree	  wil	  de	  studenten	  die	  volgend	  jaar	  geen	  zitting	  meer	  nemen	  in	  de	  FSR	  bedanken	  29	  

voor	  hun	  inzet	  voor	  de	  faculteit	  en	  het	  onderwijs.	  	  30	  

Actielijst	  
1	  140508-‐08	  De	  Groen:	  contact	  opnemen	  met	  Maria	  Heijne	  	  31	  


