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Notulen van de Overleg Vergadering (OV) van de FSR FMG met de decaan 

Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen 

Datum en tijd: 19-04-2018 14:00-16:00 

Locatie: REC-B3.05 5 

Aanwezig faculteitsbestuur/-bureau:  Hans Brug, Sterre Minkes. 

Aanwezig FSR FMG '17-'18: Judith Pietersma, Gianluca Coster, Thom Ter 

Borg, Thijs Barendrecht, Geertje Hulzebos, Mark 

Dzoljic, Javier Koole, Clarie Duin, Marnix 

Gerding, Loraine Smith, Iris Kingma, Mitchel 

Sluis. 

Aanwezige OWI’s:   Richard van der Wurff (College SW), Annette 

Freyberg-Inan (Graduate School SW),  Erna van 

Hest (College POW), Andries van der Ark 

(Graduate School POW), Ingmar Visser (College 

Psychologie), Martine van Selm (College CW). 

Voorzitter: Iris Kooreman. 

Notulist:   Robin van den Hoek. 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Iris Kooreman opent de vergadering om 13:55. Er zijn (studenten)toehoorders aanwezig bij de 

overlegvergadering. De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld. 

 10 

2. Mededelingen 

Decaan: 

De decaan geeft aan dat hij tevreden is met verloop van het OER-proces en dat de 

voorbereidingen voor deze overlegvergadering in zijn optiek op constructieve en prettige wijze 

zijn verlopen.  15 

 

FSR FMG: 

Robin stelt zich voor als nieuwe Ambtelijk Secretaris en gaat na of alle aanwezigen akkoord 

gaan met het maken van een geluidsopname van de vergadering.  

De FSR FMG geeft aan graag te willen kijken naar het indelen van de twee uren die 20 

voor de OER Overlegvergadering staan geagendeerd. Indien het bespreken van de OER’en niet 

veel tijd in beslag neemt, dan zou de FSR graag in de overige tijd andere onderwerpen willen 

agenderen. De decaan geeft aan dat dit mogelijk is, maar dat dit ook afhankelijk is van hoe 

soepel het OER-proces volgend jaar zal verlopen.   

 25 

3. Onderwerp 1: OER Deel A 

Standpunt FSR:  
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Genderneutraliteit: Om de genderneutraliteit van de OER te waarborgen stelt de FSR 

FMG voor een genderneutrale term te gebruiken, namelijk om ‘de student’ te gebruiken waar 

nu ‘hij/zij’ of ‘hij of zij’ staat. Deze aanbeveling wordt ook gedaan omwille van de inclusiviteit 30 

van de universiteit. 

Vorm van tentaminering bij artikel 4.2.5.: De FSR FMG ziet graag dat de student niet 

alleen een representatieve voorbeeldvraag ontvangt, maar ook een representatieve 

voorbeelduitwerking en informatie over de lengte, soort, vragen en inhoud van het tentamen, 

zodat de student zich optimaal kan voorbereiden. De FSR FMG eist geen volledige 35 

oefententamens voor de student, maar vindt het belangrijk dat de student in ieder geval inzicht 

krijgt in wat hij/zij kan verwachten. 

 

Standpunt decaan:  

Genderneutraliteit: Het onderwerp genderneutraliteit is eerder besproken en de decaan is bereid 40 

om deze wijziging over te nemen. 

Vorm van tentaminering: De decaan begrijpt dat de student inzicht in lengte, soort, 

vragen en inhoud van een tentamen nodig heeft. Wel is het zo dat de decaan niet tegen de 

adviezen van de opleidingscommissies in wil gaan. De onderwijsinstitutendirecteuren (OWI’s) 

van Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) en opleidingscommissies (OC) 45 

Interfacultaire lerarenopleiding (ILO) en POW zijn het niet eens met dit advies van de FSR 

FMG. De OC’s willen de werkdruk op de docenten niet verhogen. Ook zijn zij van mening dat 

het geven van voorbeelduitwerkingen moeilijk in te richten is voor tentamenvragen die in 

essayvorm worden gesteld. De OC’s en OWI’s zouden niet willen dat docenten omwille van 

een moeilijk in te richten voorbeelduitwerking hun tentamens alleen nog maar met 50 

multiplechoicevragen en korte feitenvragen zouden vullen.   

Het voorstel van de FSR FMG over voorbeelduitwerkingen van tentamens wordt in principe 

met de voorgestelde aanpassingen overgenomen. Aan de uitwerking (van het 

voorbeeldantwoord) wordt een disclaimer toegevoegd waarin wordt vermeld dat het slechts om 

een voorbeeld van een uitwerking gaat, dat meerdere uitwerkingen mogelijk zijn en dat de 55 

voorbeelduitwerking niet uitsluitend en uitputtend is. Ook zal over dit advies een 

terugkoppeling worden gedaan naar de opleidingscommissies ILO en OC POW.  

 

Actiepunten: 

20180419-1: De decaan zorgt ervoor dat in de nieuwe OER een genderneutrale term wordt 60 

gebruikt. Waar nu ‘hij/zij’ of ‘hij of zij’ staat zal ‘de student’ gebruikt worden.  

20180419-2: De decaan zorgt ervoor dat het advies over voorbeelduitwerkingen in de nieuwe 

OER wordt opgenomen. Aan de uitwerking (van het voorbeeldantwoord) wordt echter wel een 

disclaimer toegevoegd.  

20180419-3: De FSR FMG zal een terugkoppeling geven aan de opleidingscommissies ILO 65 

en POW betreffende zijn advies in de vorm van tentaminering. 

 

Onderwerp 2: OER Deel B - Sociale Wetenschappen (SW) 

Standpunt FSR:  

Cijfers en overige resultaten: De bindende richtlijn omtrent de 5,1 tot 5,9 regeling wordt 70 

geschrapt. Dit betekent dat studenten alle cijfers tussen de 1 en 10 kunnen halen, afgerond op 
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één decimaal. Echter, in de praktijk blijkt dat SIS cijfers tussen de 5,1 en 5,9 nog niet kan 

verwerken. Om onduidelijkheid te voorkomen stelt de FSR FMG voor dat in deel B van de 

OER moet worden vermeld dat de oude regeling nog van toepassing is. Zodra het nodige 

administratieve werk is afgerond, kan de bepaling dat geen cijfers tussen de 5,1 en 5,9 kunnen 75 

worden behaald, worden geschrapt uit het deel B van de OER.  

Canvas als vervanging voor de modulehandleiding: In het nieuwe Artikel B5.3 bij de 

Raam-OER van SW staat dat de modulehandleiding niet verplicht is wanneer deze opgenomen 

is in de digitale leeromgeving. De FSR FMG wil deze ontwikkeling niet tegengaan. Echter 

twijfelt de FSR FMG nog aan de juiste invulling van deze wijziging. De FSR FMG stelt voor 80 

om specifieke elementen van de modulehandleiding die op Canvas staan vermeldt volgend jaar 

te gaan evalueren en op basis daarvan een keuze te maken of het lid een juiste beoordeling is 

geweest. 

OER Algemene Sociale Wetenschappen (ASW): Het valt de FSR FMG op dat de OC 

ASW nog geen akkoord heeft gegeven op de OER.  85 

 

Standpunt OWI’s Richard van der Wurff en Annette Freyberg-Inan: 

Cijfers en overige resultaten: Het voorstel van de FSR FMG zal worden overgenomen.  

Canvas als vervanging voor de modulehandleiding: 

Richard van der Wurff geeft aan dat hij blij is dat de FSR FMG mee wil gaan in de wijzigingen. 90 

De suggestie van de FSR FMG om volgend jaar te evalueren wordt overgenomen en hij bedankt 

de FSR FMG voor de constructieve meedenkactie. 

 OER ASW: De OC ASW is nog niet akkoord gegaan met de invulling van tweede jaar 

ASW. Zodra de OC ASW akkoord is met de OER zal Richard van der Wurff de FSR FMG hier 

een terugkoppeling op geven.  95 

 

Actiepunt: 

20180419-4: De taakgroep OER van de FSR FMG evalueert volgend jaar hoe de 

modulehandleiding is opgenomen in Canvas.  

 100 

4. Onderwerp 3: OER Deel B - POW 

Standpunt FSR:  

De FSR FMG volgt dit jaar voor alle onderwerpen binnen de OER deel B het advies van de 

opleidingscommissies zo veel mogelijk op. Zo ook voor het instemmingsbesluit voor de OER 

van 2018-2019 van het Domein POW. Zij adviseren positief over de OER’en van de bachelor 105 

en de master POW en de FSR FMG ziet geen reden om van dit advies af te wijken. 

 

5. Onderwerp 4: OER Deel B - Psychologie (Psy) 

Standpunt FSR:  

De FSR FMG volgt het advies van de OC  in het instemmingsbesluit voor de OER’en  van 110 

2018-2019 van het Domein Psychologie. Zij adviseren positief over het opleidingsspecfieke 

deel B van het domein Psy en de FSR FMG ziet geen reden om van dit advies af te wijken. 

 

6. Onderwerp 5: OER Deel B - Communicatiewetenschap (CW) 

Standpunt FSR:  115 
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De FSR FMG volgt het advies van de OC  in het instemmingsbesluit voor de OER’en van 2018-

2019 van het Domein CW. Zij adviseren positief over de OER’en van de Bachelor en de Master 

van CW en de FSR FMG ziet geen reden om van dit advies af te wijken. 

 

7. W.v.t.t.k.  120 

Standpunt FSR: 

De FSR FMG stelt vragen aan Richard van der Wurff (OWI College Sociale Wetenschappen) 

over de vakken die werden gegeven door het DIA (Documentaire Instituut Amsterdam) en nu 

geschrapt zijn. De FSR FMG vraagt zich af hoe de OC politicologie en de OC antropologie 

hierin betrokken zijn en of er alternatieven komen voor de geschrapte vakken.   125 

 

Standpunt OWI College SW en decaan:  

Er wordt op dit moment een inventarisatie gemaakt van de reeds beschikbare  AV-apparatuur 

op de FMG en welke alternatieven er zijn. CREA heeft het College SW benaderd om eventueel 

cursussen aan te bieden die als vervanging zouden kunnen dienen voor de DIA-vakken. Dit 130 

onderwerp zal worden geagendeerd op het eerstvolgende OWI-overleg. De OC’s zijn hierover 

geïnformeerd. Verdere vragen ontvangt de decaan graag op een later moment.  

 

Actiepunt: 

20180419-5: De FSR FMG zal zijn vragen over eventuele vervanging voor de geschrapte 135 

vakken van het DIA schriftelijk communiceren naar het decanaat.  

 

8. Rondvraag en sluiting 

Bezuinigingen:  

De FSR FMG geeft naar aanleiding van het protest van New University aan zich zorgen te 140 

maken over de bezuinigingen en vraagt zich af wat de gevolgen van de bezuinigingen op dit 

moment al zijn.  

De decaan geeft aan dat deze maatregelen met name betrekking hebben op de invulling van 

volgend studiejaar. Verder ziet de decaan uit naar de schriftelijke reactie die de decaan nog van 

de FSR FMG gaat ontvangen. Hij wil graag, zoals afgesproken met de FSR, eerst de 145 

schriftelijke uitwisseling complementeren om vervolgens nog een reactie te kunnen geven of 

de correspondentie openbaar te maken. 

 

Diploma-uitreikingen: 

De FSR FMG vraagt zich af of er in het verleden onderzoek gedaan is naar de ervaringen van 150 

studenten bij hun diploma-uitreiking. Ook vraagt de FSR zich af of de decaan hierover met de 

FSR in gesprek wilt gaan.  

De decaan geeft aan hier graag met de FSR over door te praten.  

 

Actiepunt: 155 

20180419-6: De FSR FMG neemt contact op de decaan om in gesprek te gaan over diploma-

uitreikingen en hoe die worden ervaren door de studenten.  

 

Taalbeleid van de FSR: 
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Volgend jaar zullen er waarschijnlijk studenten met een niet-Nederlandstalige achtergrond 160 

plaatsnemen in de FSR FMG. De FSR FMG vraagt zich af hoe dit juridisch in elkaar steekt: 

welk taalbeleid moeten de FSR en de decaan dan gaan voeren? 

Sterre geeft aan dat hierover contact is geweest met juridische zaken en dat bevonden is dat 

volgens de Algemene wet bestuursrecht (AWB) Nederlandse bestuursorganen  in het 

Nederlands moeten communiceren. Mark zal Sterre nog een mail sturen met de vraag waar en 165 

op welke wijze dit precies is vastgelegd in de wet. De decaan geeft aan dat er niet helemaal 

over zal worden gegaan op een Engels taalbeleid, maar dat er momenteel door het CvB een 

verkenning wordt gedaan naar wat er wél vertaald moet worden. De decaan geeft aan ook naar 

deze verkenning te gaan handelen.  

 170 

Indeling OER’en-OV: 

De FSR FMG komt terug op het bespreken van de inrichting van de OER’en-OV. Er wordt 

besloten hier een actiepunt van te maken: 

 

Actiepunt: 175 

20180419-7: De decaan en de FSR FMG bekijken vóór de OER’en-OV of ze verwachten de 

geagendeerde twee uren aan de OER’en te moeten besteden. Indien dit niet het geval is zal -in 

overleg met het decanaat-  de OER’en-OV ingekort worden en kan de FSR FMG in de overige 

tijd andere onderwerpen bespreken.  

 180 

Keuzevakken in de master Sociologie: 

De FSR FMG vraagt zich af waar het aan ligt dat er minder keuzevakken zijn voor de master 

sociologie, en of de OC hierover om advies is gevraagd.  

Annette Freyberg-Inan (Graduate school SW) geeft aan dat dit komt omdat er minder studenten 

zijn dan eerst, en dat dit niets met de bezuinigingen te maken heeft.  Ook geeft ze aan dat OC-185 

leden geen adviesrecht hebben op keuzevakken en dat ze hier normaal gesproken dus niet over 

meepraten.  

 

Future Society Studies (FSS):  

FSR FMG: de decaan heeft eerder aangegeven betrokken te willen worden bij het vormen van 190 

dit nieuwe bachelorprogramma en vraagt zich af hoe de decaan van plan is de medezeggenschap 

hierin te betrekken. 

Decaan: FSS wordt op dit moment ontwikkeld vanuit FNWI, onder die faculteit zal de studie 

de eerste 3 jaar ondergebracht worden. Op het moment dat er sprake zou zijn van overname van 

deze studie door de FMG zal dit uiteraard worden besproken met de FSR FMG.  195 

 

Masterselectie communicatie: 

De FSR merkt op dat in de vorige OV de gewichtigheid van selectiecriteria wel is besproken, 

maar dat dit niet terug te zien is in de schriftelijke reactie van de decaan op het advies van de 

FSR FMG betreffende de masterselectie communicatie.  200 

De decaan geeft aan te gaan kijken of dit daadwerkelijk ontbreekt en of dit aangevuld gaat 

worden in de reactie van de decaan.  

 



  
 

Pagina 6 van 6 
 

Actiepunt: 

20180419-8: De decaan gaat na of gewichtigheid van selectiecriteria opgenomen is in de reactie 205 

op het advies aangaande ‘masteraanmelding’ en informeert de FSR FMG hierover.  

 

Iris Kooreman sluit de vergadering om 14:42 


