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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: 24-05-2018 13:00-15:00
Locatie: REC-C6.00
Aanwezig faculteitsbestuur/-bureau:
Hans Brug, Sterre Minkes, Michel Telkamp,
Ingmar Visser.
Aanwezig FSR FMG '17-'18:
Judith Pietersma, Luca Coster, Thom Ter Borg,
Thijs Barendrecht, Geertje Hulzebos, Mark
Dzoljic, Javier Koole, Marnix Gerding, Loraine
Smith, Iris Kingma, Mitchel Sluis.
Afwezig FSR FMG ’17-‘18
Clarie Duin.
Voorzitter:
Iris Kooreman.
Notulist:
Robin van den Hoek.
1.
Opening en vaststellen agenda
Iris Kooreman opent de vergadering om 13:01. De agenda is vastgesteld.
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2.
Vaststellen van de notulen van de OV van 22/03/2018 en van de OV van 19/04/2018
De notulen van de OV van 22 maart zijn zonder nieuwe wijzigingen vastgesteld.
De FSR is akkoord met alle door de decaan voorgestelde aanpassingen op de OV-notulen van
19 april 2018. Ook heeft de FSR op verzoek van de decaan drie actiepunten toegevoegd aan de
notulen, te weten 20180419-1, 20180419-2 en 20180419-3. Daarnaast stelt de FSR een
wijziging in de formulering van een zin op regel 125 voor. Deze wordt nu: ‘Er wordt op dit
moment een inventarisatie gemaakt van de reeds beschikbare AV-apparatuur op de FMG en
welke alternatieven er zijn.’ De decaan gaat akkoord met deze wijzigingen. De notulen zijn
vastgesteld.
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3.
Mededelingen
Decaan:
De brief met daarin het kader voor de begroting van volgend jaar is in een pre definitieve fase
besproken in het CBO. Deze kaderbrief zal op 29 mei definitief worden, maar de decaan deelt
vandaag al enkele contouren van deze brief met de FSR FMG. Het gaat hier om voorlopige
informatie die nog niet is vastgesteld.
De Q1 rapportage is afgerond en zal binnenkort worden gedeeld in de financiële commissie.
De decaan deelt de grote lijnen van de Q1 rapportage met de FSR. De faculteit heeft nu minder
materiële uitgaven gedaan dan in het eerste kwartaal van 2017 en komt nu dichter bij het
daadwerkelijk begrote bedrag. De grotere uitgaven zitten in personeel.
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De
domeinen
Communicatiewetenschap
(CW)
en
Pedagogische
en
Onderwijswetenschappen (POW) gaan zeer waarschijnlijk conform begroting realiseren dit
jaar. Van de andere domeinen is dit nog twijfelachtiger, maar de decaan zal nog met deze
domeinen in gesprek gaan. Het domein Sociale Wetenschappen (SW) gaat waarschijnlijk wel
dichtbij of op het bedrag dat begroot is uitkomen. Psychologie gaat ook bijbuigen, maar de
decaan verwacht dat de realisatie wat boven de begroting zal blijven.
Het is nog wel zo dat er nu 35 fte aan personeel minder bij de FMG zou moeten werken
dan dat nu het geval is. Dat betekent dat een aantal contracten die aflopen niet verlengd zullen
worden, dat gaat om tijdelijke contracten en een groot deel contracten die sowieso al af zouden
lopen, bijvoorbeeld promovendi die klaar zijn met het promotieonderzoek.
De FSR vraagt of er nog aanvullende bezuinigingsmaatregelen zullen worden genomen
binnen het domein SW. De decaan kan alleen een voorlopig antwoord geven: op dit moment
denkt hij niet dat er aanvullende bezuinigingsmaatregelen nodig zullen zijn bovenop de
maatregelen die al staan. De inzet van de decaan is om ook binnen het domein Psychologie
geen aanvullende bezuinigingsmaatregelen af te hoeven dwingen, maar hierover zal hij eerst
nog in overleg moeten met het CvB.
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De procedure voor het werven, selecteren en aanstellen van de diversity officer van de FMG is
bijna afgerond. Als dit proces klaar is zal de decaan bekend maken wie de functie gaat bekleden.
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FSR:
Iris Kingma zal de overlegvergadering rond 14:00 moeten verlaten. En Ingmar Visser zal rond
13:30 de vergadering binnenkomen voor onderwerp 2: het advies selectieprocedure voor de
toelating tot de bacheloropleiding Psychologie.
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4.
Onderwerp 1: Update begroting
Michel Telkamp informeert de FSR FMG over de vorderingen omtrent het begrotingsproces.
Er wordt nog gewacht op de publicatie van de formele UvA-kaderbrief op 29 mei. Uit deze zal
nu ook voor het eerst een vertaalslag worden gemaakt naar een facultaire kaderbrief. Zodra de
facultaire kaderbrief er is zal worden begonnen aan het opstellen van de domeinbegrotingen.
De facultaire begroting wordt dan opgesteld aan de hand van de domeinbegrotingen, in plaats
van andersom.
Vóór de zomer zullen de voorlopige inkomsten en kosten per domein al in kaart worden
gebracht. De domeinen krijgen de opdracht om hun facultaire formatieplaatje helder te maken.
Michel hoopt om zo voor de zomer al een eerste versie van de domeinbegrotingen te hebben.
Op 6 september moet namelijk de conceptbegroting van de FMG ingeleverd worden bij het
CvB. Er is dan een maand om correcties door te voeren in de begroting, waarna de OR en de
FSR de conceptbegroting zullen ontvangen.
We gaan ook kijken hoe we dit jaar de onderdeelcommissies kunnen aan laten sluiten op het
begrotingsproces. Zowel voor als na de zomer zal er een moment zijn waarop de
onderdeelcommissies met de domeinbesturen over de begroting in gesprek kunnen gaan.
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In 2019 begint een transitie: het opbouwen van de begroting vanuit de domeinen in plaats van
vanuit de faculteit is nieuw, het is daarom nog even zoeken naar een balans en een manier om
dit praktisch vorm te gaan geven.
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Een andere complexiteit is het facultaire allocatiemodel. Daarin zal de FMG vooral het UvAallocatiemodel gaan volgen, maar op een paar onderdelen, met name aan de onderzoekskant,
worden afwijkende keuzes gemaakt. Het concept model is twee keer besproken in de financiële
commissie.
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5.
Onderwerp 2: Advies bachelorselectie psychologie
Standpunt FSR:
De FSR is niet onwelwillend om positief te adviseren en had dit ook graag willen doen,
maar maakt zich zorgen over de trend van selectie. De FSR is van mening dat deze trend zowel
schadelijk is voor de toegankelijkheid van het onderwijs als voor de diversiteit van
de
studentenpopulatie. Daarom heeft hij negatief geadviseerd op de adviesaanvraag inzake
selectieprocedure Psychologie 2019-2020.
De FSR wil weten of de decaan en Ingmar ook van mening zijn dat financiële incentives
geen rol mogen spelen in de keuze om te internationaliseren.
De FSR zou graag een instemmingsrecht krijgen op het moment dat er wordt besloten
om tracks of grote delen van een opleiding tweetalig te maken. De FSR zou in ieder geval
vroeger in het proces betrokken willen worden zodat hij mee kan praten over
onderwijsinhoudelijke argumenten om te internationaliseren. En niet pas op het moment dat er
al een adviesaanvraag voor de selectieprocedure klaar ligt.
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Standpunt decaan:
De decaan constateert dat de FSR vooral bedenkingen heeft bij het idee van numerus fixus an
sich en niet bij de voorgelegde de bachelorselectieprocedure van psychologie zelf. Het besluit
om wel of niet een numerus fixus in te stellen is reeds genomen, dit is niet wat vandaag ter tafel
ligt.
We zitten met een dilemma, enerzijds willen we de opleiding niet te groot laten worden,
want dan raakt het aan de kwaliteit en wil je het niet te groot laten worden dan moet je een
middel hebben en het enige middel wat hiervoor bestaat is de numerus fixus. Dit is ook
besproken met de vorige FSR FMG. De decaan erkent dat dit niet de ideale situatie is. Er wordt
nagedacht over andere mogelijkheden. Denk hierbij aan het instellen voor een numerus fixus
voor de Engelstalige track en niet voor de Nederlandse track. Dat soort verkenningen vindt de
decaan een goed idee.
De beslissing om te internationaliseren bij psychologie is genomen vanuit
onderwijskwaliteitsperspectieven. Onderdeel van de onderwijskwaliteit is wel dat een opleiding
van voldoende substantie blijft. Er is een voldoende grote groep studenten nodig om een brede
groep aan docenten te hebben en de volle breed van het vakgebied te vertegenwoordigen. ichZe
vormen niet de belangrijkste factor, maar tellen wel degelijk mee.
De decaan vindt niet dat de FSR instemmingsrecht zou moeten krijgen op het tweetalig
maken van (delen van) opleidingen. Er zijn veel andere manieren om hier intensief over te
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praten, deze zijn onder andere opgenomen in het facultaire draaiboek internationalisering. De
decaan zet het gesprek op deze manieren graag voort.
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Standpunt Ingmar Visser:
Ingmar is het eens met de decaan. Het enige instrument dat er nu is om de grote
studentenaantallen controleerbaar te maken is de numerus fixus, maar hier moeten betere
oplossingen voor komen.
In het advies van de FSR worden motieven besproken die leidend zouden moeten zijn
bij het kiezen voor een numerus fixus. Ingmar geeft aan dat onderwijskwaliteit hier het
belangrijkste motief is. En financiële overwegingen zijn niet leidend, maar deze hangen wel
altijd samen met onderwijs. Dit gaat om complexe beslissingen waarbij heel veel redenen een
rol spelen en het zou gek zijn om te zeggen dat geld er daar niet één van is.
De FSR zal dan geen instemmingsrecht krijgen op het internationaliseren van delen van
opleidingen, maar Ingmar wijst de FSR er wel op dat hij door middel van onderdeelcommissies
in de toekomst wel eerder op de hoogte kan zijn.
Ingmar hoort in ieder geval niet dat de FSR inhoudelijke bezwaren heeft op de
voorgelegde procedure.
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Actiepunt:
20180524-1: De FSR bespreekt het advies bachelorselectie psychologie nogmaals in de
Plenaire Vergadering van 25 mei en zal communiceert hierna zijn definitieve oordeel naar de
decaan.
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6.
Onderwerp 3: Advies BoS-studenten
Standpunt FSR:
De FSR FMG heeft samen met de Board of Studies-studenten een ongevraagd advies
geschreven aangaande de takenlijst van de BoS-student. Er bestaat veel onduidelijkheid over
wat de BoS-student precies moet doen. Dit heeft te maken met het feit dat er een eenduidige
takenlijst mist waardoor de BoS-student niet goed genoeg het democratische gat tussen de FSR
FMG en de zeggenschap weet te dichten. De FSR FMG ziet graag dat een aantal punten
geformaliseerd worden, zodat de functie van de BoS-student als studentassessor beter kan
worden uitgevoerd. De lijst wordt per punt langsgelopen.
De FSR wilt dat de BoS-student zitting neemt bij de OC van het desbetreffende domein.
De BoS-student is in deze rol toehoorder van zaken die onder studenten spelen, zodat dit
standpunt vertaald kan worden naar het Opleidingsdirecteuren Overleg (ODO).
De FSR wilt dat wordt vastgelegd dat de dossierhouder van de FSR FMG een
vergadering organiseert voorafgaand aan de ODO, waarbij de BoS-studenten aanwezig zijn.
Tijdens deze vergadering zal besproken worden hoe het standpunt van de studenten naar voren
gebracht kan worden. De agenda van de ODO wordt tijdig naar de FSR FMG gecommuniceerd
door de desbetreffende onderwijsdirecteuren en de FSR zou ook graag de notulen van dit
overleg ontvangen.
De FSR ziet graag dat formeel wordt vastgelegd dat de BoS-student actief naar buiten
treedt doordat hij of zij zich binnen de studie(s) van het desbetreffende domein kenbaar maakt
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als vertegenwoordiging van studenten binnen de zeggenschap. Hoe dit specifiek ingevuld dient
te worden is aan de BoS-student zelf.
De FSR wil dat de FSR betrokken is bij de sollicitatie van toekomstige BoS-studenten
doordat een raadslid, idealiter de dossierhouder, deel uitmaakt van de sollicitatiecommissie en
daarbij bindend advies kan geven over het aannemen van de toekomstige BoS-student.
Als er met betrekking tot het collegejaar 2018-2019 nog geen onderdeelcommissies
geïmplementeerd kunnen worden zorgt de dossierhouder van de FSR FMG ervoor dat de BoSstudenten de agenda van de plenaire vergaderingen ontvangen. De BoS-studenten worden dan
geacht om een keer per maand bij de PV aanwezig te zijn.
Standpunt decaan:
Het is belangrijk om vast te stellen dat als we het over ‘de BoS-studenten’ hebben, we
het enkel over de BoS-studenten van de domeinen Sociale Wetenschappen en Pedagogische en
Onderwijswetenschappen hebben. Het advies gaat dus alleen over de BoS-studenten (over SW
en POW). De FSR bevestigt dit.
Domein POW vindt het prima dat de BoS-student zitting neemt bij de OC: dit gebeurt
nu immers al. Het college SW is het er niet mee eens om de BoS-student zitting te laten nemen
in een of meerdere OC’s. Dit uit praktische overwegingen en omdat hij de onafhankelijke rol
van de studentassessor wil waarborgen. Hij vindt het belangrijk dat de studentassessor een
onafhankelijk en opleiding overstijgend geluid kan laten horen. De graduate school SW heeft
ook een praktisch bezwaar: er zijn twaalf OC’s binnen het domein, dit is een te grote
hoeveelheid om allemaal zitting bij te nemen. Wel vindt Annette het verstandig als de BoSstudenten en OC’s contact houden met elkaar en de BoS-student kan altijd aanschuiven bij een
OC-vergadering, maar dat is iets anders dan zitting nemen. De decaan gaat dit nog een keer
terugkoppelen met Richard van der Wurff en verwerkt dit in zijn formele schriftelijke reactie.
Het klinkt de decaan niet onredelijk in de oren om de agenda van de ODO tijdig naar de
FSR FMG te communiceren. Tijdig is dan niet een paar weken van te voren, max een week van
te voren. Hij zal dit nog terugkoppelen met Richard van der Wurff en verwerkt dit in zijn
formele schriftelijke reactie.
De decaan is het ermee eens dat de BoS-student meer naar buiten moet treden en hij zal
aan de OWI’s vragen om na te denken over manieren om de positie van BoS-student meer naar
buiten te brengen. Ook vindt hij het een goed idee als de OWI’s dit bespreken in
sollicitatiegesprekken met BoS-studentkandidaten.
De domeinen zitten verschillend in het betrekken van een FSR-lid in de
sollicitatiecommissie voor toekomstige BoS-studenten. SW vindt het goed als een FSR-lid in
de sollicitatiecommissie plaatsneemt en vindt dat er serieus naar de FSR geluisterd moet
worden, maar dat het besluit om een student aan te nemen uiteindelijk helemaal bij de
onderwijsdirecteur moet liggen. Hier is de decaan het mee eens. Het FSR-lid moet dan wel
direct aan het begin van het studiejaar beschikbaar zijn: de BoS-student wordt immers aan het
begin van het jaar gerekruteerd. Bij POW is het zo dat de zittende BoS-student lid is van de
sollicitatiecommissie voor de volgende BoS-student, op deze manier zijn de studenten dus al
vertegenwoordigd. Zo wil POW het graag houden, er hoeft voor hen niet ook nog een FSR-lid
bij.
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De decaan vindt het idee van het bijwonen van de PV van de FSR door de BoS-student
goed en dat de relatie tussen de BoS-student en de FSR FMG goed onderhouden wordt.
Conclusie:
De FSR FMG wacht de officiële reactie van de decaan nog af. Het is in ieder geval geen
probleem dat de agenda en stukken van het ODO-overleg transparant worden gemaakt. De
decaan geeft nog door aan de OWI’s over door te praten over hoe de BoS-student actief naar
buiten kan treden. Het is bij SW prima dat een FSR-lid zitting neemt in de sollicitatiecommissie,
maar het aannemen van een student blijft een beslissing van de OWI’s. Bij POW heeft men
liever een BoS-student in de sollicitatiecommissie dan een FSR-lid.
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7.
Onderwerp 4: Instemmingsverzoek naamwijziging ASW
Standpunt FSR :
De decaan heeft aan de FSR FMG gevraagd om dit verzoek binnen twee weken te behandelen
in plaats van de normale instemmingstermijn van zes weken, omdat zo voorkomen wordt dat
er een nieuw CROHO-label aangevraagd moet worden. De FSR FMG is akkoord met de
naamswijziging Interdisciplinaire sociale wetenschap en stemt derhalve in. Tevens benoemt de
FSR dat hij het positief vindt dat de OC is gevraagd om een reactie te geven over deze
naamswijziging.
Standpunt decaan:
De decaan bedankt de FSR FMG voor het snelle handelen en voor de positieve instemming. De
OR heeft inmiddels ook positief gereageerd op dit instemmingsverzoek.
8.
W.v.t.t.k.
Er zijn geen w.v.t.t.k.-punten.
9.
Rondvraag en sluiting
FSR:
De opkomst voor de studentenraadsverkiezingen was dit jaar nog lager dan vorig jaar, zowel
op centraal niveau als op FMG-niveau. Volgend jaar moet dit echt anders, want deze situatie is
nijpend.
Decaan:
De decaan voelt met de FSR mee en vindt het jammer dat de situatie is zoals hij is. Hij vindt
het goed om hier verder over na te denken.
Actiepunt:
20180524-2: De FSR neemt contact op met de decaan om verder te praten over het verhogen
van de opkomst bij de studentenraadsverkiezingen.
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Iris Kooreman sluit de vergadering om 14:25.
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