
 

Notulen van de Overlegvergadering 

Facultaire studentenraad maatschappij- en gedragswetenschappen 

 

Datum en tijd: 17-09-2014, 15:00-17:00 uur. 

Locatie: REC-B 2.08 5 

 

Aanwezig: Edward de Haan, Els van Drimmelen, Sterre Minkes, Sofie Sloot (voorz.), Pleuntje 

Versteegh (not.), Lidewij Koene, Annelies Goldhoorn, Kevin Zweeris, Wibe van der Linden, 

Gamze Ulker, Guinevere Simpson, Martin Wesseling, Melvin Biester.  

Afwezig: Cathelijne Kroon, Vincent Paul, Moataz Rageb. 10 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Sofie opent de vergadering om 15:00 uur.  

 

De FSR wil de stand van zaken rondom de nieuwe decaan en professionalisering van 15 
docenten toevoegen aan de agenda. Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.  

 

2. Vaststellen notulen 

Regel 90: Er is geen nieuwe gemeenschappelijke regeling. 

Regel 94: Hier moet ‘door het CvB’ toegevoegd worden.  20 
Regel 242: IO’s worden niet extra ingepland en kunnen indien nodig samen met de AO’s.  

Regel 255: Een schriftelijke reactie moet wettelijk na de OV gegeven worden. In de OV 

wordt een mondelinge reactie gegeven.  

Regel 274: De regel over het facultair convenant wordt verwijderd.  

Regel 303: Er moet toegevoegd worden dat de docent zich had moeten terugtrekken uit de 25 

examencommissie.  

 

Met deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld. 

 

3. Actielijst 30 
20131112-1: De FSR krijgt inzage in het rapport van Wouter Zum Vörde Sive Vörding over 

een tweede collegezaal.  

20140129-2: Wanneer er meer informatie is over de hoogte van het BSA zal dit op de website 

en in de studiegids vermeld worden.  

20140702-3: Wanneer er met de OR geëvalueerd gaat worden over de verhuizing, zal er ook 35 

een evaluatie voor studenten komen.  

20140702-4: De decaan vraagt bij de OWI's na hoe zij het beleid rondom actief diplomeren 

communiceren naar de studenten en zorgt dat de communicatie naar de student er uiteindelijk 

ook is.  

20140702-5: Het decanaat communiceert naar de OWI’s dat een docent waartegen bezwaar 40 
aangetekend wordt bij de examencommissie volgens de WHW niet benaderd mag worden 

voor vragen over de kwestie.  

 

Pro Memoriam: 

20120306-1: De Decaan houdt de FSR op de hoogte van ontwikkelingen rond de ILO 45 
opleiding.  



 

20121205-2: De Decaan houdt de FSR op de hoogte van ontwikkelingen rond PPLE.  

20121205-3: De Decaan houdt de FSR op de hoogte over de ontwikkeling rond de 

huisvesting. 

20140702-4: De FSR koppelt terug aan Ivar Klinkenberg wat de SV’s zeggen over oude 50 
vakinformatie op de Blackboardpagina’s.  

20140702-5: In de eerste OV of IO van het nieuwe collegejaar zullen de werkafspraken tussen 

de FSR en het decanaat besproken worden. 

 

4. Mededelingen 55 
Decaan 

Bijna alle OWI's geven aan dat de instroom van studenten dit jaar lager is dan verwacht. Er 

werd een piek verwacht.  

De decanen zijn in gesprek met het CvB over de kaderbrief. Er was een bezuiniging op het 

onderwijs voorgesteld, maar dit lijkt terug te draaien. De decaan hoort morgen wat het wordt. 60 

Wanneer er nu bezuinigd zou worden, neemt men een voorschot op de meerjarenplanning.  

De FMG is verhuisd. Over het algemeen is dat positief, er zijn nog kleine dingen die niet 

helemaal kloppen, maar daar wordt aan gewerkt. Deze zouden sneller verholpen moeten 

worden, maar het blijft hangen in procedures en gesprekken. Tom Verhoek zit in de 

programmagroep.  65 

 

Els 

Er is een opnamestudio ingericht voor blended learning. Deze zit in het Lab, het is leuk om 

daar eens te gaan kijken. De FMG houdt zich veel bezig met blended learning.  

 70 

Annelies 

De FSR heeft twee nieuwe raadsassistenten: Martin Wesseling en Guinevere Simpson. Een 

van de raadleden is gestopt, daarom is er nog een derde raadsassistent aangenomen. Eelkje 

van der Veen zal de plek van Kiza Magendane innemen. Annelies zal de contactgegevens van 

de raadsassistenten doorsturen aan het decanaat.  75 
 

5. Vak- en tentamenaanmeldingen 

De huidige FSR staat achter het advies van de FSR '13-'14. Het advies bestaat uit twee delen: 

1) communicatie over de aanmeldperiode voor vakken, en 2) communicatie over de 

mogelijkheid tot naplaatsing.  80 

 

Het eerste punt in het advies is de communicatie over de aanmeldperiode van vakken. De FSR 

zou graag zien dat elk OWI naar de studenten communiceert over de aanmeldperiode zoals 

dat bij POWL al gebeurd. Bij POWL wordt voorafgaand aan en tijdens de aanmeldperiode 

een mail gestuurd naar de studenten. Ook ontvangen de studenten op de laatste dag van de 85 

aanmeldperiode nog een allerlaatste herinnering. Het lagere aantal naplaatsingen bij POWL is 

mogelijk te danken aan de communicatie naar de student.  

De decaan reageert dat de OWI's aangeven studenten voldoende te informeren over de 

aanmeldperiode. Het is de bedoeling dat de studenten zich zo vroeg mogelijk inschrijven voor 

hun vakken, dit is ook het doel van SIS. Het handige aan SIS is dat de studenten hun 90 
studieplan in kunnen voeren, hierdoor weet de UvA beter waar zij aan toe is en kan het 

onderwijs hierop ingericht worden. Een van de redenen waarom studenten zich niet binnen de 

aanmeldperiode inschrijven voor vakken is dat zij soms denken dit wel op de naplaatsingsdag 

te kunnen doen. Om deze reden zijn de OWI's geen voorstander van het vooraf melden dat er 

een naplaatsingsmogelijkheid bestaat. Er zijn wel maatregelen voor studenten die zich niet 95 



 

binnen de aanmeldperiode inschrijven, maar deze zouden de OWI's liever niet communiceren. 

Daarnaast zijn er opleidingen waar studenten aangeven te veel e-mails te ontvangen, waardoor 

niet alles gelezen wordt.  

De FSR denkt dat studenten de e-mails soms over het hoofd zien, of de aanmeldperiode niet 

gelijk in de agenda noteren. En dat daarom een herinnering prettig is. Dit is wat de studenten 100 

bij POWL ook aangeven.  

Het decanaat geeft aan dat het inschrijven de eigen verantwoordelijkheid is van de student. 

POWL komt de student vrij veel tegemoet. Bij Psychologie is dit veel minder, maar daar 

wordt de vakaanmelding op een andere manier geregeld, namelijk via de studieadviseurs. In 

de optiek van de OWI’s zijn alle studenten op de hoogte van de aanmeldperiode voor vakken, 105 

maar als dit niet zo is dan moet hier iets aan gedaan worden.  

De FSR sprak met Ivar Klinkenberg en hij dacht aan de mogelijkheid als herinnering een sms 

te sturen op de laatste dag van de aanmeldperiode. Een andere mogelijkheid is communicatie 

over de aanmeldperiode via een banner op Blackboard. Op deze manier hoeft de 

communicatie niet alleen per e-mail aan de student.  110 
 

Het tweede punt in het advies was de communicatie over de mogelijkheid tot naplaatsing 

wanneer een student zich niet tijdig heeft kunnen aanmelden voor vakken.  

Het liefst zou de FSR zien dat er naar de student gecommuniceerd wordt over de 

naplaatsingsdag, maar er zou bijvoorbeeld ook gecommuniceerd kunnen worden dat een 115 
student bij problemen met de aanmelding contact op kan nemen met de studieadviseur. De 

studieadviseur zou de mogelijkheid tot naplaatsing dan aan de student kunnen communiceren. 

De decaan geeft aan dat het niet de bedoeling is dat de studieadviseurs worden overspoeld 

met e-mails. OWI’s merken dat als er niet gecommuniceerd wordt over naplaatsing, er dan 

veel aanmeldingen zijn tijdens de aanmeldperiode.  120 
De FSR reageert dat het voor de student veel makkelijker is zich tijdens de aanmeldperiode 

digitaal in te schrijven, dan dit fysiek te moeten doen op een naplaatsingsdag.  

De FSR zou graag zien dat er aan de studenten gecommuniceerd wordt over waar zij terecht 

kunnen voor als de vakaanmelding om welke reden dan ook niet lukt. Om druk bezochte 

naplaatsingsdagen te voorkomen adviseert de FSR meer te communiceren over de 125 

aanmeldperiode voor vakken. Mogelijk kan er in die communicatie toegevoegd worden dat er 

bij complicaties contact opgenomen kan worden met de studieadviseur.  

De decaan zal bij de OWI’s navragen of een extra e-mail tijdens de aanmeldperiode niet 

verstandig is. De decaan voorspelt dat de OWI’s er wel moeite mee zullen hebben aan 

studenten te communiceren dat bij complicaties contact gezocht kan worden met de 130 
studieadviseur. Een banner op Blackboard is mogelijk ook een goede optie.  

De FSR oppert de mogelijkheid bepaalde voorwaarden te stellen aan het contact zoeken met 

de studieadviseur over complicaties bij de vakaanmelding. Bijvoorbeeld dat de studieadviseur 

benaderd moet worden voor een bepaalde deadline.  

Martin: middenweg: ga naar studieadviseur als het je niet gelukt is, maar daar kunnen ook 135 
voorwaarde aan gesteld worden. Reserve opbouwen wanneer je bepaalde voorwaarden stelt. 

De decaan zal dit voorleggen aan de OWI’s.  

De FSR en het decanaat zijn het met elkaar eens dat de vak- en tentamenaanmelding goed 

moet verlopen, zodat op deze manier het onderwijs goed gepland kan worden.  

De decaan geeft aan dat de UvA geen extra onderwijs zal inplannen. Als de student zeker wil 140 
zijn van een plek in de cursus, dan moet hij zich tijdig aanmelden.  

De FSR kent een brief waarin een OWI communiceert dat een student één keer de 

aanmeldperiode mag missen, maar dat er bij de tweede keer geen contact opgenomen kan 

worden voor naplaatsing. Els geeft aan dat de OWI’s achter de schermen alles regelen, omdat 



 

zij geen studenten met achterstand willen. De FSR reageert dat studenten die voor een tweede 145 
keer moeten naplaatsen en deze brief lezen geen actie ondernemen, omdat er gesuggereerd 

wordt dat er geen mogelijkheid is tot het volgen van vakken voor deze studenten. De decaan 

geeft aan niet te weten of de OWI’s deze brieven toch niet willen blijven gebruiken om de 

druk te verminderen.  

 150 
Sofie vat samen dat het decanaat het voorstel naar studenten te communiceren over de 

aanmeldperiode, zoals bij POWL nu al gebeurt, voor zal leggen aan de OWI’s. Daarbij zal de 

toevoeging dat er bij complicaties tijdens de aanmeldperiode contact opgenomen kan worden 

met de studieadviseur meegenomen worden. Ook zou de FSR de suggestie dat studenten die 

voor een tweede keer moeten naplaatsen geen vakken kunnen volgen, graag uit de brief 155 
verwijderd zien. Het decanaat gaat bij Ivar Klinkenberg na wat de mogelijkheden zijn om 

studenten per sms te herinneren aan de aanmeldperiode voor vakken. Het decanaat koppelt 

deze punten terug aan de FSR.  

  

6. Visie FSR FMG ’14-‘15 160 
O&O 

Gaat zicht dit jaar bezig houden met digitalisering, internationalisering, de OERen en het 

facultair plan. Dossiers die gemonitord zullen worden zijn: 8-8-4, PPLE, UvA-Q, 

doorstroommasters en excellentieonderwijs.  

 165 

Psychologie geeft aan in september al de OER vast te willen stellen, hier wordt volgende 

week over vergaderd. Het decanaat zal dit navragen bij Joeri. De FSR vraagt zich af wat het 

decanaat ervan vindt dat deel A verplicht gaat worden. Hieronder valt mogelijk ook de 

richtlijn waarin vermeld staat dat het gemiddelde van een honoursstudent minimaal een 7,5 

moet zijn. De decaan geeft aan dit ergens wel terecht te vinden. Soms moeten bepaalde zaken 170 

ingevoerd worden, maar als het decanaat en de FSR er niet uit kunnen komen, dan is het 

mogelijk een oplossing dat het CvB hierover discussieert met de CSR.  

 

Er zijn discussies in aanloop van het nieuwe instellingsplan. Bijvoorbeeld over dat het bij 

klinische opleidingen misschien helemaal niet zo verstandig is studenten zo spoedig mogelijk 175 
te laten afstuderen. Meer ervaring en praktijk zijn op dat vakgebied ook heel wat waard.  

 

Professionalisering van docenten heeft geen KPI meer, maar er komt wel iets over 

jaargesprekken. Professionalisering van docenten blijft een heel belangrijk punt. Bij 

accreditaties wordt hiernaar gevraagd. De FSR geeft aan dat het traject wel heel belangrijk 180 
blijft. Er is een groot aantal junior docenten die de BKO niet kunnen halen, omdat er op 

verschillende aspecten getest wordt. Daarnaast is er veel verloop, mensen komen en gaan. Dit 

is lastig, aangezien het behalen van het BKO twee jaar duurt.  

 

Adviesaanvragen voor O&O vanuit het decanaat zijn van harte welkom.  185 
 

V&O 

Houdt zich op het moment bezig met UvA-matching, daar is ook veel contact over met de 

CSR.  

 190 

Huisvesting zal dit jaar een dossier zijn dat gemonitord wordt. Het idee is een platform te 

bieden aan studenten voor opmerkingen en vragen. De maandelijkse bijeenkomsten worden 

doorgezet.  



 

 

Samen met de OR wordt gekeken of beide partijen al in een eerder stadium betrokken kunnen 195 
worden bij de begroting van de FMG. Het decanaat raadt aan te kijken naar de kaderbrief.  

Ook adviesaanvragen vanuit het decanaat voor V&O zijn welkom.  

 

De FSR is begonnen aan het schrijven van een beleidsplan. In oktober zal deze aan het 

decanaat opgestuurd worden.  200 
 

7. Stand van zaken rond de nieuwe decaan 

Pas is bekend geworden dat Edward terugtreedt als decaan. De FSR informeert naar de stand 

van zaken rondom de nieuwe decaan.  

 205 

8. Professionalisering van docenten 

Het is voor de FSR onduidelijk of het BKO/SKO doorgezet wordt. De decaan antwoordt dat 

de BKO wel doorgezet wordt, maar of dat ook zo is voor het SKO is afwachten. De BKO 

wordt door het CNA ondersteund. De SKO wordt pas ingericht als de KPI van de BKO rond 

is. Het model is nog niet ontwikkeld.  210 
 

9. WVTTK 

Niets.  

 

10. Rondvraag 215 
Niets.  

 

Actielijst 

20140702-1: Wanneer er met de OR geëvalueerd gaat worden over de verhuizing, zal er ook 

een evaluatie voor studenten komen.  220 
20140917-2: Het decanaat komt terug op regel 134 uit de OV conceptnotulen van 02-07-

2014.  

20140917-3: De FSR stuurt de contactgegevens van de raadsassistenten door aan het 

decanaat.  

20140917-4: Het decanaat legt aan de OWI’s voor naar de studenten te communiceren over 225 
de aanmeldperiode zoals bij POWL nu al gebeurt. 

20140917-5: Het decanaat legt aan de OWI’s de toevoeging voor dat er bij complicaties 

tijdens de aanmeldperiode contact opgenomen kan worden met de studieadviseur, mogelijk 

met bepaalde voorwaarden.  

20140917-6: Het decanaat legt aan de OWI’s voor de suggestie dat studenten die voor een 230 
tweede keer moeten naplaatsen geen vakken kunnen volgen uit de brief te verwijderen.  

20140917-7: Het decanaat gaat bij Ivar Klinkenberg na wat de mogelijkheden zijn om 

studenten per sms te herinneren aan de aanmeldperiode voor vakken en koppelt dit terug aan 

de FSR.  

20140917-8: Het decanaat vraagt na bij Joeri wat de OER-planning is van Psychologie.  235 

20140917-9: Het decanaat denkt na over adviesaanvragen voor de FSR.  

20140917-10: In oktober stuurt de FSR het beleidsplan op aan het decanaat.  

 

 

Pro Memoriam: 240 
20120306-1: De Decaan houdt de FSR op de hoogte van ontwikkelingen rond de ILO 

opleiding.  



 

20121205-2: De Decaan houdt de FSR op de hoogte van ontwikkelingen rond PPLE.  

20121205-3: De Decaan houdt de FSR op de hoogte over de ontwikkeling rond de 

huisvesting. 245 
 

 


