Notulen van de Overlegvergadering
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Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Datum en tijd: 20-01-2015, 14:00-16:00 uur.
Locatie: REC-C2.05
Aanwezig faculteitsbestuur/-bureau: Eric Fischer, Sterre Minkes, Tom Verhoek.
Aanwezig FSR FMG: Lina van Hirtum, Tiffany Zandvliet, Brendon Voogt, Kevin
Zweeris, Iris Kooreman, Jiska Streefkerk, Yoren Lausberg, Baukje Hegeman, Kilian
Geryszewski, Dana Voorma, Iris Bijman, Malika Ouacha, Ernst Kuneman.
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Afwezig: Geen.
Voorzitter: Laura Benner.
Notulist: Racquelle Bannink.
1. Opening en Vaststellen agenda
Laura opent de vergadering om 14.00. De agenda is vastgesteld.
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2. Vaststellen notulen van de OV van 16 november 2015
FSR is met alle wijzigingen akkoord. De term ‘decanaat’ wordt vervangen door
‘faculteitsbestuur’. Op regel 209 staat eenmaal ’de afdelingen’ teveel.
Actielijst
20150715-2: Sterre koppelt de uitkomsten van de inventarisatie naar best practices en
de begeleidingsbudgetten voor docentprofessionalisering naar de FSR terug zodra
Carlie haar stuk af heeft. Carlie is ziek geweest, dit moet dus nog gebeuren.
20151116-1: De FSR stuurt de aangepaste dossierverdeling nog naar de decaan  zal
Lina
doen
zodra
nieuwe
raadsassistenten
beginnen.
20151116-2: De FSR stuurt de mail die aan de onderwijsdirecteur POWL over de
tegenstrijdigheid tussen de OER en de nieuwe regels door naar Sterre.
20151116-3: De FSR mailt het communicatieplan van het beleidsplan zodra dat af is
naar de decaan. Er zijn nog teveel verschuivingen geweest, de FSR zal bij belangrijke
evenementen
vooraf
mailen.
20151116-4: Iris K gaat kijken of de resultaten van de enquête studieadvies
doorgestuurd
kunnen
worden
naar
het
decanaat.
20151116-5: De FSR maakt een afspraak met Tom over informele overleggen tussen
afdelingen
en
studieverenigingen

er
is
een
afspraak.
20151116-6: De FSR doet een voorstel voor een informele activiteit tussen
medewerkers en studenten  en geeft aan dat de FSR hier geen tijd voor heeft door
alle taken er al zijn, dus het zou heel fijn zijn als faculteitsbestuur dit op zich neemt. Is
FSR
mee
bezig,
maar
tijdgebrek.
Uitnodiging
volgt
nog.

20151116-7: Janke en Tiffany zorgen dat de WC-krant bij het juiste mailadres
uitkomt. Nieuwe krant komt eraan.
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Pro Memoriam:
20121205-1: De decaan houdt de FSR op de hoogte over de ontwikkeling rond de
huisvesting.
 Het komende halfjaar wordt het buitenterrein ingericht, dit gaat gepaard met
overlast. Er is overleg binnen de faculteit hoe studenten over de verbouwingen
geïnformeerd zullen worden.
20150121-2: De decaan betrekt de FSR tijdig wanneer er studiesuccesmaatregelen
toegevoegd worden aan de huidige maatregelen.
20150318-3: De decaan houdt de FSR op de hoogte van de ontwikkelingen op gebied
van een nieuwe decaan  De FSR krijgt een update bij de volgende OV.
20150916-4: De decaan en de FSR geven schriftelijk hun wijzigingen door aan de
notulist(e), zodat de behandeling van de notulen in de overlegvergadering niet te veel
tijd
kosten.
20151116-5: De FSR mailt het communicatieplan van het beleidsplan zodra dat af is
naar de decaan.
20151116-3: De FSR mailt het communicatieplan van het beleidsplan zodra dat af is
naar de decaan. Teveel verschuivingen, vooraf mailen voor belangrijke evenementen.
20160120-1: Binnen 1 of 2 jaar zullen in A/B/C alle zalen van genoeg stopcontacten
worden voorzien.
3. Mededelingen
Nieuwe decaan
Bekend dat er een nieuwe decaan komt. Hans Brug, lid van de raad van bestuur
VUMC. Doordat AMC en VUMC gaan fuseren zal hij naar alle waarschijnlijkheid
uiterlijk 1 september Eric Fischer vervangen. Hans wil graag kennismaken met de
faculteit, hiervoor zal hij eerst langs bestuurders van de domeinen gaan en vervolgens
langs de medezeggenschap en het faculteitsbureau.
Ondertussen bij de FMG
De decaan wijst de FSR erop dat er een boekje is gemaakt over de knelpunten en heeft
dit boekje uitgedeeld aan de FSR. Het boekje focust op wat er tot nu toe is gedaan aan
de knelpunten en welke knelpunten nog open staan. De faculteit wil een nieuwe
inventarisatie voorkomen, door zaken die niet deugen snel hogerop te krijgen.
Faculteitsfinanciën
Decaan wil met FSR het hebben over faculteitsfinanciën. Door teruglopende
studentenaantallen, die leidend zijn voor de geldstroom van het Rijk naar de FMG,
komt de FMG op den duur in financiële moeilijkheden. Reden voor terugloop van het
aantal studenten is onbekend. Er zijn drie manieren om het tij te keren: de
studentenaantallen moeten omhoog om meer inkomsten te genereren, er moet goed
gekeken worden of het geld binnen de faculteit efficiënter kan worden besteed en/of
er moet bezuinigd worden
Faculteitsonderzoeken
Er zijn drie onderzoeken uitgevoerd op de REC: een werkelijke bezettingsonderzoek,
een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers en een onderzoek naar de
bruikbaarheid van leegstaande gangen en trappenhuizen, de zogenaamde onbenutte
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meters. De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek zijn nu bekend en aan het
einde van deze maand worden deze besproken met de decaan. De tevredenheid loopt
erg uiteen voor de verschillende domeinen. Er zal overleg komen over welke
uitkomsten gedeeld worden.
Uit het werkplekbezettingsonderzoek kwam naar voren dat deze erg laag is (30%40%). Zijn nog op zoek naar verklaringen voor uitkomsten. Meer onderzoek volgt,
tevens naar de correlatie tussen de resultaten van beide onderzoeken.
Derde onderzoek: door de indeling van REC is dit gebouw redelijk inefficiënt,
bijvoorbeeld door de grote trappenhuizen. De faculteit wil deze ruimtes gaan
benutten, de vraag is dus in hoeverre deze ruimtes zich lenen voor gebruik. Gewenst
is een menggebied van studieruimtes en informele studieplekken, inclusief
stopcontacten en verlichting. Ook wil de faculteit aan de uitstraling van deze ruimten
werken, voorzieningen en sfeer staan voorop in het bedenken van plannen.
Er is een duidelijke connectie tussen deze onderzoeken en de financiën. Het is
financieel interessant om te kijken wat er nodig is, zoals meer studieplekken, en dat te
koppelen aan efficiëntie. Als we ruimte kunnen inleveren, kan deze teruggegeven
worden aan de universiteit en worden de kosten voor de FMG teruggebracht.
FSR
Afscheid Kevin en Jiska. Ernst, Roos zijn de nieuwe raadsassistenten en Racquelle is
de nieuwe ambtelijk secretaris van de FSR.
4. Onderwerp 1: Advies NSE scores Studiefaciliteiten
Adviesvraag: kan de FSR verklaren waarom NSE scores zo laag zijn voor FMG en
kan de FSR nadenken over hoe deze verbeterd kunnen worden?
Door in gesprek te gaan met studenten heeft de FSR een aantal punten aangegeven die
verbeterd kunnen worden, waardoor de NSE–score omhoog kan gaan.
Ten eerste is er een tekort aan stopcontacten in studieruimtes. Ten tweede is het
klimaat vaak problematisch voor studeren, studenten geven aan het vaak te koud of te
warm te hebben. Ten derde is er een groot tekort aan studieplekken tijdens
tentamenperiodes, de zogeheten piekmomenten. Wanneer de FdR naar REC verhuist
zullen 14000 studenten beroep doen op het Library Learning Center.
Het advies FSR luidt dat er nader onderzoek nodig is naar de lage scores van de NSE
voor de FMG, dit kan de FSR niet uitvoeren door te weinig capaciteit.
Verder adviseert de FSR dat er meer stopcontacten moeten komen in studiezalen en
dat er meer studieplekken beschikbaar moeten zijn tijdens de piekmomenten.
De FSR komt met twee praktische haalbare oplossingen om tijdens piekmomenten het
Library Learning Center te verlichten. De FSR adviseert om de week voor
tentamenweek lokalen in REC die niet worden gebruikt, open te zetten. Tevens
adviseert de FSR om in het weekend voor de tentamenweken gebouw B/C openstellen
voor studenten om te studeren. De FSR is van mening dat deze oplossingen de
tevredenheid over aanbod studieplekken op de NSE omhoog zal halen.
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De decaan biedt zijn excuses aan voor het gevraagde advies en begrijpt dat de FSR
geen gedegen onderzoek kan doen naar de NSE scores. De vraag om advies was
vooral voor de inbreng van studenten, aangezien de FSR dichter bij studenten en
studentenverenigingen staat, werd gehoopt dat de FSR hier iets over kon zeggen.

135

Het faculteitsbestuur erkent dat de stopcontacten in lokalen vooralsnog een probleem

zijn. Op dit moment kunnen er niet meer worden aangelegd door de
financiering/planning. Het faculteitsbestuur zegt toe dat binnen 1 of 2 jaar in REC A
en B/C alle zalen van genoeg stopcontacten worden voorzien.
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Het faculteitsbestuur erkent de moeilijkheden die studenten hebben met het boeken
van lokalen en dat Mapiq dit probleem onvoldoende oplost. Het is positief dat
studenten gebruik kunnen maken van beschikbare ruimte, maar dit moet nog
verbeterd worden. Om studenten gebruik te laten maken van de lokalen in REC, zegt
het faculteitsbestuur toe dat de UB binnen één jaar een uitbreiding van Mapiq aan zal
bieden in de vorm van een app waarin duidelijk staat welke ruimte er beschikbaar is.
Er zal gebruik gemaakt worden van ‘activespots’ op telefoons, deze geven weer
hoeveel mensen er zijn in een ruimte en hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn.
FSR noemt systeem op Sciencepark als voorbeeld voor hoe het systeem zou kunnen
zijn op FMG. Tom verklaart dat het systeem op Sciencepark eenvoudiger is dan op de
FMG. Hier heeft ieder domein vooraf een vast aantal werkgroepzalen toegekend
gekregen (de zgn. taartpunten), waar het domein voor betaald heeft.
Over het openstellen van REC B/C in het weekend voor een tentamenweek hebben de
OWI’s zich al positief uitgelaten. Ook het faculteitsbestuur is positief over het idee,
deze wil graag meer studieplekken voor studenten. Eric en Tom zeggen toe de kosten
(voor schoonmaak, verwarming, beveiliging, etc.) uit te zoeken voor volgende OV.
Afhankelijk van de kosten, zal er pilot worden gedaan in het weekend voor de
volgende tentamenweek (eind maart). Benadrukt wordt, dat communicatie over de
openstelling van REC B/C zeer belangrijk is voor het laten slagen van de pilot. De
FSR zegt toe zich hiervoor in te zullen zetten. De FSR benadrukt dat de openstelling
zeer belangrijk is voor de tevredenheid van FMG-studenten en dat dit NSE scores
positief kan beïnvloeden.
Met de vorige FSR en het faculteitsbestuur zijn plannen gemaakt om ongebruikte
ruimten in de gangen te gebruiken voor studieruimten. Dit plan ligt bij het CvB, welke
gaat over het financieren van het plan. Met verhoudingsgewijs beperkte investeringen
kan het plan worden uitgevoerd. Indien het wordt goedgekeurd zullen tijdens het
komende zomerreces de ruimten worden verbouwd en zullen de ruimten in 2016-2017
in gebruik genomen worden.
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De FSR is tevens gevraagd verklaring te geven voor de lage NSE scores op het gebied
van ICT (onderdeel van Studiefaciliteiten). Dit is een moeilijk punt voor FSR, de raad
is geen specialist in ICT infrastructuur. Wat de FSR graag benoemt is dat het
vakaanmeldingssysteem makkelijker en overzichtelijker is geworden. De FSR geeft
aan dat door het huidige vakaanmeldingssysteem veel studenten buiten de boot vallen
voor vakken die ze willen doen en dat dit zich onder andere uit in lage NSE scores.
Daarnaast verloopt de communicatie vanuit de faculteit niet zo soepel en wordt deze
als onpersoonlijk ervaren. De FSR ziet graag dat er zoveel mogelijk aan gedaan wordt
om dit te verbeteren.
De FSR zegt toe na te gaan denken over rechtvaardigere oplossingen, dan ‘wie het
eerst komt, wie het eerst maalt’ voor het inschrijven van vakken en zal hier een
dossier voor aanmaken/voorstel voor doen.
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5. Onderwerp 2: Ongevraagd advies Schakeltrajecten
De FSR heeft een ongevraagd advies gegeven over schakeltrajecten waarin drie
punten centraal staan: de FSR wil meer betrokken worden bij inhoud en bij de
informatievoorziening over schakeltrajecten, nu is de FSR geen officiële partner. Ten
tweede wil de FSR dat de decaan de faculteit mobiliseert en het probleem van de
schakeltrajecten hogerop brengt. FSR wil dat de decaan voortouw neemt richting het
CvB of zelfs het ministerie van OCW.
Sterre legt uit dat er voor 2016-2017 nog geen financieel probleem is. De
schakelprogramma’s van 60 ECTS gaan door, maar de studenten staan geregistreerd
als contractstudent en niet als reguliere student. Voor studenten betekent dit dat zij
geen recht hebben op studiefinanciering en OV, en dat zij niet kunnen (bij)lenen van
de DUO. Volgend jaar mag maximaal 1,5 keer wettelijk collegegeld gevraagd
worden, waardoor de kosten gedragen worden.
In 2017-2018 verandert dit, dan mag maximaal 1 maal wettelijk verplicht collegegeld
gevraagd worden. Hiermee vallen schakeltrajecten van 60 ECTS niet te bekostigen,
maar SW en POWL willen de mogelijkheid om te schakelen nog wel aan blijven
bieden. Sterre adviseert de FSR het probleem aan te kaarten bij CSR die het weer
neerleggen bij de LSVB voor Kamervragen. De CSR moet duidelijk maken aan de
LSVB wat de gevolgen zijn van deze ontwikkeling.
De decaan vindt het advies van de FSR goed en benadrukt nogmaals het
maatschappelijk belang van schakeltrajecten. Schakeltrajecten zijn een essentieel
onderdeel van sociale mobiliteit. Zoals aangegeven door de FSR, is het probleem de
financiering van de schakeltrajecten. Door inspanning decaan is aanschuifonderwijs
voor onbepaalde tijd mogelijk. Dit drukt de kosten, maar is zeker niet ideaal.
Schakelstudenten hebben andere of minder kennis dan niet-schakelstudenten,
waardoor dit onderwijs verandert omdat er sprake is van een hiaat kennis en
academische vaardigheden tussen de schakelstudenten en niet-schakelstudenten. Met
Richard van der Wurff en Mark Rutgers is hierover gesproken.
De decaan adviseert dat dit onderwerp ook via de politiek aangekaart kan worden. Als
de Minister door de Kamer onder druk gezet wordt, vooral met oog op de
verkiezingen volgend jaar, dan is er een redelijke kans dat er meer geld voor
schakelen ter beschikking gesteld wordt. Universiteiten lobbyen momenteel slecht
voor hun belangen.
FSR en de faculteit gaan gezamenlijk de lobby aan voor schakeltrajecten. Eric is, als
persoon, niet decaan, bereid samen te gaan zitten met FSR en iemand van het CvB om
na te denken over hoe er iets gedaan kan worden voor de schakeltrajecten. Er komt
een gesprek met Eric, FSR, Sterre, Mark en Richard, en daarna worden
vervolgstappen besproken en stappen naar LSVB en VSNU via CSR.
6. Wvttk
Iedereen is tevreden over de vergadering en de uitkomsten.
7. Rondvraag en sluiting
Voorzitter Laura Benner sluit de vergadering om 16.35.
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20150715-2: Sterre koppelt de uitkomsten van de inventarisatie naar best practices en
de begeleidingsbudgetten voor docentprofessionalisering naar de FSR terug zodra
Carlie het af heeft.
20151116-1: De FSR stuurt de aangepaste dossierverdeling nog naar het
faculteitsbestuur.
20151116-3: De FSR mailt het communicatieplan van het beleidsplan zodra dat af is
naar het faculteitsbestuur.
20151116-6: De FSR doet een voorstel voor een informele activiteit tussen
medewerkers en studenten
20150318-3: De decaan geeft de FSR een update over de nieuwe decaan bij de
volgende OV.
20160120-2: Tom & Eric gaan kosten (schoonmaak, verwarming, beveiliging,
etc.) uitzoeken voor volgende OV en gaan dan proefperiode doen als het geld er
voor is en het kan. Openstellen gebouw weekend voor tentamenperiode.
20160120-3: Tom contact FSR over plannen studieruimtes in gangen.
20160120-4: Er komt een gesprek met FSR, Decaan, Sterre, Mark en Richard over
schakeltrajecten, dan worden vervolgstappen besproken en stappen naar LSVB via
CSR.

