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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: 09-05-2017, 10:00-12:00 uur 

Locatie: REC-C6.00 5 

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

Aanwezig FSR FMG:  Aldert van Dam, Jorrit Kruithof, Eva Verschuur, 

Bing Gagliardi, Isene Boudrie, Ilvy van der 

Steen, Farah Ouazizi, Dirkje Schoon, Sophie 

van Gentevoort. 

Overige aanwezigen: Richard van der Wurff (OWI College SW), 

Jacobijn Olthoff (Opleidingsdirecteur ILO). 

Afwezig FSR: Sacha Palies, Sam Selling. 

Voorzitter: Guinevere Simpson. 

Notulist:   Racquelle Bannink. 

1. Opening en vaststellen agenda 

Guinevere opent de vergadering om 09:59. 

De onderwerpen Blended Learning en internationalisering worden verwisseld.  

2. Vaststellen notulen 

De FSR en de decaan bespreken de opmerkingen van de decaan op de notulen van 20 maart jl. 10 

De notulen zijn vastgesteld. 

De decaan geeft nog een toelichting op de vragen van de FSR over huisvesting in de OV van 

20 maart. Het integraal plan: De decaan heeft met zijn collega's het draft integraal plan 

besproken. Zij zien zich meer in een sturende rol en bedenken nu manieren om meer initiatief 

naar hen toe te trekken. Betrokkenheid van de FSR bij huisvesting: er zijn een aantal voor de 15 

studenten relevante thema’s, wanneer dit aan de orde is bespreekt de decaan deze 

onderwerpen in de OV. 

De decaan heeft Aspire in het AVO en OWI-overleg besproken. Er is afgesproken om onder 

leiding van Giselinde Kuipers een stuk te schrijven met de ervaringen tot nu toe. In beide 

overleggen is advies van de FSR meegestuurd, dit kan worden meegenomen in het stuk.  20 

Actiepunten: 

Het actiepunt 20170320-4 wordt verandert in: De FSR nodigt de nieuwe directeur GSSS, de 

decaan en Sterre uit voor een gesprek over masterselectie bij masters met en zonder 

capaciteitsbeperking, en de selectiewijze.   

3. Mededelingen 25 

FSR:  

Sam Selling is ziek en Sacha Palies heeft andere verplichtingen, beide zijn afwezig.  
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Decaan:  

ILO: er is een amendement voor de educatieve minor en educatieve module voor bij de 

master OER van de ILO. Er bestaat nu nog geen OER voor de minoren/ educatieve modules. 30 

De OC van de ILO heeft na een paar suggesties en verduidelijkende vragen positief 

geadviseerd. Uiterlijk morgen komt het voorstel naar de FSR. Het zal worden besproken op 

de OV van juni. 

4. Onderwerp 1: Interfacultaire Klankbordgroep lerarenopleidingen 

FSR: 35 

De FSR vindt het een goed voorstel. Er zijn nog wel twee verduidelijkende vragen vanuit de 

FSR. Vraag 1: waar komen de voorgestelde alumni vandaan? Vraag 2: wat is status van de 

klankbordgroep als een FSR geen afvaardiging stuurt voor de klankbordgroep? 

Jacobijn Olthoff: 

De alumni kunnen overal vandaan komen, de opleiding heeft een groot alumni netwerk. 40 

Als er een FSR geen vertegenwoordiger stuurt dan is dat op zich geen probleem. De 

klankbordgroep is een uitnodiging om mee te denken, als men niet betrokken wil worden/zijn 

dan zijn er wellicht anderen die dat wel willen. Mocht het gebeuren dat niemand reageert, dan 

kan er nagedacht worden over een ander pad.  

De decaan:  45 

Het is belangrijk om de klankbordgroep met elkaar te evalueren. Stel dat de respons slecht is, 

kan de decaan dit met zijn collega's bespreken. Bij de bestuursraad en daaronder het 

operationeel overleg van opleidings-/onderwijsdirecteuren, kan het ook worden gemeld en 

gevraagd of zij kunnen kijken naar vertegenwoordiging. Het is tevens belangrijk om te kijken 

hoe de informatiestroom georganiseerd moet worden.  50 

De intentie van de raad is om nu met de reducering van het aantal CROHO labels in te 

stemmen. 

5. Onderwerp 2: Blended Learning 

Standpunt FSR: 

De FSR bedankt Richard van der Wurff en de decaan voor de betrokkenheid in het proces.  55 

De FSR is het eens met de algehele visie van de Blended Learning strategie; namelijk dat het 

geen doel op zich is maar een middel. De aanmerkingen van de FSR hebben betrekking op de 

steekpercentages bij de monitoring. De raad vindt dat het aangeven van percentages strookt 

met de visie op Blended Learning en ziet deze liever niet. De FSR vraagt zich af of kijken 

naar een stijging in het gebruik van Blended Learning niet beter bij de visie past. Verder vindt 60 

de FSR dat monitoring beter per domein gedaan kan worden in plaats van facultair. Wat 

betreft Canvas, wil de FSR weten of er genoeg uren worden vrijgemaakt voor docenten om 

hiermee te leren werken.    

Standpunt decaan:  

Richard van der Wurff spreekt namens de decaan, zij denken hetzelfde over de strategie. 65 

Richard van der Wurff is blij dat de FSR Blended Learning ook ziet als middel en niet als 

doel op zich. De instrumenten die worden ingezet, zoals trainingen, het mogelijk maken van 
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experimenten, tijd geven aan docenten, zijn middelen om docenten Blended Learning te laten 

uitproberen. Het is niet de bedoeling om Blended Learning af te dwingen. De percentages zijn 

indicatoren om na een paar jaar te monitoren of in een substantieel deel van de vakken 70 

docenten hebben nagedacht over hoe ze digitale leermiddelen kunnen gebruiken.  

 De nieuwe DLO Canvas is een veelzijdig instrument dat gebruiksvriendelijk is. 

Richard van der Wurff zou graag zien dat iedere docent zich afvraagt hoe hij/zij dit wil 

gebruiken in de vakken. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van materialen, zoals 

trainingen, om te leren werken met Canvas. 75 

De partijen zijn het eens over de gedachte achter de percentages, maar worden het niet eens 

over de formulering in de strategie. De decaan licht zijn standpunt toe in de reactie op het 

advies. 

Actiepunten: 

20170509-1: De decaan bespreekt met de FSR het facultair implementatieplan voor Canvas 80 

wanneer dit er is. 

6. Onderwerp 3: Internationalisering 

Standpunt FSR: 

De FSR vraagt de decaan om nadere toelichting op de redenen van FMG opleidingen om te 

internationaliseren. De raad heeft soms het gevoel dat de wens om te internationaliseren niet 85 

altijd vanuit opleidingen komt, maar dat er druk bestaat vanuit faculteit en centraal om dit te 

doen. De FSR stelt voor om een standaard coördinatieplan te maken, zodat opleidingen een 

handboek hebben voor het internationaliseren. Ook voor internationale studenten wil de FSR 

een handboek over de UvA. 

 Tevens maakt de FSR zich zorgen over de waarborging van de kwaliteit van de 90 

Nederlandse track van Politicologie, nu er ook een Engelse komt. Ook over 

studentenaantallen die verwachtingen overtreffen maakt de FSR zich zorgen. Hoe wil de 

decaan omgaan met grote studentenaantallen? 

Standpunt decaan: 

De decaan was in de veronderstelling dat redenen duidelijk waren, deze staan ook in het 95 

facultair plan en de onderwijsvisie beschreven. Er zijn notities over de keuze om te 

internationaliseren van de opleidingen die nu internationaliseren, deze zal de decaan 

bijvoegen bij zijn reactie.  

 Volgens de decaan is er wederkerige relatie tussen centraal vastgesteld beleid en de 

behoeften van opleidingen. Opleidingen voegen zich naar centraal en facultair beleid. 100 

Tegelijk omarmen opleidingen ook om interne redenen internationalisering, zoals diversiteit 

en het internationale karakter van de wetenschap, en de internationale arbeidsmarkt voor 

afgestudeerden. Iedere opleiding moet goede argumenten geven om te mogen 

internationaliseren. De decaan vindt het belangrijk dat bij het internationaliseren van 

opleidingen in de toekomst, de ervaringen van eerder geïnternationaliseerde opleidingen 105 

worden meegenomen. Evalueren van internationalisering is ook belangrijk, maar dit zal op 

een later moment nog worden besproken. 



  
 

Pagina 4 van 5 

 

 Een coördinatieplan zou op UvA centraal niveau opgepakt moeten worden. . De 

decaan zal dit  met zijn collega’s bespreken. Voor het handboek voor studenten kan de FSR 

contact opnemen met Stefanie van Gelderen (bureau communicatie). 110 

 De decaan stelt dat bij Politicologie voor de Nederlandse en Engelse track hetzelfde 

diploma wordt afgegeven. De hoeveelheid inschrijvingen is niet goed voorspellen. De 

inschatting van Politicologie is ongeveer 400 studenten en hier is op voorbereid. Als er meer 

inschrijvingen zijn, worden er aanpassingen gedaan. De kwaliteit van de opleiding moet niet 

lijden onder de studentenaantallen. Op basis van de aantallen van komend jaar denkt 115 

Politicologie na over de mogelijkheden van inperking, bijvoorbeeld via een fixus.  

Actiepunten: 

20170509-2: De decaan agendeert op het CBO het idee voor een UvA-breed coördinatieplan 

voor opleidingen die willen internationaliseren. 

7. Onderwerp 4: Examencommissies 120 

Standpunt FSR:  

De FSR heeft een inventarisatie gedaan van de meningen van studenten over de 

examencommissies waar ze mee te maken hebben gehad. Hieruit blijkt dat het proces van 

verzoeken niet bij alle EC’s even soepel verloopt. De FSR ziet graag dat er een jaarlijkse 

studentenevaluatie van EC’s wordt ingesteld, waarbij studenten na het indienen van een 125 

verzoek van een onafhankelijke derde partij een evaluatieformulier krijgen met kwantitatieve 

en kwalitatieve data.  

Standpunt decaan: 

De EC’s zijn onafhankelijk. De decaan is bereid met EC’s te praten wanneer er negatieve 

informatie omhoog komt uit gremia, maar gezien de onafhankelijke status van de 130 

examencommissies is het niet aan de decaan om een survey uit te laten zetten onder studenten 

om het functioneren van de examencommissies te evalueren. Het staat de FSR vrij om 

survey’s te blijven uitzetten. De decaan zal de voorzitters van de EC’s uitnodigen voor een 

gesprek over de bevindingen van de FSR. De decaan ontvangt graag de EC-specifiek 

informatie uit de survey van de FSR. 135 

Actiepunten: 

20170509-3: De decaan gaat in gesprek met de voorzitters van de examencommissies over de 

stand van zaken en gebruikt hierbij de bevindingen van de FSR, en koppelt dit terug. 

8. Onderwerp 5: Vakevaluaties  

Standpunt FSR: 140 

De FSR ziet vakevaluaties als een makkelijke manier om onderwijskwaliteit te waarborgen. 

De FSR wil dat als UvA-Q een integraal onderdeel is van vakevaluaties, dat de uitleg ervan 

aan studenten ook integraal onderdeel is. De FSR vraagt om een update van hoe opleidingen 

nu de resultaten van UvA-Q terugkoppelen aan studenten en adviseert tevens om de 

terugkoppeling te verbeteren. De FSR denkt dat hierdoor studenten de formulieren beter 145 

invullen zodat docenten er meer aan hebben.  

Standpunt decaan:  
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De decaan zal in zijn schriftelijke reactie een overzicht meesturen van hoe opleidingen nu de 

UvA-Q resultaten terugkoppelen. Iedere opleiding doet dit op zijn eigen manier. Er is door de 

domeinen goed nagedacht welke vorm van terugkoppeling het meest passend is. De decaan 150 

zal op alle drie de punten uit het advies reactie geven. 

Actiepunt: 

20170509-4: De decaan voegt in de schriftelijke reactie op het advies Vakevaluaties een 

overzicht toe van de huidige wijze van terugkoppeling van de UvA Q resultaten naar 

studenten op FMG opleidingen. 155 

9. Onderwerp 6: Naamswijziging onderwijskunde 

De FSR is akkoord met de naamswijziging. 

De decaan bedankt de FSR voor de snelle reactie. 

10. W.v.t.t.k. 

Geen.  160 

11. Rondvraag en sluiting 

FSR: er is een Mental health brief verstuurd naar het CvB, dit is ook naar de decaan 

verstuurd, maar alleen ter informatie aangezien dit al is besproken.  

FSR: In de reacties op internationalisering en masterselectie staat dat de FSR een verkeerde 

aanname maakt. De FSR vindt dit geen fijne toon en benadrukt dat aannames voortkomen uit 165 

gesprekken met allerlei partijen. De FSR en de decaan komen overeen om op constructieve 

wijze op elkaar te reageren. 

Guinevere sluit de vergadering om 11:47 

 



 
Vastgestelde Actielijst OV 5 FSR FMG 

09/05/2017 

 

Informele activiteit:     

20151116-6: De FSR doet een voorstel voor een informele activiteit tussen medewerkers en 

studenten. 

 

Personeelstrainingen: 

20161122-2: De decaan houdt de FSR op de hoogte van de vervolgacties op de notitie 

‘Optimalisering Personeelsbeleid’.  

 

Werkafspraken:  

20161122-10: De FSR maakt afspraken over wie er bereikbaar zijn in de zomer en laat dit 

voor de zomer aan het faculteitsbureau weten.  

  

Governance:    

20161122-13: De FSR agendeert de verschillen en overeenkomsten tussen de functies BoS 

student en Ombudsstudent in de werkgroep Inrichting Medezeggenschap FMG.  

  

Vakevaluaties:    

20161122-14: De decaan agendeert de evaluatiepraktijken van POWL en SW op het OWI-

overleg.  

 

Studieverenigingen: 

20170126-3: Tom Verhoek en Sam Selling maken een afspraak om een campagne op te zetten 

voor de zichtbaarheid van de studieverenigingen tijdens de Open Dagen en UvA Matching.   

20170126-4: De decaan bespreekt met de FSR het voorstel van mogelijke 

ingrepen/aanpassingen die moeten leiden tot een hogere waardering door de FMG-

medewerkers van REC-BCD van Tom Verhoek, wanneer dit er is.  

20170126-5: De decaan nodigt de FSR en de studieverenigingen van FMG uit in het najaar 

van 2017 voor een eerste beschouwing van de situatie na de opening van gebouw A.  

 

Quick Wins D&D:  

20170126-9: Het faculteitsbureau komt met een voorstel over hoe hij denkt dat hij de nieuwe 

raad kan faciliteren bij de inwerkperiode.  

 

Internationalisering: 

20170320-3: De decaan spreekt met Politicologie over het aanbieden van cursussen 

interculturele vaardigheden. 

20170509-2: De decaan agendeert op het CBO het idee voor een UvA-breed coördinatieplan 



 

voor opleidingen die willen internationaliseren en een handboek voor internationale 

studenten. 
 

Masterselectie: 

20170320-4: De FSR nodigt de nieuwe directeur GSSS, de decaan en Sterre uit voor een 

gesprek over masterselectie bij masters met en zonder capaciteitsbeperking, en de 

selectiewijze.   

20170320-5: De FSR maakt een afspraak met Esther van Bochove over informatievoorziening 

rondom masterselectie.  

 

Blended Learning: 

20170509-1: De decaan bespreekt met de FSR het facultair implementatieplan voor Canvas 

wanneer dit er is. 

 

Examencommissies: 

20170509-3: De decaan gaat in gesprek met de voorzitters van de examencommissies over de 

stand van zaken en gebruikt hierbij de bevindingen van de FSR, en koppelt dit terug. 

 

Vakevaluaties: 

20170509-4: De decaan voegt in de schriftelijke reactie op het advies Vakevaluaties een 

overzicht toe van de huidige wijze van terugkoppeling van de UvA Q resultaten naar 

studenten op FMG opleidingen. 

 

Pro Memoriam:     

20121205-1: De decaan houdt de FSR op de hoogte over de ontwikkeling rond de huisvesting.    

20150121-2: De decaan betrekt de FSR tijdig wanneer er studiesucces maatregelen 

toegevoegd worden aan de huidige maatregelen.  

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.  

 

 


