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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: 19-06-2017, 13:00-15:00 uur 

Locatie: REC-B2.06 5 

Aanwezig faculteitsbestuur/-bureau:  Hans Brug, Sterre Minkes, Larissa Kolstein, 

Michel Telkamp, Tom Verhoek. 

Aanwezig FSR FMG '16-'17:  Aldert van Dam, Jorrit Kruithof, Eva Verschuur, 

Bing Gagliardi, Ilvy van der Steen, Sacha Palies, 

Farah Ouazizi, Dirkje Schoon, Sam Selling. 

Overige aanwezigen: Ingmar Visser (OWI College Psychologie) 

Afwezig FSR: Isene Boudrie,  Sophie van Gentevoort. 

Voorzitter: Daan Tillie. 

Notulist:   Racquelle Bannink. 

Aanwezig FSR FMG '17-'18 Judith Pietersma, Luca Coster, Thom ter Borg, 

Loraine Smith, Thijs Barendrecht, Mitchel Sluis, 

Geertje Hulzebos, Mark Dzoljic. 

1. Opening en vaststellen agenda 

Daan Tillie opent de vergadering om 13:03. 

De agenda is vastgesteld. 

2. Voorstelrondje 

De FSR '17-'18 stelt zich voor, evenals de decaan, Sterre Minkes, Michel Telkamp, Tom 10 

Verhoek, Nell Jansen, en Larissa Kolstein. 

3. Vaststellen OER OV notulen 20-04-2017 

De FSR FMG is akkoord met de wijzigingen van de decaan op de OER OV notulen en deze 

worden allemaal, met een uitzondering, geaccepteerd. De decaan is akkoord om de originele 

verwoording hier te behouden.  15 

De notulen van de OV OER vergadering van 20 april jl. zijn vastgesteld.  

4. Vaststellen OV notulen 09-05-2017                    

De FSR FMG is akkoord met de wijzigingen van de decaan op de OER OV notulen en deze 

worden allemaal, met een uitzondering, geaccepteerd.  

De notulen van de OV vergadering van 29 mei jl. zijn vastgesteld. 20 

5. Actielijst 

De FSR en de decaan bespreken de actielijst en geven een terugkoppeling bij een aantal 

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

studenten. De FSR wil dit actiepunt graag van de actielijst afhalen, de decaan is hiermee 25 

akkoord. 

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. 

Dit is niet gebeurd, echter het is wel door een aantal partijen opgepakt en de zichtbaarheid is 

vergroot tijdens deze dagen. De Open Dagen en Matching zijn nu voorbij. 30 

20170509-5: De decaan gaat in gesprek met examencommissies over de stand van zaken en 

gebruikt hierbij informatie uit verschillende gremia, inclusief de FSR, en koppelt dit terug. De 

EC's herkende de kritieken uit de FSR survey niet. In een volgend gesprek met de voorzitters 

van de EC's zal de decaan het idee van de FSR voor een studentenevaluatie studenten 

bespreken en koppelt dit terug.  35 

Decaan 

Terugkoppeling huisvesting: campus integraal plan. Zoals eerder besproken willen de 

Roeterseiland decanen zelf meer regie hebben over overkoepelend strategisch integraal plan 

voor de huisvesting van de campus. Stuurgroep heeft bevestigd dat de decanen meer regie 

kunnen nemen. Tom Verhoek is samen met de andere faculteiten bezig met het uitwerken van 40 

de plannen. Als dit af is, volgt een terugkoppeling. 

De actielijst van 9 mei jl. is vastgesteld.  

Actiepunten: 

20170509-3: De decaan zal in zijn volgende gesprek met de voorzitters van de EC bespreken 

of zij behoefte hebben om evaluaties onder studenten te doen en koppelt dit terug aan de FSR. 45 

 

6. Mededelingen 

FSR: 

Sophie en Isene zijn afwezig door andere verplichtingen op dit gewijzigde OV moment. 

Decaan: 50 

Optimalisering personeelsbeleid. Komt een update van vervolgacties van. Eerst met OR 

bespreken, daarna hier.  

Op 12 juli om 12:00 is de afscheidslunch van de decaan met de FSR FMG '16-'17. 

7. Onderwerp 1: Studentbetrokkenheid  

Standpunt FSR:  55 

De FSR maakt zich zorgen over de lage opkomst bij de studentenraadsverkiezingen en het 

D&D referendum, en de moeilijkheid om raadassistenten en OC-studentleden te vinden. De 

FSR ziet de lage betrokkenheid als schadelijk voor de faculteit en universiteit. Hij wil  met 

behulp van de discussienota een informele discussie hierover met de decaan en samen een 

aanpak voor deze problemen bespreken. De FSR heeft middels gesprekken met studenten een 60 

aantal mogelijke redenen voor de lage betrokkenheid opgesteld.  
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Het eerste discussiepunt is de grootte van de faculteit, studenten identificeren zich hier 

minder mee dan met de opleiding omdat het onpersoonlijk voelt. Door de structuur van de 

faculteit bereikt de raad bepaalde delen faculteit nu niet, zoals CW en Psychologie. 

Medezeggenschap op opleidingsniveau zou wellicht beter aansluiten bij studenten. Echter, 65 

veel besluitvorming vindt plaats op FMG niveau.  

De FSR ziet ook problemen door de huisvesting. Er is veel afstand tussen de plekken 

voor studenten en docenten. Er zijn weinig plekken waar studenten docenten elkaar 

ontmoeten. Er zijn ook afdelingen die studenten weren middels bordjes. Dit zorgt volgens de 

FSR ook voor verminderde betrokkenheid. 70 

Een ander probleem ziet de raad in dat studeren wordt gezien als middel en niet als 

doel op zich en dat studenten worden gezien als consument. De universiteit wordt gezien als 

een korte tussenstop naar een goede baan. De FSR is bang dat deze groep steeds groter wordt.  

 

Standpunt decaan: 75 

De decaan vindt het een goed idee om deze discussie te voeren. De decaan is het niet geheel 

eens met de FSR wat betreft zijn constatering van een gebrek aan betrokkenheid van 

studenten. Er zijn veel studenten wel betrokken, zo is intensief studeren ook betrokkenheid. 

De decaan ziet vooral een probleem in de lage opkomst bij de studentenraadsverkiezingen. De 

raad hoort de studenten te vertegenwoordigen en een lage opkomst kan de legitimiteit ter 80 

discussie stellen. Volgens de decaan is nog onduidelijk waarom de opkomst zo laag is, dit zou 

verder uitgezocht kunnen worden. De decaan stelt voor om eens een aselecte steekproef onder 

studenten worden gedaan, waarbij de studenten middels een brief van de decaan worden 

uitgenodigd voor een gesprek over studentbetrokkenheid. 

Volgens Tom Verhoek klopt het dat studenten zich meer verbonden voelen met de 85 

opleiding, de faculteit is voor studenten vaak een abstract begrip. De decaan denkt dat 

intensiever contact tussen de medezeggenschap en de OWI's kan bijdragen aan de 

verbondenheid van opleidingen met de faculteit.  

De decaan begrijpt van de afdelingen dat studenten op de werkvloer vaak rumoerig 

zijn en dit storend is. Tom Verhoek is bezig met huisvesting en kan hier misschien een 90 

oplossing verzinnen voor toegankelijker contact tussen studenten en docenten. 

De decaan stelt voor om deze discussie volgend jaar te blijven voeren en stelt voor dat 

de nieuwe raad o.b.v. de discussienota en deze discussie ook zijn reflectie geeft hoe hij samen 

met de decaan meer over het gebrek aan studentbetrokkenheid te weten kan komen.  

Volgens de decaan zou aan de universiteit studeren bij voorkeur meer moeten zijn dan 95 

een diploma halen, ook onderdeel zijn van de academische gemeenschap. Echter, er moet ook 

ruimte zijn voor studenten die wel alleen studeren voor een diploma. Externe factoren die 

bijdragen aan student als consument, zijn de grote veranderingen in het hoger onderwijs, zoals 

studiesuccesmaatregelen, die studenten in deze richting hebben geduwd. Er zou eens gekeken 

kunnen worden  of er oorzaken op facultair niveau zijn waardoor we studenten meer naar 100 

consumentisme duwen , terwijl ze eigenlijk wel meer betrokken zouden willen zijn. Indien 

deze er zijn, moet gekeken worden of hier iets aan gedaan kan worden. Hij is bereid om hier 

verder over te praten. 

 

8. Onderwerp 2: Regeling educatieve minor en educatieve module  105 
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De FSR heeft ingestemd en is blij dat het nu goed is geregeld. 

9. Onderwerp 3: Numerus Fixus psychologie  

FSR: 

De FSR heeft een gesprek gehad met de decaan en de OWI' s hierover. De FSR heeft, met 

tegenzin, positief geadviseerd. Positief, omdat de problemen van de FSR niet bij de Numerus 110 

Fixus zelf liggen maar bij de internationalisering die een Numerus Fixus nodig maakt en de 

selectiecriteria die hiervoor worden gehanteerd. De methoden die daarvoor zijn, werken 

eigenlijk niet goed. Een deel van het advies bestaat dan ook uit de oproep om de zorgen over 

selectie door te spelen naar boven. Ook wil de FSR dat de vragen van de OC Psychologie 

over de Numerus Fixus alsnog worden beantwoord. De FSR vraagt zich ten slotte af of 115 

Politicologie ook een Numerus Fixus aanvraag zal doen. 

De decaan: 

Ingmar Visser spreekt namens de decaan en bedankt de FSR voor het positieve advies. Hij 

legt uit dat de Numerus Fixus noodzakelijke voorzorgsmaatregel is om de onderwijskwaliteit 

te waarborgen en dat dit een prioriteit is van de opleiding. De invulling van de plannen is 120 

langs de OC geweest en deze heeft positief gereageerd. 

Er is binnen de opleiding uitgebreid gesproken over de selectieprocedure, hierover 

komt een terugkoppeling naar de FSR. Han van der Maas is langs geweest bij het ministerie 

OCW om te praten over optimale selectieprocedures. Hij is in het gelijk gesteld over de 

problemen hier omtrent, maar zonder toezegging van de minister.  125 

De decaan vult aan dat hij de druk erop zal houden bij de minister. Cognitieve maten 

zijn de beste voorspellers die we hebben, maar ze zijn niet onderscheidend genoeg. Loting is 

volgens velen verreweg de beste selectiemethode, omdat cognitieve methoden slechte 

voorspellers zijn voor studiesucces. De opleiding Politicologie zal voor komend jaar geen 

Numerus Fixus aanvragen, zij zullen bij het strategisch OWI overleg in het najaar, eerst 130 

reflecteren op de internationalisering. De decaan wil hierover met de FSR in een zo vroeg 

mogelijk stadium praten. Officieel gaat het advies langs de CSR maar de decaan vindt het 

beter om ook de mening van de FSR mee te nemen in de beslissing. 

10. Onderwerp 4: Advies WIM 

FSR: 135 

De FSR wil kort het advies van de Werkgroep Inrichting Medezeggenschap bespreken en 

heeft een paar vragen aan de decaan. Wanneer krijgt de FSR het faculteitsreglement ter 

advies? Komt er een format voor het huishoudelijk reglement dat OC's moeten vaststellen? Is 

er nog iets dat de FSR kan bijdragen? Tot slot wil de FSR graag op de hoogte gehouden 

worden van verder ontwikkelingen en wil hij ook graag weten wat er in het welkomstpakket 140 

van de OC's komt.   

De decaan: 

Er wordt goed gewerkt aan het implementeren van de wet. De implementatie is een proces 

waarop we blijvend moeten reflecteren. Het advies van de Werkgroep Inrichting 

Medezeggenschap is in verschillende gremia besproken en gepresenteerd aan de OC’s. Het 145 

faculteitsreglement (FR) wordt op dit moment aangepast, volgend op het advies van de 

Werkgroep Inrichting Medezeggenschap. Begin juli zal het voorstel voor aanpassingen in het 
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FR naar de FSR gestuurd worden.  Dit is het enige concrete wat van de FSR nodig is deze 

zomer. Voor het vaststellen van het huishoudelijk regelement van OC’s wordt door centraal 

een format voorbereid. Er wordt nog gekeken wat er in het welkomstpakket aan de OC's 150 

aangepast moet worden. In ieder geval komen het facultair plan, de handreiking, en een nieuw 

format voor het huishoudelijk reglement erin. De decaan zegt toe het facultaire 

welkomstpakket voor OC's aan de FSR te sturen, zodra dit af is.  

Actiepunten:  

20170619-1: Sterre mailt de FSR het aangepaste welkomstpakket voor OC-leden, zodra dit af 155 

is.  

11. W.v.t.t.k.  

Geen. 

12. Rondvraag en sluiting 

 Sacha vraagt of de FSR een overzicht kan ontvangen van alle benodigde 160 

contactgegevens van de OCs van de FMG.  

o Sterre zal de (algemene) emailadressen van de OCs aan de FSR sturen. 

 Bing wil graag weten wie eindverantwoordelijke is van het Summerfestival 2016 en 

2017.  

o De decaan zal dit uitzoeken en aan de FSR mailen.  165 

 De FSR vertelt dat hij helaas niet het bureau communicatie de vacature voor 

raadsassistent niet wil rondsturen. Tevens om studenten van Psychologie en CW te 

bereiken acht hij het belangrijk dat de vacature goed wordt verspreid. De FSR heeft 

het nu via de OWI's geregeld, maar vraagt of dit niet anders kan. 

o De decaan vindt dat verspreiding via de OWI's de beste weg is. Bureau 170 

communicatie mailt alleen bij noodgevallen. Volgend OWI overleg kan 

geagendeerd worden  dat deze verzoeken kunnen langskomen bij de OWI’s. .  

Actiepunten: 

20170619-2: Sterre mailt de nieuwe FSR een overzicht van de algemene emailadressen van 

de OC's van de FMG. 175 

20170619-3: De decaan zoekt uit wie eindverantwoordelijk is voor het Summerfestival 2016 

en 2017 en laat dit de FSR weten. 

 

Daan Tillie sluit de vergadering om: 14:55. 

  180 
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Concept Actielijst OV 6 FSR FMG 

19/06/2017 

 

Personeelstrainingen: 

20161122-2: De decaan houdt de FSR op de hoogte van de vervolgacties op de notitie 185 

‘Optimalisering Personeelsbeleid’.  

 

Studieverenigingen: 

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

ingrepen/aanpassingen die moeten leiden tot een hogere waardering door de FMG-190 

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.  

 

Blended Learning: 195 

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 200 

eventuele wenselijkheid van studentevaluaties van EC's en koppelt dit terug aan de FSR. 

 

Werkgroep Inrichting Medezeggenschap: 

20170619-1: Sterre mailt de FSR het aangepaste welkomstpakket voor OC-leden, zodra dit af 

is. 205 

20170619-2: Sterre mailt de nieuwe FSR een overzicht van de benodigde contactgegevens 

(inclusief alle OC emailadressen) van de FMG. 

 

Pro Memoriam:     

20121205-1: De decaan houdt de FSR op de hoogte over de ontwikkeling rond de 210 

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. 215 

 

 


