Facultaire Studentenraad
studentenraad.nl/fnwi ~ fnwi@studentenraad.nl

Vergadering
Tijd
Voorzitter
Aanwezig FSR

FSO 7 januari 2015
17:00
Zazo Meijs
Sarah Brands (Astronomy and Astrophysics), Bas Cornelissen (logic), Ka Wing
Chung (biomedisch), Rosa van den Ende (Beta Gamma), Danny Kroon
(scheikunde), Wouter Meinster (Astronomy and Astrophysics), Pim Post
(biologie), Ruben van Ruiten (natuur- en sterrenkunde), Xanthe Verbeek (natuuren sterrenkunde)
Aanwezig DT Thomas Adrian, Jonas Lodewegen
Afwezig
Notulist
Laura Veerkamp
Gast
1.
Opening
Zazo opent de vergadering om 17:03.

2.
Voorstelronde
Zazo: Thomas V is er niet bij. Jonas wel.
Iedereen stelt zich voor en vermeld bij welke OC hij/zij hoort.
3.
Notulen en actielijst
De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld.

4.
Mededelingen
Laura: Ik stop per 1 februari als notulist bij de FSR. Ik wil daarom van jullie vragen of jullie dit
bericht binnen de OC willen verspreiden en eventueel ook binnen de studieverenigingen.
5.
−
−
−

Update FSR
Thomas A: Een nieuwe versie van het FSP is vandaag binnen gekomen. Het is een beleid
voor de komende zes jaar.
Bij de PhD-council lagen overigens niet zo veel klachten toen ik daar achteraan mailde.
Zazo: Het advies van de CSR betreffende de mOER’en wordt binnenkort verzonden. Ik zal
dat zometeen samenvatten.

6.
Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
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7.
OER’en
Zazo: De CSR kan niet de gehele mOER tegenhouden, maar op alle onderdelen waar ze
instemming op hadden, hebben ze geen instemming verleend tenzij het onderdeel niet bindend
wordt. Dat is wat er gebeurt tenzij hetgeen wordt aangepast aan de wensen. Er is nu niet zo veel
beeld op wat er speelt na het kerstreces. We kunnen zelf nog niet veel zeggen over de mOER.

8.
AKT’s
Zazo: Ik wil dit toelichten door een specifiek geval als voorbeeld te nemen. De mastertrack
Astronomy and Astrophysics wil AKt’s toevoegen die onder andere een limiet stellen aan het
aantal jaar dat een student over zijn bachelor gedaan heeft. De vraag is of wij die extra eisen
vinden kunnen. Bij dit geval zou je dus niet te lang moeten doen over je studie, maar het kan op
allerlei manieren van toepassing zijn, doordat ze kunnen eisen dat je voor je instroomt een
bepaalde minor hebt gevolgd. Vinden wij het redelijk om extra eisen te stellen bovenop een
bachelor?De eisen kunnen heel breed zijn. Ruben: Waarom worden er extra eisen gesteld? Zazo:
Omdat ze zien dat het slagingspercentage niet toereikend is. Sarah: ik vraag me af of de AKT's
gelden voor een bepaalde track van een master, of voor een master in zijn geheel. Dus of je
sowieso wel ergens op je eigen universiteit, waar je je bachelor hebt gedaan, terecht kan
bij een track, of dat het ook zo kan zijn dat je eigen universiteit je helemaal niet meer wil. En als
dat laatste het geval is, dan lijkt het mij lastig voor een student om gedwongen te worden om
naar de andere kant van het land te verhuizen om je master te kunnen doen. Het lijkt me lastig
als je naar Maastricht moet gaan. Thomas A: Uitgangspunt is dat er een geschikte Master voor je
blijft. Jonas: Dit komt landelijk voor. Het CvB van de UvA is bang dat we het afvoerpuntje van
Nederland worden als aan andere universiteiten de eisen worden verscherpt en aan de UvA niet.
Bij anderen worden er selectieve Masters ingevoerd en dat willen ze ook. Ze hopen ook dat meer
mensen nominaal afstuderen. We zijn op dit moment de laatste van Nederland met deze
maatregel. Andere universiteiten hebben al veel meer selectieve Masters. Thomas A: Het is
internationaal ook normaal om een selectieve Master te hebben. Dat past in het thema van
internationalisering. Zazo: Als het behalen van een Bachelor niet meer voldoende is, dan wordt
de Bachelor minder waard. Thomas A: Mensen stromen naar de plek waar minder eisen worden
gesteld. Daartegenover staat dat je moet stellen tegen de rest van de wereld welke excellentie je
handhaaft. Bas: Het is niet zozeer dat je bachelor inadequaat is. Je kan alsnog een selectie
doorvoeren in je bachelor, dat de beste enkel door kunnen studeren. Thomas A: Het gaat om de
perceptie. Het idee van vwo is om te gaan studeren. Als je niet zonder cum laude mag studeren
dan wordt dat inadequaat. Ik neem hetzelfde standpunt in wat Bachelors en Masters betreft.
Pim: Het moet in mijn ogen geen probleem zijn om soms extra eisen te stellen. Zazo: Het idee is
dat het dan voor de meeste Masters gaat gelden. Wouter: Als je voor een experimentele Master
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stelt dat je al experimentele ervaring moet hebben, dan lijkt me dat een andere aanpak en een
ander soort eis. Zazo: Daar zou ik me wel in kunnen vinden, maar het gaat nu voornamelijk over
cijfers en studieduur. Jonas: Het valt eigenlijk ook onder de AKT’s. Thomas A: Hoe vroeg zou je
mensen willen dwingen te kiezen? In je bachelor moet je dan al kiezen. De kans is dat je
ongemotiveerde wetenschappers krijgt. Bas: Selectie is niet per se slecht. Het gaat er om hoe je
selecteert. Zijn de plannen alleen cijfers of zijn er ook aanbeveling- of motivatiebrieven? Thomas
A: Tot nu toe alleen het eerste. Zazo: Zoals het er nu uitziet kun je je sowieso aanmelden als je
aan de AKT’s voldoet maar dat je in de motivatieprocedure terecht komt als je daar buiten valt.
Bas: Ik ken ook twee studenten die aangenomen zijn bij Cambridge zonder nominaal. Thomas A:
Ik vind dat het geen harde knip moet zijn maar dat motivatie een grote rol moet spelen. Bas: Kun
je als je inadequaat je bachelor hebt afgerond alsnog binnen een Master komen? Pim: Dan zijn er
schakeltrajecten voor bijscholing. Zazo: Ik neem aan dat het zo blijft. Je komt altijd in het
motivatietraject. Jonas: Een AKT is niet per se een cijfer. Het kan ook een motivatiebrief zijn. Het
CvB wil alle masters selectief. Er wordt niets gezegd over uitzonderingen met een
motivatiegesprek. Dat wordt nu in de praktijk wel toegepast. Dat is geen eis en geen formele
optie. Bas: Misschien moet je dat wel willen. Xanthe: Hebben jullie hier een instemmingplan voor
liggen? Jonas: Wij hebben niet de instemming op het aanmaken van de AKT maar advies op hoe
de AKT wordt ingericht. We hebben geen aanvraag.
Zazo: Het is noodzakelijk dat er een motivatiegesprekmogelijkheid is. Ik vraag me af of dat
voldoende is. Als dat de enige eis is dat het aan de opleidingsdirecteur wordt overgelaten, dan
zullen er directeuren zijn die op een hoog rendement mikken en zichzelf niet snel laten
overtuigen. Jonas: Dat is dan niet aan de opleidingsdirecteuren. Dat wordt een
aanstellingscommissie. Een gemixte groep zal daarvoor ingesteld worden. Bas: Er zijn geen
harde eisen geformuleerd voor de sollicitaties. Cijfers zijn daar geen criterium. Ze hebben eigen
richtlijnen maar daar kunnen ze zich niet op beroepen. Je moet mensen die kunnen beoordelen
dat laten doen. Een cijfer kan het in ieder geval niet volledig dekken.

9.
Wat doen we met de notulen
Zazo: Wat willen we doen met deze notulen? Vinden jullie het prettig dat ze niet op de website
staan? Zouden jullie ze willen verzamelen op een bepaald punt? Ka Wing: Het is altijd handig
voor verslaggeving om op terug te kijken. Ik zou een Blackboardpagina geschikt achten. Thomas
A: Hoeveel mensen gebruiken Blackboard daarvoor? Sarah: Het is de bedoeling dat we dat gaan
gebruiken. Thomas A: Dus dat wordt gedeeltelijk gebruikt. Pim: Kun je het niet per OC laten
bepalen? Zazo: Dat wordt wel veel werk. Pim: In dit geval is het alleen opslaan. Thomas A: Ik kan
een FSO pagina voor de Blackboard aanvragen. Xanthe: Dat duurt niet zo heel lang. Thomas A:
Wel of niet openbaar is dan de volgende vraag. Zazo: Zou iemand er een probleem mee hebben
als ze gelezen kunnen worden door mensen die er niet zo veel mee te maken hebben? Thomas A:
Ik zou er tegen zijn. Het is makkelijker en veiliger op een dropbox. Xanthe: Anders moet je beter
nadenken over alles wat je zegt. Ka Wing: Je wilt je gewoon uit kunnen laten over studenten.
Jonas: We kunnen het openbaar stellen maar schuine stukken noteren als het niet openbaar
hoeft. We nemen dan de originele notulen aan en halen vervolgens het er uit. Ik heb alleen niet
veel ervaring met deze kwestie. Thomas A: Dat is ook een goed punt. We kunnen voor alle oude
notulen een protestmoment instellen en dat ze dan allemaal op de site komen. Bas: Waarom zou
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je het niet vanaf deze editie doen? Thomas A: Dat zou ik kunnen doen. Xanthe: Dan moet het ook
de eerste vergaderingen als herinnering gezegd worden.

Ruben: Op mijn middelbare school is het ook op de site gezet. Er is dan de mogelijkheid om te
zien, mochten mensen interesse hebben. Dat is een mooi gebaar. Ik denk dat ik er op een
faculteit meer interesse voor zou zijn dan op een middelbare school. Bas: Wat kan de politieke
waarde van een FSO zijn? De FSR gebruikt de input. Als je zo’n advies naar de decaan wil sturen
dan kunnen mensen hier eventueel op terugvallen. Jonas: We proberen natuurlijk eerlijk te zijn.
Thomas A: We zitten hier om te vragen naar jullie meningen. Als dat geladen is dan lopen wij
daar geen gevaar mee. Ik denk ook niet dat er sprake van is. Zazo: Als jullie heel erg tegen zijn
dan lijkt het sterk dat wij er positief ingaan. Het is dan zichtbaar dat we meer namens de OC
spreken als we onze uitspraken uiten. We gaan het initiëren met deze notulen.
10.
11.
−
−

−
−

W.v.t.t.k.

Rondvraag
Zazo: Ik had niet gedacht dat het zo kort duurde.
Ka Wing: Ik hoorde van Ysbrand dat OC’s meer macht hebben en dat er een artikel was
waar dat in stond. Ik zou dat aan jou moeten vragen. Zazo: Dat is nogal vaag. Je kunt altijd
een ongevraagd advies sturen naar een opleidingsdirecteur. Hij is verplicht te antwoorden.
Xanthe: Dat is bij gemeentes ook wel eens zo.
Bas: Er was een informatiepakket voor OC’s. Dat hebben we inmiddels gekregen. Dat was
ook nooit eerder gebeurt.
Wouter: Ik zag in de notulen actiepunten voor de OC’s. Die kunnen misschien direct na de
vergadering doorgestuurd worden. Dan kunnen ook de afwezigen daar op voorbereiden.

12. Actielijst
(A141203-01) Thomas A vraagt na bij Michel of er studenten zijn opgenomen in
verkenningscommissie II van Bèta Gamma

13. Punten volgende agenda
Update
Inwerken
FSP

14. Sluiting
Zazo sluit de vergadering om 17:37.
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