Notulen
Plenaire Vergadering FSR-FGw
Woensdag 28 September 2012, P.C. Hoofthuis 3.02, 15:00 uur

Aanwezig: Esther Crabbendam, Selma Broeder, Laura Fisscher, , Ramses Walon, Jaap
Oosterwijk, Juliane Homann, Maarten Koopmans, Freek Ronner, Tim de Graaff, Lizzy Entjes.
Afwezig: Rik van den Hoven (geen machtiging afgegeven), Joris van Wouden (machtiging
naar Laura).
Afwezig zonder kennisgeving: nvt
Notulist: Shiko Boxman

1. Opening
Esther opent de vergadering om 15.17
2. Vaststellen notulen/Actielijst
Notulen worden vastgesteld onder voorbehoud van de volgende wijziging(en).
-

p2 Jonneke haar naam is Bekkenkamp

3. Ingekomen stukken
De volgende stukken zijn binnengekomen:
-

CSR PV 26-09-2012

-

Uitnodiging Constitutieborrel FSR FNWI

-

Brief Van Vree i.z. Brede labels

-

Mail Magaret Oomen i.z. workshop facultaire financien 2-10-2012

-

Mail uitnodiging Scholingsdag OC’s

-

Mail uitnodiging Constitutieborrel FSR FMG

-

Mail uitnodiging ACASA

-

Verweerschrift advocaat Mr. Joosten.
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4. Mededelingen / CSR Update
-

Tim, Selma, Freek Lizzy, Esther, Jaap, Maarten gaan naar workshop Facultaire
financiën van dhr. Wouter de Kruijff.

5. Vaststellen agenda
-

Punt 12 toevoegen Brief taal v/d scriptie.

-

Punt 13 wordt WVTTK etc. etc.

6. Roemeens
Tim (dossierhouder) heeft een overzicht gestuurd met voors en tegens die door het hele
dossier gevonden kunnen worden.
Voor afschaffing: uitstroom 1 a 3 bachelor studenten, kosten EUR 100/m, docenten Roemeens
laten niets van zich horen in dit proces, betrekkingen met bestuur kunnen verbeteren, minor
blijft bestaan.
Tegen afschaffing: maatschappelijke verantwoordelijkheid i.v.m. ontbreken andere
roemeense taal opleiding in NL/BE, kwaliteit is nooit ter discussie gesteld, insteek is altijd
geweest om het af te schaffen, oplossing aangedragen door Roemeense ambassade, kosten
worden door de UvA niet inzichtelijk gemaakt; argument UvA: het gaat niet om geld het lijkt
er dus op dat het om een principe kwestie gaat. FSR mag tegen afschaffing stemmen.
FSR moet samenwerken met de CSR (in de GV) wanneer de FSR niet instemt met de
afschaffing.
Meningen zijn eenduidig, vorige raden hebben geadviseerd om de opleiding niet af te
schaffen en daar moet deze FSR en de CSR dit overnemen.
De raad brengt het volgende in stemming: De FSR neemt de lijn van voorgaande FSR FGw’s
betreffende de afschaffing van de opleiding Roemeens over en dit communiceert met de GV.
Voor, tien. Onthouding, één. Het voorstel is aangenomen.
Laura merkt op dat het beter is om dit standpunt te verwoorden in een brief en deze te
versturen naar de GV. Benadrukken dat niet alle informatie boven tafel is gekomen.
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7. Studentenstatuut
Laura heeft een brief geschreven aan de decaan met een advies over het studentenstatuut.
Niemand heeft hier op- of aanmerkingen over.
De raad brengt het volgende in stemming: De FSR FGw verstuurt de brief, zoals aangeleverd
door Laura, over het studentenstatuut zonder voorbehoud van wijzigingen.
Voor, tien. Onthouding, één. Het voorstel is aangenomen.
8. Pauze

9. Brede labels
Er is een brief ontvangen over de Brede labels van de decaan. Ramses verteld dat het
voorstel als volgt is. Er komt een moratorium op het wijzigen van programma’s en
studiepaden voor drie jaar, er worden in die periode dus geen masteropleidingen afgeschaft
binnen het brede labels systeem. Mochten er wel wijzigingen worden voorgesteld dan wordt
dit voorgelegd aan een provisionele Gezamenlijk Vergadering (FSR en de OR) waar
hoofdelijk wordt gestemd. Na die periode van drie jaar worden dan afspraken gemaakt over
de rol van de medezeggenschap die aanhaken bij de afspraken op centraal niveau. Juliane is
bang dat er van uitstel afstel zal komen, en dat we als we hier op ingaan de zaak verliezen.
Ramses is het hier mee eens, hij denkt dat dit een afleidingsmanoeuvre is van de decaan en
in de toekomst alsnog de plannen door zal drukken. Laura vind dat er binnen de drie jaar
een oplossing gezocht worden. De OR ziet dit wel zitten want ze hadden initieel geen
instemmingsrecht. Esther vraagt of het wenselijk is om een reactie op deze brief te sturen,
Ramses stelt deze brief op voor de volgende PV, voorafgaand aan het schrijven van de brief
zal er met de OR (tijdens ACASA) over de inhoud van deze brief worden overlegd. Jaap
waarschuwt dat er snel met een tegenvoorstel of in ieder geval een reactie moet komen. De
centrale GV heeft reeds een rechtszaak aangespannen tegen de CvB en hij vreest dat de GV
deze op het laatste moment zal intrekken. Een moratorium tot dat een alternatief is
gevonden waar de medezeggenschap mee instemt, kan volgens hem een alternatief zijn.
Lizzy merkt op dat er in verband met de snelheid van het proces er een notitie naar de GV
moet om een agenda punt open te houden voor de brief die de FSR zal sturen.
Tim verlaat de vergadering om 16.01u (machtigt Ramses)
10. Review Commissie
Jaap heeft een brief geschreven naar Van Vree in navolging op de uitspraken van de
Reviewcommissie.
De raad brengt het volgende in stemming: De brief van Jaap met reactie op de uitspraken
van de Reviewcommissie wordt met inachtneming van de besproken wijzigingen verstuurd.
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De stemming is unaniem voor.
De raad brengt het volgende in stemming: Het persbericht van Jaap zal verstuurd worden
naar een media outlet die de primeur wil hebben, anders zal dit persbericht maandag 1
oktober naar alle media verstuurd worden.
De stemming is unaniem voor.
11. Toekomst FGw
Laura heeft een brief geschreven om naar de decaan te sturen (actiepunt 120914-04). Deze is
ook op de O&O vergadering besproken Hier zijn geen op- of aanmerkingen over.
De raad brengt het volgende instemming: Het versturen van de brief van Laura i.z. de
toekomst van de geesteswetenschappen zal zonder wijzigingen worden verstuurd.
De stemming is unaniem voor.
12. Brief taal scriptie
Ramses heeft een brief geschreven i.z. de mogelijkheid om bachelor scripties (opleidingen
media en cultuur) in het Engels te kunnen schrijven.
De raad brengt het volgende in stemming: De brief van Ramses zal worden verstuurd, met in
achtneming van de besproken wijzigingen.
De stemming is unaniem voor.
13. WVTTK
14. Rondvraag
Shiko vraagt of eventuele vakantiedagen van de AS worden ingevuld door een vervanger of
de PV verzet zal worden. Jaap geeft aan dat het handiger is om iemand te laten notuleren en
de rauwe tekst naar de AS te sturen om deze te verwerken in notulen.
Jaap zal afgevaardigde worden in een speciale commissie die door Van Vree is ingesteld i.z.
huisvesting (Jaap is reeds dossierhouder huisvesting). Esther stuurt hierover een mail naar
Van Vree.
Laura, in de week van 1 oktober komt er een OER avond. Laura wil weten wie daar bij
aanwezig kan zijn.
15. Sluiting

Besluitenlijst
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120928-01 De FSR neemt de lijn van voorgaande FSR FGW’s betreffende de afschaffing van
de opleiding Roemeens over en dit communiceert met de GV.
120928-02 De FSR verstuurd de brief, ongewijzigd, zoals aangeleverd door Laura, over het
studentenstatuut.
120928-03 De brief van Jaap met reactie op de uitspraken van de review commissie wordt
met inachtneming van de besproken wijzigingen verstuurd.
120928-04 Het persbericht van Jaap zal verstuurd worden naar een media outlet die de
primeur wil hebben, anders zal dit persbericht maandag 1 oktober naar alle media verstuurd
worden.
120928-05 Het versturen van de brief van Laura i.z. de toekomst van de
geesteswetenschappen zal zonder wijzigingen worden verstuurd.
120928-06 De brief van Ramses zal worden verstuurd, met in achtneming van de besproken
wijzigingen.

Actielijst
120905-02 Joris: Online versie van het boekje ontwerpen á la Folia.
120905-04 Shiko gaat achter de raadsvergoedingen aan van vorig jaar en dit jaar.
120914-02 Rik: achterhalen verdeling van middelen in profielfonds.
120914-06 O&O cie: brief produceren in zake afschaffing Roemeens
120921-04 Rik: mail datum/plaats van GV en rechtzaak Brede labels.
120928-01 Tim: brief schrijven naar GV iz afschaffen Roemeens.
120928-02 Ramses: brief met reactie schrijven op brief decaan Brede labels.
1209280-03 Esther: mail sturen naar faculteitsbestuur i.z. zitting Jaap in
Huisvestingscommissie.
Pro-memorie
De raad denkt na over Laura’s in Levende Lijve Spreekuur.
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