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Notulen 3 

Plenaire Vergadering FSR FGw  4 

Vrijdag 11 januari, P.C. Hoofthuis K05, 15:00 – 17:00 uur 5 

 6 

Aanwezig: Esther Crabbendam (voorzitter) Selma Broeder, Lizzy Entjes, Laura Fischer, 7 

Maarten Koopmans, Freek Ronner, Joris van Wouden, Jaap Oosterwijk, Rik van den Hoven, 8 

Tim de Graaff en Ramses Walon  9 

Afwezig: -  10 

Notulist: Shiko Boxman.  11 

 12 

1. Opening. 13 

Crabbendam opent de vergadering om 15.00 uur. 14 
 15 

2. Vaststellen notulen/actielijst 16 

De notulen van de vorige PV worden door de raad onder voorbehoud van een wijziging van 17 
De Graaff vastgesteld.  18 

Actielijst:  19 

121221-01, -06 en -09 kunnen van de lijst.  20 

 21 

3. Ingekomen stukken 22 

De volgende stukken zijn deze week binnengekomen:  23 

- Diverse RSVP’s met betrekking tot de Bijeenkomst Kleine Talen. 24 

- Mail van ALPHA met een uitnodiging voor ARV en notulen vorige ARV.  25 

- Mail international office FGw met de notulen van de bijeenkomst 7 november. 26 

- Uitnodiging Constitutieborrel Partij mei. 27 

  28 
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- Uitnodiging Nieuwjaarsborrel FSR-FEB. 29 

- Uitnodiging DB OR FGw voor een gesprek over de gezamenlijke onderwerpen OV.  30 

- Mail student Floris Kuiper over het zoekraken van zijn tentamen.  31 

- Brief van de moeder van Homann.  32 

- Mail van de CSR met diverse ongevraagde adviezen. 33 

- Brief met een verklaring omtrent Roemeens van het faculteitsbestuur. 34 

- Adviesaanvraag vanuit het Faculteitsbestuur aangaande reserves.  35 

 36 

 37 

4. Mededelingen/CSR-update/DB-update 38 

Algemeen:  39 

De nieuwe OV-vergadercyclus is ingepland. Deze cycli zijn verwerkt in een agenda voor de 40 

rest van het jaar. Deze zijn als agendastuk bijgevoegd.  41 

 42 

 CSR:  43 

Van den Hoven geeft aan dat de samenwerking UvA/VU veel is besproken. De geraamde 44 

kosten voor deze samenwerking bedragen EUR 57/m. In het kader hiervan zijn allerlei 45 

werkgroepen opgericht. Waar het de CSR betreft is het nog onduidelijk wat de meerwaarde 46 

precies is. Daar komt ook geen antwoord op van het bestuur. Het lijkt er op dat het scheef 47 

gaat lopen en er een geschil zal komen. Verder zijn de prestatieafspraken besproken, deze 48 

week zal daar een conceptbrief voor uit gaan. Daarnaast is er kort gesproken over de 49 

nieuwjaarsborrel. Oosterwijk vraagt zich af waar deze EUR 57/m vandaan komt en of het 50 

niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Van den Hoven antwoordt dat het gevoel is dat 51 

deze uit de lucht kwam vallen. Tijdens een presentatie liet men zien dat de kosten EUR 30/m 52 

zijn als de universiteiten volledig integreren en EUR 57/m als alleen de bèta-faculteiten 53 

fuseren. Walon: is er een document waarin deze kosten geraamd zijn? Van den Hoven 54 
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antwoordt dat er op 3 april door de twee colleges van bestuur een besluit zal vallen of er een 55 

“go”  of “no-go”  komt, gevolgd door een instemmingsverzoek aan de GV, de raming zal 56 

hier naar alle waarschijnlijkheid in worden toegelicht. Crabbendam vraagt of de FSR nog 57 

over de prestatieafspraken wat kwijt wil. De Graaff: het is iets voor alle studenten, dus de 58 

alle FSR-en zullen betrokken moeten worden.  59 

 60 

Overige mededelingen:  61 

- Entjes: Er is een FOCB op de 16e, zijn er nog mensen die mee willen? Ja. Broeder gaat 62 

mee en Fischer onder voorbehoud.  63 

- Entjes: Masterstudent Van Laaken kwam vandaag binnen in de raadskamer, en wil 64 

graag een onderzoeksjournalistiek stuk over de studieadviseurs. Hij zou graag de 65 

onderzoeksresultaten van ons onderzoek krijgen over de studieadviseurs. Dit zal 66 

besproken worden in V&C.  67 

 68 

Van Wouden komt binnen om 15:16 uur.  69 

 70 

5. Vaststellen agenda 71 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  72 

 73 

6. OER 74 

Walon heeft een ‘OER groeidocument’ opgesteld. Deze zal door de FSR besproken 75 

worden.  76 

 77 

a. BSA  78 
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De Graaff begint met een punt van orde. Hij verzoekt de vergadering om dit agendapunt 79 

vooraf vertrouwelijk te verklaren in verband met het strategische karakter van dit 80 

onderwerp.  81 

 82 

De raad brengt in stemming: het agendapunt 6. OER wordt vooraf vertrouwelijk 83 

verklaard.  84 

8 voor, 3 tegen. Aangenomen.  85 

****** BEGIN VERTROUWELIJK***** 86 

 87 

****** EINDE VERTROUWELIJK***** 88 

 89 

7. Nieuwjaars-DiMBo  90 

Op de DiMBO wordt iedereen die iets met onze faculteit te maken heeft uitgenodigd. 91 

Waaronder bestuur, studenten, docenten etc. De invulling wordt dinsdag bij V&C 92 

besproken. 93 

 94 

De raad brengt het volgende in stemming: de raad besluit om 100 euro uit te geven voor de 95 

nieuwjaars-DIMBO.  96 

9 voor, 1 tegen, 1 onthouding. Aangenomen.  97 

 98 

8. W.V.T.T.K. 99 

- 100 

9. Rondvraag 101 
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- Fischer denkt dat het leuk is om mensen uit te nodigen op de nieuwjaars-DiMBo om 102 

uit te leggen wat het belang is van het OC-lidmaatschap.  103 

 104 

Walon verlaat de vergadering om 16:34 uur en machtigt De Graaff.  105 

- Oosterwijk wil graag weten of de € 50,- voor de CSR-borrel overgemaakt kan worden. 106 

Hij zou graag hier een raadsbesluit aan ten grondslag laten leggen. Crabbendam was 107 

in de veronderstelling dat het elk jaar terugkomt en dat het bedrag niet het 108 

vastgestelde bedrag overstijgt, dit gewoon overgemaakt zou kunnen worden. Van 109 

Wouden vraagt wie er uitgenodigd worden. Dit zijn alle studentenraden. Daarop 110 

vertelt Van Wouden dat hij het raar vindt om geld uit te geven voor  iets waar alleen 111 

maar geborreld wordt en waar studenten niet voor zijn uitgenodigd.. De Graaff vindt 112 

dat ons raadsbudget hier wel voor bedoeld is, maar merkt wel op dat het raar is om 113 

de studenten niet uit te nodigen. Oosterwijk: laten we gewoon het voorstel om het 114 

bedrag over te maken, op voorwaarde dat alle studenten (studieverenigingen  en 115 

OC’s) worden uitgenodigd. De Graaff wil het niet op een harde voorwaarde doen, 116 

maar als advies.  117 

 118 

De raad brengt het volgende in stemming: De FSR stemt in met het betalen van de € 50,- 119 

deelnamekosten op voorwaarde dat alle studenten worden uitgenodigd.  120 

Voor 3, tegen 7, 1 blanco. Afgewezen. 121 

 122 

De raad brengt het volgende in stemming: De FSR stemt in met het betalen van de € 50,- 123 

deelnamekosten.  124 

6 voor, 3 tegen, 2 blanco. Aangenomen.  125 
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 126 

Van den Hoven: tijdens de borrel wordt ook een pre-verkiezingsfilmpje opgenomen. 127 

Diverse reacties uit de PV zijn dat het vreemd is om in een filmpje te laten zien dat we 128 

alleen aan het borrelen zijn. Waarvan akte.  129 

- Van Wouden zijn er nog ideeën voor de muurkrant?  130 

 131 

10. Sluiting 132 

Crabbendam sluit de vergadering om 16:45 uur.  133 

 134 

Actielijst: 135 
121019-03  Walon denkt na over een manier om de scriptie voertaal in de OER te 136 

verwerken. 137 

121130-02  Van Wouden en Koopmans analyse uitvoeren voor half januari 2013. 138 

121207-01  Iedereen contact opnemen met zijn of haar hoofd onderwijs.  139 

121214-03 Van den Hoven: mailen met Blaauboer over het bestaan van een 140 

normtijdenlijst in de FGw.  141 

121221-02 De Graaff: Mailen bachelorstudenten Nieuwgrieks over master Nieuwgrieks.  142 

121221-03 De Graaff: Commissie mailen om te kijken of er mogelijkheden zijn om in 143 

gesprek te gaan.  144 

121221-04 Fischer en Ronner: formulier/sjabloon voor studenten voor beroep bij 145 

examencommissie maken en op de site zetten.  146 

121221-05 Van Wouden schrijven van een verslag over de OV. Eerste PV 2013 in de PV 147 
bespreken.  148 

121221-07 Ronner en Floor: overleg plannen voor facultaire vergadering FSR/ALPHA 149 

etc.  150 

130111-01  Van den Hoven: mailen document omtrent prestatieafspraken.  151 

130111-02  Crabbendam mailen met Blaauboer over exacte data voor VO. 17 of 22?  152 
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 153 

 154 

Besluitenlijst:  155 

130111-01  Het agendapunt 6. “OER” wordt vooraf vertrouwelijk verklaard vanwege strategische 156 
belangen.  157 

130111-02 De raad besluit om € 100 uit te geven voor de nieuwjaars-DIMBO. 158 

130111-03 De raad stemt in met het betalen van de € 50,- deelnamekosten voor de CSR-159 
nieuwjaarsborrel. 160 

 161 


