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  2	  

Notulen  3	  

Plenaire  Vergadering  FSR-‐‑FGw    4	  

Vrijdag  22  februari  2013,  17:00  uur  PC  Hoofthuis  3.01    5	  

  6	  
Aanwezig:  Esther  Crabbendam,  Rik  van  den  Hoven,  Ramses  Walon,  Freek  Ronner,  Maarten  7	  
Koopmans,  Lizzy  Entjes.      8	  
Afwezig:  Laura  Fischer  (geen  machtiging),  Joris  van  Wouden  (machtigt  Lizzy  Entjes),  Jaap  9	  
Oosterwijk  (machtigt  Ramses  Walon),  Selma  Broeder  (machtigt  Freek  Ronner).    10	  
Notulist:  Shiko  Boxman    11	  
  12	  
1.  Opening  13	  
Crabbendam  opent  de  vergadering  om  17.03  uur.  14	  
  15	  
2.  Vaststellen  notulen/actielijst  16	  
  17	  
Uit  diverse  reacties  blijkt  dat  de  MEI-‐‑fractie  moeite  heeft  met  de  wijze  waarop  de  notulen  18	  
zijn  verwoord.  Crabbendam  stelt  voor  om  wijzigingen  door  te  nemen.  Naar  aanleiding  van  19	  
de  mail  van  Van  Wouden  worden  de  meningen  gepeild.  Beginnend  met  Ronner:  op  het  20	  
moment  dat  een  raadslid  handelt  namens  de  raad,  is  het  aan  de  raad  om  schadeherstel  te  21	  
plegen.  Deze  actie  van  Van  Wouden  is  niet  vanuit  de  raad  geïnitieerd.  Hier  hoeft  de  raad  dus  22	  
niets  te  herstellen.  Koopmans:  Van  Wouden  heeft  dit  op  eigen  initiatief  uitgevoerd.  Van  den  23	  
Hoven:  dit  is  een  individuele  actie,  hier  hoeft  de  raad  niet  voor  op  de  blaren  te  zitten.  Van  24	  
Wouden  moet  de  consequenties  dragen  voor  zijn  acties.  Entjes:  de  eerste  woorden  van  25	  
Oosterwijk  waren  dat  hij  zich  hiervan  distantieert.  Als  de  partij  zich  al  distantieert  van  Van  26	  
Wouden,  dan  hoeft  de  raad  in  ieder  geval  niet  voor  Van  Wouden  in  de  bres  te  springen.  27	  
Walon:  sluit  zich  aan  bij  de  vorige  sprekers.  Crabbendam:  eventuele  schade  voor  de  decaan  28	  
straalt  op  de  FSR  af,  ook  richting  de  FSR  door  de  studenten.  Crabbendam  wil  niet  bloeden  29	  
voor  deze  domme  actie  van  Van  Wouden.  Crabbendam  wil  daarnaast  nog  benadrukken  dat  30	  
ze  het  hypocriet  vindt  dat  de  notulen  door  Fischer  zijn  opgesteld  niet  de  volledige  waarheid  31	  
weerspiegelen.  Terwijl  de  ONS  fractie  de  vergadering  is  uitgelopen  om  de  volledige  32	  
transparantie  van  de  notulen  te  beschermen.  Van  der  Hoven  vindt  het  problematisch  dat  het  33	  
op  de  muurkrant  recht  gezet  wordt  door  de  gene  die  hier  verantwoordelijk  voor  is.  Het  is  34	  
bijzonder  discutabel  dat  iets  wat  niet  door  de  raad  is  geïnitieerd,  wel  via  de  muurkrant  35	  
wordt  beslecht.    36	  
  37	  
De  notulen  worden  in  achtneming  van  de  doorgenomen  wijzigingen  vastgesteld.    38	  
  39	  
De  notulen  van  de  ingelaste  PV  van  maandag  18  februari  worden  ongewijzigd  vastgesteld.    40	  
  41	  



	   2  

3.  Post  in/uit  42	  
-‐‑  Persbericht  MEI:  Fusieplannen  bètafaculteiten  UvA/VU  onvoldoende  verhelderd.  43	  
-‐‑  Mail  van  Eva  Overman  in  zake  OER-‐‑advies.  44	  
-‐‑  Mail  OC  Theaterwetenschappen/dramaturgie  met  reactie  op  de  OER.    45	  
-‐‑  Mail  OC  Taalwetenschap  met  reactie  op  de  OER.    46	  
-‐‑  Mail  OC  Algemene  Cultuur  Wetenschappen  met  reactie  op  de  OER.    47	  
-‐‑  Mail  OC  Italiaanse  en  Roemeense  Talen  met  reactie  op  de  OER.    48	  
-‐‑  Mail  van  Sam  Quax  (CSR)  in  zake  huisvestingsplannen  UvA.    49	  
-‐‑  Mail  van  de  CSR  met  conceptagenda  voor  de  PV  van  de  CSR.    50	  
-‐‑  Mail  OC  Duits  met  reactie  op  de  OER.    51	  
-‐‑  Mail  OC  Europese  Studies  met  reactie  op  de  OER.    52	  
-‐‑  Mail  van  Sinead  Wendt  met  opbouwende  kritiek.  53	  
-‐‑  Mail  van  Jasper  Bendermacher  (TV  OV)  met  de  agenda  voor  de  volgende  OV.    54	  
-‐‑  Mail  van  Hieke  van  der  Voort  met  reactie  op  de  uitslagen  van  de  enquête  studieadviseurs.    55	  
-‐‑  Mail  van  de  CSR  pre-‐‑campagnefilmpje  voor  de  SR  verkiezingen.    56	  
-‐‑  Mail  van  Hieke  van  der  Voort  aan  Joris  van  Wouden  over  42  punts  inschrijvingen.    57	  
-‐‑  Mail  OC  Kunstgeschiedenis  met  reactie  op  de  OER.    58	  
-‐‑  Mail  OC  Wijsbegeerte  met  reactie  op  de  OER.    59	  
-‐‑  Mail  met  uitnodiging  voor  de  “Doorgewinterde  Medezeggenschapsdag”.  60	  
-‐‑  Mail  Blaauboer  met  agenda  en  stukken  OV.    61	  
  62	  
  63	  
4.  Mededelingen/CSR-‐‑update/DB-‐‑update  64	  

- Maarten:  update  Meldpunt884  65	  
- Update  taskforce  studieadviseurs  66	  
- Update  taskforce  talen  67	  
- DB:  volgende  overlegvergadering  besproken  met  Jasper.  Nu  het  moment  om  68	  

vooroverleggen  te  voeren!    69	  
- CSR:  nieuwe  FGW  bibliotheek    op  het  BG  terrein.  De  plannen  voor  de  FGW  70	  

bibliotheek  is  gewijzigd  van  14.000  naar  10.000m2  over.  Dit  wordt  doorgezet  naar  71	  
O&F.  72	  

  73	  
5. Vaststellen  agenda  74	  

  75	  
Punten  ‘7  huisvesting’,  ‘11  informatie  avond’  en  de  pauze  worden  geschrapt.    76	  

  77	  
6. OER:  master  78	  

  79	  

Walon:  in  de  master  OER  staan,  ten  eerste  weinig  wijzigingen,  ten  tweede  staat  er  überhaupt  80	  
weinig  in.  Belangrijk  voor  Walon  is  studenten  met  een  functiebeperking.  Dit  punt  staat  in  de  81	  
master-‐‑OER  zoals  in  de  bachelor.  Dat  moet  gewijzigd  worden.  Ook  zijn  er  een  aantal  zaken  82	  
in  de  master-‐‑OER  gewijzigd  die  door  de  commissie  als  niet  bezwaarlijk  worden  gezien.  Wel  83	  
is  er  een  bezwaar  dat  er  in  de  master  18-‐‑punts  vakken  zijn  opgenomen,  het  is  verkapte  84	  
clustering  volgens  Walon.  Hij  maakt  een  stuk  voor  maandagochtend.    85	  
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  86	  

7. Docent  van  het  Jaar  (10-‐‑15  min.)  87	  
Van  Wouden  heeft  een  alleraardigste  brief  verstuurd,  deze  ter  goedkeuring  van  de  PV  om  te  88	  
versturen  vanuit  de  FSR.  De  raadsleden  zijn  het  er  over  eens  dat  deze  brief  niet  verstuurd  zal  89	  
worden.  Er  is  namelijk  al  een  brief  verstuurd  en  deze  brief  voegt  hierin  niets  toe.  Wel  mag  90	  
Van  Wouden  deze  brief  op  persoonlijke  titel  versturen.    91	  
  92	  
Per  acclamatie  aangenomen.    93	  
  94	  
8. Beste  idee  van  de  FGw  (15-‐‑20  min.)  95	  

Vanuit  de  PV  van  de  FSR  zijn  er  geen  bezwaren  om  het  plan  zoals  deze  op  tafel  ligt  uit  te  96	  
voeren.    97	  
  98	  
Per  acclamatie  aangenomen.    99	  
  100	  
9. W.V.T.T.K.  101	  
-‐‑    102	  
  103	  
10. Rondvraag  104	  

-‐‑    105	  
  106	  
11. Sluiting  107	  
  108	  
  109	  
Actielijst  110	  
121221-‐‑02   De  Graaff:  Mailen  bachelorstudenten  Nieuwgrieks  over  master  Nieuwgrieks.  111	  
121221-‐‑03   De  Graaff:  Jelle  Koopmans  mailen  om  te  kijken  of  er  mogelijkheden  zijn  om  in  112	  

gesprek  te  gaan.  113	  
121221-‐‑04   Fischer  en  Ronner:  formulier/sjabloon  voor  studenten  voor  beroep  bij  114	  

examencommissie  maken  en  op  de  site  zetten.  115	  
121221-‐‑07   Ronner  en  Floor:  overleg  plannen  voor  facultaire  vergadering  FSR/ALPHA  116	  

etc.  117	  
130208-‐‑01   Broeder:  versturen  resultaten  onderzoek  studieadviseurs.  118	  
130208-‐‑02   De  Graaff:  rendez-‐‑vous  plannen  met  Mario  Melching.  119	  
130208-‐‑03   O&O:  uitwerken  tijdspad  voor  BSA/mogelijkheden  tot  beroep  120	  

voor  studenten.      121	  
130215-‐‑03   Van  Wouden  past  de  internationale  studentenenquête  aan  en  zet  deze  uit.  122	  
130215-‐‑04   Fischer  past  de  derde  blokenquête  aan  en  zet  deze  uit.  123	  
130215-‐‑05   Broeder  regelt  Eurest-‐‑bonnen  om  te  verloten  onder  de  studenten  die  de  124	  

enquête  invullen.  125	  
130215-‐‑06   V&C  past  het  informatiemiddagplan  aan  ter  bespreking  in  de  PV  van  1  maart.  126	  
130222-‐‑01   Entjes  werkt  de  hoofdpunten  uit  de  reacties  van  de  OC’s  en  Crabbendam  zet  127	  

de  reacties  in  de  Dropbox.  128	  
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130222-‐‑02       O&F:  Bespreken  binnen  commissie  over  de  inperking  van  de  ruimte  van  de  129	  
bibliotheek  op  het  BG-‐‑terrein  in  het  nieuwe  huisvestingsplan.    130	  

130222-‐‑03   V&C:  nadenken  over  de  campagne  voering.    131	  

  132	  

Besluitenlijst:    133	  

130222-‐‑01   De  brief  van  Van  Wouden  met  kritiek  op  de  Docent  van  het  Jaar  verkiezing  134	  

zal  niet  worden  verstuurd.    135	  

130222-‐‑02   Het  plan  in  zake  het  Beste  Idee  van  de  FGw  zal  worden  uitgevoerd  zoals  136	  

omschreven  in  het  document.    137	  


