
  1	  

  2	  

Notulen  3	  

Plenaire  Vergadering  FSR-‐‑FGw    4	  

Donderdag  7  februari,  P.C.  Hoofthuis  3.02,  17:00  uur  5	  

  6	  

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

Koopmans,  Joris  van  Wouden,  Jaap  Oosterwijk,  Rik  van  den  Hoven,  Tim  de  Graaff  8	  

en  Ramses  Walon    9	  

Afwezig:  Lizzy  Entjes  en  Freek  Ronner.    10	  

Notulist:  Shiko  Boxman.    11	  

  12	  

  13	  

1. Opening    14	  

Crabbendam  opent  de  vergadering  om  17.05  uur.    15	  

    16	  

2. Vaststellen  notulen/actielijst  17	  

De    notulen  worden  volgende  week  vastgesteld.    18	  

  19	  

3. Mededelingen  20	  

Crabbendam:  Naar  aanleiding  van  het  gesprek  met  Blaauboer  het  volgende.  De  OR  21	  

had  een  andere  voorstelling  van  zaken  bij  de  artikel  24-‐‑vergadering.  De  vraag  van  22	  

Blaauboer  is  of  het  mogelijk  is  om  de  FSR  uit  te  nodigen  in  het  eerste  deel  van  de  23	  

artikel  24-‐‑vergadering  om  dan  bij  het  tweede  deel  de  vergadering  te  verlaten.  24	  

Crabbendam  wil  hier  in  mee  gaan  op  voorwaarde  dat  er  in  het  eerste  deel  van  de  25	  

vergadering  alleen  de  FSR  vragen  mag  stellen.  Fischer:  de  OR  had  al  aangegeven  dat  26	  

ze  dachten  dat  het  hun  vergadering  was.  De  raad  gaat  akkoord  op  voorwaarde  dat  27	  

de  OR  niet  interrumpeert  in  het  eerste  deel.  De  FSR  kan  daarna  gewoon  blijven  zitten  28	  

als  student,  deze  vergadering  is  namelijk  gewoon  openbaar.    29	  

    30	  



Van  Wouden:  update  over  het  bladenoverleg.  Babel  en  Absinth  waren  niet  aanwezig.  31	  

Van  Wouden  heeft  ook  nog  niet  genoeg  bladen  om  de  rekken  te  vullen.  Ook  was  hij  32	  

een  beetje  teleurgesteld  over  de  reactie  van  de  bladen.  Zij  hebben  het  gevoel  dat  het  33	  

hun  door  hun  strot  gedrukt  wordt.  Dat  is  namelijk  niet  het  geval,  de  bladen  hebben  34	  

hier  zelf  om  gevraagd.  Van  Wouden  heeft  het  er  net  met  Floor  over  gehad,  deze  gaat  35	  

een  mail  met  tekst  en  uitleg  sturen.  Oosterwijk  stelt  voor  om  in  de  toekomst  een  36	  

convenant  af  te  sluiten  zodat  het  duidelijk  is.  Van  Wouden  is  ook  geschrokken  van  37	  

de  financieringsaanvragen.  De  verhoudingen  liggen  scheef.    Ook  schrok  hij  van  de  38	  

hoeveelheid  middelen  die  aangevraagd  zijn.  Er  wordt  ongeveer  10%  van  de  39	  

aanvragen  gesubsidieerd.  De  angst  leeft  dat  de  bladen  een  te  kleine  oplage  hebben  40	  

als  de  bladenrekken  meer  afname  creëren.  Crabbendam  vraagt  of  er  ook  iets  van  41	  

ASVA  mag  liggen.  Van  Wouden  gaat  dit  bekijken.    42	  

  43	  

De  Graaff:  de  voorzitter  van  ALPHA  (Jerrold  Smit)  is  gestopt,  maar  zit  nog  wel  de  44	  

vergaderingen  voor.  Of  hij  nog  steeds  een  beurs  krijgt  is  niet  helemaal  duidelijk.    45	  

  46	  

Broeder:  er  is  gesproken  met  bureau  internationalisering,  en  de  enquête  uitgezet  47	  

worden.    48	  

  49	  

Crabbendam  :  Pezarro  kwam  binnen,  zij  gaat  over  de  bewegwijzering.  Ze  vroeg  of  50	  

de  FSR  akkoord  gaat  met  het  verwijderen  van  de  prikborden.  Er  is  afgesproken  om  51	  

een  bijeenkomst  te  beleggen  met  haar  en  ALPHA.    52	  

  53	  

DB  mededeling:  dinsdag  a.s.  om  17.00  uur  is  er  een  bijeenkomst  voor  nieuwe  54	  

raadsleden.  Graag  veel  mensen  meenemen.  Van  Wouden  wil  graag  wat  over  ons  55	  

kritisch  alternatief  vertellen.  Daar  krijgt  hij  5  a  10  minuten  voor.  Van  der  Voort  vraagt  56	  

wat  haar  rol  zal  zijn.  De  PV  wil  graag  dat  ze  iets  vertelt  over  haar  werkzaamheden  57	  

als  student-‐‑DB  lid.    58	  

  59	  

Fischer:  er  is  een  brainstormontbijt  a.s.  maandagochtend  9  uur.  Iedereen  is  welkom.    60	  



Van  den  Hoven  wil  graag  twee  onderwerpen  op  de  PV  agenda  hebben.  Deze  mailt  61	  

hij  naar  Broeder.    62	  

  63	  

Oosterwijk:  vraagt  of  hij  de  verslagen  mag  van  de  VZO’s.  Dat  mag.    64	  

  65	  

Walon  had  begrepen  dat  de  FSR  de  raad  van  toezicht  is  van  Babel.  Dat  klopt,  samen  66	  

met  ALPHA.    67	  

  68	  

  69	  

Van  Wouden  gaat  een  advies  maken  over  de  facultaire  bladen  (babel  incluus).    70	  

  71	  

4. Vaststellen  agenda  72	  

De  agenda  wordt  ongewijzigd  vastgesteld.    73	  

  74	  

5. Nabespreken  OV  75	  

De  raad  was  erg  te  spreken  over  de  updates  die  de  decaan  heeft  gegeven.  Van  den  76	  

Hoven  vond  het  erg  positief  hoe  er  nu  over  Nieuwgrieks  gedacht  wordt.  Walon  77	  

vraagt  zich  af  of  er  nog  mensen  naar  de  bijeenkomst  van  ACASA  gaan.  Niemand  van  78	  

de  FSR,  maar  Walon  gaat  iemand  zoeken  die  een  kort  verslag  kan  schrijven  over  de  79	  

bijeenkomst.    80	  

  81	  

Excellentie  onderwijs:    82	  

De  Graaff  had  toch  graag  een  brief  gezien  als  reactie  op  de  brief  van  de  FSR.  83	  

Crabbendam  kreeg  het  idee  dat  men  wel  wil  maar  nu  nog  niet  kan.  De  Graaff:  de  84	  

voorlichting  kan  vanaf  dag  1  al  plaats  vinden.  Dat  kan  ook  tijdens  een  tutorgesprek.    85	  

  86	  

Evaluatie  blok  c:    87	  

De  Graaff:  ook  daar  weer  denkt  hij  dat  het  te  makkelijk  afgedaan  wordt  als  ‘dit  is  de  88	  

eerste  stap’,  het bestuur zou instaat moeten zijn om duidelijker aan te geven wat de 89	  

vervolgstappen zijn en hoe dit en wanneer dit teruggekoppeld zal worden.  Van  der  90	  

Voort  wil  graag  benadrukken  dat  er  veel  bedrijfsmatige  processen  spelen.  Er  is  in  het  91	  



FOwB  nogal  wat  verwarring  geweest  over  de  invulling  van  blok  c.  In  veel  gevallen  is  92	  

het  FB  met  handen  gebonden  tot  dat  de  governance  is  afgetikt.  Daarna  kan  het  FB  93	  

stappen  zetten.  Van  den  Hoven:  Van  Vree  had  aangegeven  harde  maatregelen  te  94	  

nemen  bij  een  specifiek  onderwerp.  Hoe  gaat  hij  dat  dan  doen?  Van  der  Voort:  het  is  95	  

een  lastig  verhaal  omdat  het  om  mensen  gaat.  Het  is  van  belang  om  de  discussie  96	  

omtrent  governance  af  te  wachten.  Fischer:  de  FSR  moet  goed  in  de  gaten  houden  wat  97	  

de  taak  is  van  de  FSR  en  de  OC’s.  Pas  als  de  OC  niets  doet  met  ondermaatse  98	  

onderwijskwaliteit  moet  de  FSR  de  OC  aanspreken.  99	  

  100	  

Taalverwervingsonderwijs:    101	  

-‐‑     102	  

  103	  

OER:    104	  

Van  den  Hoven:  hier  lagen  wat  meer  complicaties  dan  in  eerste  instantie  gedacht.  105	  

Oosterwijk  en  Walon  vonden  dat  wel  mee  vallen.  Er  zijn  een  aantal  zaken  die  nog  106	  

gladgestreken  moeten  worden.  Fischer  wil  nog  discussie  voeren  over  het  verschil  107	  

tussen  eerstejaars  studenten  of  propedeuse.  Walon  denkt  dat  dit  een  discussie  is  die  108	  

binnen  O&O  gevoerd  moet  worden.  Ook  met  betrekking  tot  ingangseisen  etc.    109	  

  110	  

Oosterwijk  vraagt  zich  nog  wel  af  of  het  punt  met  betrekking  tot  de  ingangseis  van  111	  

het  honours  besproken  had  moeten  worden.  Walon  is  dat  vergeten.  Er  wordt  nog  112	  

een  reactie  op  de  brief  gevraagd,  en  dat  zou  het  FB  hierin  mee  kunnen  nemen.    113	  

  114	  

Inleiding  in  de  Geesteswetenschappen:    115	  

-‐‑    116	  

  117	  

Bendermacher  vraagt  zich  af  of  er  nog  feedback  is  op  zijn  optreden  als  TV.  De  Graaff  118	  

zou  graag  per  punt  willen  afsluiten  per  dossierhouder.  Waarvan  akte.    119	  

Van  Wouden  zou  wel  graag  de  discussie  open  willen  houden.  De  Graaff  vond  dat  120	  

het  goed  liep  en  dat  de  vergadering  binnen  de  gestelde  tijd  verliep.  Er  mag  best  121	  

afgeweken  worden.  Walon  als  je  alleen  woordvoerders  aan  het  woord  laat  dan  122	  



worden  er  wellicht  punten  vergeten.  Conclusie:  tijdens  de  PV  voorafgaand  aan  de  123	  

OV  duidelijk  afbakenen  wie  wat  zegt.    124	  

  125	  

6. Beste  idee  van  de  FGw    126	  

Van  Wouden  heeft  niet  het  idee  dat  er  veel  nieuws  is  toegevoegd.  Hij  schuift  een  127	  

aantal  zaken  voor  zich  uit,  met  ALPHA  is  besloten  om  de  uitreiking  te  doen  op  de  128	  

Dag  van  de  Geesteswetenschap.  Van  der  Voort  kan  ceremonieel  de  ideenbus  openen.  129	  

Het  lijkt  Fischer  leuk  om  een  voorselectie  te  doen  met  de  raad  en  de  beste  ideen  een  130	  

pitch  te  laten  doen  op  de  dag  van  de  geesteswetenschappen.  Het  publiek  en  de  raad  131	  

kiezen  dan  de  beste.    132	  

  133	  

De  raad  brengt  het  volgende  instemming.  Het  stuk  van  Van  Wouden  en  de  mail-‐‑to-‐‑all  134	  

worden  door  de  raad  goedgekeurd,  met  inachtneming  van  de  besproken  wijzigingen.    135	  

  136	  

Bij  acclamatie  aangenomen.    137	  

  138	  

7. WVTTK  139	  

Van  den  Hoven:  18  maart  komt  er  een  UB  nacht.  Aankomende  tentamenperiode  is  140	  

de  UB  ’s  nachts  open.  Fischer  vindt  het  een  raar  signaal  om  de  hele  nacht  te  studeren,  141	  

dit  is  namelijk  niet  heel  verstandig.    142	  

  143	  

8. Rondvraag    144	  

-‐‑    145	  

  146	  

9. Sluiting    147	  

Crabbendam  sluit  de  vergadering  om  18.07  uur.    148	  

  149	  

Actielijst:    150	  

130307-‐‑01   DB:  convocatie  sturen  voor  een  overleg  met  ALPA/RvT  Babel.    151	  

130307-‐‑02   Entjes:  Contact  opnemen  OC’s  over  evaluatie  blok  C.  152	  



130307-‐‑03   Walon  en  de  Graaff  brief  sturen  met  verzoek  tot  reactie  en  de  153	  

hoeveelheid  EC’s  met  betrekking  tot  de  ingangs-‐‑  en  154	  

uitgangseis  honours  programma.  155	  

Besluitenlijst:    156	  

130307-‐‑01   Het  stuk  van  Van  Wouden  en  de  mail-‐‑to-‐‑all  worden  door  de  157	  

raad  goedgekeurd,  met  inachtneming  van  de  besproken  158	  

wijzigingen.  159	  


