
 1	  
Notulen 2	  

Plenaire Vergadering FSR FGw  3	  

Vrijdag 29 maart, Café Schuim 15:00 uur 4	  

 5	  

Aanwezig: Esther Crabbendam (voorzitter) Selma Broeder, Laura Fischer, Maarten 6	  

Koopmans, Joris van Wouden, Jaap Oosterwijk, Rik van den Hoven en Freek Ronner. 7	  

Afwezig: Tim de Graaff en Ramses Walon. 8	  

Notulist: Shiko Boxman.  9	  
 10	  

1. Opening 11	  

Crabbendam opent de vergadering om 15.15 uur.  12	  
 13	  

2. Vaststellen notulen/actielijst 14	  

In verband met de sluiting van het PC Hoofthuis op deze ‘Goede Vrijdag’ is de AS niet in 15	  
staat geweest om de notulen uit te printen. Gezien het karakter van deze PV is dat geen ramp 16	  
en zullen de notulen volgende week tijdens een reguliere PV worden vastgesteld.  17	  
 18	  

3. Post in/uit 19	  
- Mail van Femke Bloemendaal in zake internationale studenten/ALPHA. 20	  
- Mail met bevestiging van de locatie voor het inwerkweekend.  21	  
- Mail van Blaauboer in zake de OV.  22	  
- Persberichten omtrent samenwerking UvA/VU. 23	  
- Mail van Blaauboer met de agenda voor de OV.  24	  
- Inzending “Beste Idee” 25	  
- Mail met verzetting van het LOF naar 17 april.  26	  

 27	  

4. Mededelingen/CSR-update/DB-update 28	  
 29	  

Vanuit DB: uitleg over deze PV. Volgende OV is 11 april (agenda vastgesteld). We gaan ons 30	  
hier nu op voorbereiden. Er komt nog een moment van vooroverleg. Voorstel nieuwe 31	  
vergaderdata (PV: vr 17-19, O&O: ma 9-11, V&C wo 11-13, DB di 15-17. Betere suggesties 32	  
natuurlijk van harte welkom, zie Datumprikker.)Verder wordt er volgende week in de 33	  



commissievergaderingen een update gehouden over de informatiebrochure. De DiMBo is 34	  
aanstaande dinsdag vanaf 18:00 uur. Deze PV heeft een los en kort karakter.  35	  

Van Wouden merkt op dat er in de lift nieuwe bewegwijzering aangebracht is. Crabbendam 36	  
en Broeder hebben hier al eerder met iemand over gesproken en de toezegging dat het 37	  
prikbord en de muurkrant blijven is gedaan.  38	  

Van Wouden wil ook nog opmerken dat hij in het DB-verslag las dat Broeder is benoemt tot 39	  
lid van de SoCo voor ALPHA. In zijn ogen had dat eerst door de PV gemoeten. Er wordt 40	  
besloten om dit alsnog in stemming te brengen.  41	  

De raad brengt het volgende instemming: De FSR FGw benoemt Selma Broeder tot lid van de 42	  
sollicitatiecommissie voor ALPHA.  43	  

7 voor, 1 onthouding. Aangenomen.  44	  

Voor de benoeming van het sollicitatiecommissie lid voor het nieuwe studentlid-DB zijn 45	  
twee gegadigden. Lizzy Entjes en Joris van Wouden. Hierover wordt ‘blind’ gestemd.  46	  

De AS, Shiko Boxman, heeft de stembriefjes gecontroleerd. Lizzy Entjes wordt benoemd tot 47	  
lid van deze SoCo. De stemverhouding is geheim, de stembriefjes worden gearchiveerd.  48	  

5. Vaststellen agenda 49	  

Oosterwijk zal een toelichting geven op de governance. En vervolgens bij de rondvraag kan 50	  
ieder raadslid een toelichting geven op zijn of haar portefeuille en aangeven wat zij in hun 51	  
termijn nog willen bereiken.  52	  

 53	  

6. Governance (15 min.) 54	  

De presentatie over de governance is vorige week als stuk bijgevoegd in de PV. Het huidige 55	  
voorstel is nauwelijks uitgewerkt. Onderwijs en bestuur moeten uitelkaar getrokken worden, 56	  
dit was een harde eis van het Maagdenhuis. Een pijnpunt voor de raad was dat de vraag 57	  
blijft hoe het onderscheid gemaakt zal worden. Wie zegt wat? Er moet meer ruimte komen 58	  
voor de opleidingen. Dat zou meer winst voor opleidingen en medezeggenschap betekenen. 59	  
Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar eerst moet de structuur uitgezet worden, deze 60	  
moeten goed zijn en duidelijkheid geven waar wat besloten gaat worden en waar 61	  
medezeggenschap op ligt. Er zullen hoofden verantwoordelijk worden voor 2 of 3 62	  
opleidingen, maar wat wordt zijn of haar invloed in het FOwB. Of zal er een splitsing plaats 63	  
vinden? Zodat de besluiten elders gemaakt worden, dat zou minder macht voor de 64	  
onderwijsdirecteuren inhouden. Door een heldere taakverdeling te maken is er voor 65	  
studenten en medewerkers meer duidelijkheid en transparantie. Dinsdag komt de 66	  
begeleidingswerkgroep bijeen. Op dit moment zal feedback van deze en gene verzamelt 67	  
worden. Daarna zal men eind april een stuk produceren waarop geadviseerd mag worden.  68	  

Fischer heeft hier twee inhoudelijke en één algemene opmerking over. De PV kiest er voor 69	  
om algemene punten te bespreken. Fischer vraagt zich af wat de verhouding tussen Zwiep 70	  
en de programmateams zal worden en wat de rol van de programmadirecteuren zal worden. 71	  
Dit gaat langs veel kanalen dus het is verstandig dat Oosterwijk direct met Zwiep en Van 72	  
Henten praat.  73	  



Van den Hoven: Hoe willen we de medezeggenschap vormgeven? En wat gaat de 74	  
middenlaag doen? Op het niveau van opleidingen is er al medezeggenschap, in de vorm van 75	  
OC’s. Oosterwijk wil deze discussie niet voeren op dit moment. Fischer; de verzameling van 76	  
OC’s en de FSR kun je formele rechten geven. Vraag is of we het wenselijk vinden dat een 77	  
opleidingsdirecteur besluit over rendementsmaatregelen (tutoraat) of zelfs harde eisen 78	  
(BSA). Van den Hoven vindt het moeilijk om iets zinnigs te zeggen vanwege gebrek aan 79	  
informatie. Het CvB wil de dikke laag van alle bestuurlijke eenheden versoberen om zo een 80	  
efficiëntie slag te slaan. Fischer vraagt of het wenselijk is om in de nieuwe governance ook 81	  
ruimte komt voor experimenten?  82	  

De PV besluit om dit onderwerp verder te bespreken bij O&F, iedereen krijgt een mail met 83	  
debatpunten en dit kan dan in die commissie verder uit gewerkt worden.  84	  

 85	  

7. W.V.T.T.K. 86	  

- 87	  
 88	  

8. Rondvraag 89	  

Iedereen geeft een update over zijn dossiers en noemt minimaal één specifiek punt dat hij/zij 90	  
dit jaar nog wil bereiken. 91	  

Van Wouden: Lopende zaken, het vrouwen- en minderhedenbeleid. Hij heeft contact gehad 92	  
met diverse mensen over dit onderwerp en wil er over een maand een advies uit doen. 93	  
Tweede lopende zaak, papierenmedia. Het gaat goed, het bladenrek staat er en er is overleg 94	  
met ALPHA. Hij wil nog een gesprek met alle grote bladen onafhankelijk met ALPHA. Ook 95	  
dit zal over ongeveer 1 maand plaats vinden. Nog een kleine update over 96	  
internationalisering, Bureau internationalisering gaat een enquête houden, dit is nog niet van 97	  
start gegaan.  98	  

Concreet punt: Afspraken maken met de bladen.  99	  

Oosterwijk: Lopende zaken, Huisvesting. Het loopt inmiddels wat vlotter. Het project in het 100	  
gebouw waar CREA 1 eerst in zat gaat z.s.m. van start. Dat project communiceren met de 101	  
achterban. Oosterwijk wil een middag organiseren met alle opleidingen die in dat gebouw 102	  
worden gehuisvest. Voor 1 september zal er duidelijkheid zijn over de bestuursstructuren en 103	  
een nieuw faculteitsreglement.  104	  

Entjes: Lopende zaken, evenementen en debatten. Er zijn cursussen geweest maar er is 105	  
verder weinig succes geboekt op dat vlak. Entjes wil het inwerktraject een boost geven en dit 106	  
goed neerzetten voor de volgende raad. OC’s dan, er zijn twee werkgroepen opgezet waar ze 107	  
in zit en er is gesproken over een aanpassing in het evaluatiesysteem. 1 mei zal er een advies 108	  
uit gaan over anonimiteit van de evaluaties. Verder wil ze voor de volgende raad een buddy-109	  
systeem opzetten voor de OC’s. Dat er dus altijd 1 aanspreekpunt is voor de OC’s naar de 110	  
raad. Ook wil Entjes het idee doorzetten dat ook studenten voorzitter van de OC kunnen 111	  
worden.  112	  

Fischer: Lopende zaken. Examencommissies. Ze heeft een advies geschreven voor het 113	  
spreekuur, studentenloket en een FAQ voor op de website van de universiteit. Plan is om in 114	  
de zomer de FAQ te maken.  115	  



Ronner: Lopende zaken. Dag van de Geesteswetenschappen en nieuwe media. Twitter is in 116	  
een coma geraakt. Facebook en de website zijn onderhouden, hij ziet dat hij er in de 117	  
tentamenweek ook boven op moeten blijven zitten. Het concrete punt voor de aankomende 118	  
tijd wordt de Dag van de Geesteswetenschappen.  119	  

Van den Hoven: Lopende zaken in de CSR. UvA Profile, de EUR 600/m van de FGw 120	  
bewaken.  121	  

Koopmans: Lopende zaken. 884 blijft een item waar hij zich mee bezig wil houden er komt 122	  
nog echter weinig binnen. Studentenbegeleiding en communicatie met de studieadviseurs en 123	  
naar studenten, in samenwerking met Bernini. Elke faculteit heeft haar eigen problemen 124	  
blijkt. Concreet punt: betere communicatie met de studenten. En het eerstejaars boekje.  125	  

De Graaff: Lopende zaken. Studiesucces loopt goed. Maar moet op alle lagen goed blijven 126	  
lopen. In zake de UvA/VU samenwerking heeft hij het idee dat iedereen met een kluitje in 127	  
het riet wordt in gestuurd. Ook is hij erg benieuwd naar het vervolg omtrent de afschaffing 128	  
Nieuwgrieks. Concreet punt: BKO. 129	  

Broeder: Lopende zaken. Ze is de basis tussen de contacten tussen OC’s/FSR/SV’s.  130	  

Crabbendam: concreet punt. De nieuwe raad goed inwerken.   131	  

 132	  

9. Sluiting 133	  

Crabbendam sluit de vergadering om 16.50 uur.  134	  

 135	  

Actielijst:  136	  

121221-‐‑02     De  Graaff:  Mailen  bachelorstudenten  Nieuwgrieks  over  master  137	  

Nieuwgrieks.  138	  

121221-‐‑03   De  Graaff:  Jelle  Koopmans  mailen  om  te  kijken  of  er  mogelijkheden  139	  

zijn  om  in  gesprek  te  gaan.  140	  

130208-‐‑02      De  Graaff:  rendez-‐‑vous  plannen  met  Mario  Melching.  141	  

130307-01 DB: convocatie sturen voor een overleg met ALPA/RvT Babel.  142	  

130307-02 Entjes: Contact opnemen OC’s over evaluatie blok C. 143	  

130307-03 Walon en de Graaff brief sturen met verzoek tot reactie en de 144	  

hoeveelheid EC’s met betrekking tot de ingangs- en uitgangseis 145	  

honoursprogramma. 146	  

130329-01  Oosterwijk: afspraken maken met Van Henten en Zwiep. 147	  

130329-02  Oosterwijk: rondmailen debatpunten rondom Governance.  148	  

 149	  

Besluitenlijst: 150	  



130329-01   De FSR FGw benoemt Selma Broeder tot lid van de 151	  
sollicitatiecommissie voor ALPHA.  152	  

130329-02   De FSR FGw benoemt Lizzy Entjes tot lid van de sollicitatiecommissie 153	  
voor het studentlid-DB.   154	  

 155	  

 156	  


