
 

Spuistraat 134 
1012 VB Amsterdam 

(020) 525 3278 
fgw@studentenraad.nl 
studentenraad.nl/fgw 

Agenda 
1. Opening 
2. Post 
3. Actielijst 
4. Vaststellen notulen 
5. Mededelingen  
6. Update DB/CSR & dossierhouders 
7. Vaststellen agenda 
8. Jaarplan (bijlage: Concept Jaarplan) 
9. Talentenprogramma (Bijlage: Talentenprogramma) 
10. Spreekuur BSA (Bijlage: geen) 
11. Mailcontract (Bijlage: geen) 
12. Advies (her)benoemingsprocedure onderwijsdirecteuren (Bijlage: advies taskforce) 
13. Huishuidelijk Regelement (Bijlage: Huishoudelijk Regelement 2.0) 
14. FSR in de media (Bijlage: geen) 
15. W.V.T.T.K 
16. Rondvraag en sluiting  
 
Aansluitend: Belbin Training 19.00-22.00 PCH 3.19.  

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 17.10.  1 

2. Post 
Kramer is afwezig. De voorzitter geeft aan dat ze alle belangrijke mails heeft doorgestuurd. 2 

Rutten geeft aan dat er een mail is ontvangen in de FSR mail over de SVO die niet is 3 

doorgemaild, waardoor niemand van de FSR aanwezig was. 4 

Muller geeft aan dat alles doorgestuurd moet worden. Ook zou het goed zijn als er een brief 5 

naar ASVA wordt gestuurd over de afwezigheid van de FSR bij de SVO met een uitleg.  6 

  

 

Notulen bijeenkomst facultaire studentenraad FGw  
09-10-2013 

Aanwezig 

Gunnar de Haan, Claar Muller, Ruud van der  Veen, Astrid Zwinkels, Rik van den Hoven, Alex Tess Rutten, 
Anne Louise Schotel, Bert van Laar, Roos de Groen 

Afwezig 

Sophie van Weeren (machtigt Anne Louise Schotel), later: Stephanie Kramer (machtigt Gunnar de Haan), Keje 
Boersma  

Gast  

Notulst Annemiek Smelting 

 



 

3. Actielijst 
130903-01  Kramer zoekt uit of er een soort google group kan komen. 1 

130903-03  De Koning der Geesteswetenschappen: achter nieuw koffieautomaat 2 

aangaan   voor Boxman. 3 

130925-11 De Haan stuurt meer informatie over het debat met van Vree 4 

130925-12 Schotel zal uitzoeken hoe het zit met het controleren van de collegekaarten 5 

in de UB en door wie dit bedacht is. Dit is gedaan: Schotel geeft aan dat er een  6 

131002-15 Voorzitter: punten doorgeven aan de technisch voorzitter. Dit zal worden 7 

genotuleerd en doorgegeven aan de raad.  8 

131002-16 Kramer: kijken wanneer 2e OV is en een geschikt moment voor de 9 

evaluatie.  10 

131002-18 Stukje schrijven over de rol van de geesteswetenschappen in de raad. 11 

131002-19  De voorzitter en van den Hoven gaan de koelkast ophalen 12 

4. Vaststellen notulen 
Zwinkels stelt dat de besluitenlijst in zijn geheel vanaf het begin van het raadsjaar in de notulen 13 

staat. Haar vraag is of dit altijd in zijn geheel in de notulen moet staan. De voorzitter stelt de AS 14 

een bestand maakt met alle besluiten en dat de besluiten die per vergadering zijn genomen in 15 

de notulen komen te staan.  16 

Muller heeft een vraag over de WVTTK in de notulen van WV 131002. Moet dit vertrouwelijk 17 

worden?  18 

 19 

Stemvoorstel: de raad besluit het gedeelte in de notulen WV 131002 agendapunt W.V.T.T.K. 20 

vertrouwelijk te verklaren 21 

Voor: 9 22 

Tegen: 3 23 

Het voorstel is aangenomen. 24 

5. Mededelingen 
Van der Veen geeft aan dat hij niet bij de Belbin vergadertraining kan zijn.  25 

6. Update DB/CSR & dossierhouders 
CSR update door Schotel: er is dinsdag een OV. Daar staan een aantal dingen op de agenda, 26 

belangrijkste: intake en matching, een aantal ONF dingen en het gedoe met de pasjes. In de 27 

nieuwe campusgebouwen komen deuren met elektronische sloten, die geopend kunnen worden 28 

met de collegekaart. Het is dubieus wat er met die gegevens gaat gebeuren. Ook zal er 29 

gesproken worden over AFS. De CSR en de COR werken op het moment niet erg lekker samen. 30 

Er zal een positionpaper geschreven worden door de CSR. 31 

Van der Veen heeft een vraag over de intake en matchingsweken, over het bindende karakter 32 

hiervan. Schotel geeft aan dat daar morgen over gepraat gaat worden.. Van der Veen vraagt of 5 33 

december de verloopdatum is van het instemmingsverzoek. Schotel geeft aan dat dit niet zo is. 34 

 35 

DB update door de voorzitter: er is gesproken over het functioneren van de DB leden. De 36 

voorzitter heeft aangegeven dat hij het niet erg vindt om 20 uur per week te maken maar het 37 
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lijkt hem ook prettig om te kunnen studeren. Wanneer de notulen van de DB zijn vastgesteld 1 

komen ze op de P schijf, dit zal rond het einde van de week zijn.  2 

7. Vaststellen agenda 

Punt 8,  wordt naar voren gehaald.  3 

Van der Veen wil punt 10 breder maken, dit vindt de voorzitter goed indien er goed op de tijd 4 

gelet wordt. 5 

Zwinkels vraagt wat het agendapunt jaarplan inhoudt. De voorzitter geeft aan dat er nu 6 

besloten wordt wie het jaarplan gaat schrijven.  7 

8. Jaarplan (Bijlage: concept jaarplan) 
Voorzitter vraagt wie het jaarplan willen schrijven. 8 

Dit zijn: Van der Veen, de Groen, Rutten, Zwinkels, de voorzitter, Kramer. 9 

De voorzitter vraagt of iemand er bezwaar tegen heeft om het met 6 personen te schrijven. Van 10 

Laar vindt dit wel wat veel. Het ideale aantal is volgens hem 4. Rutten stelt voor om die 6 11 

mensen in een taakgroep te zetten. Van den Hoven stelt dat de mensen die dit schrijven moeten 12 

bepalen wat werkbaar is. Van der Veen denkt dat het wel mogelijk is. De Groen vraagt of de FSR 13 

nog steeds 2 of 3 stukken willen schrijven. Van der Veen geeft aan dat er een manifest 14 

geschreven wordt en op basis van de ideologie uit dat stuk wordt er een jaarplan geschreven. Er 15 

is besloten dat bovengenoemde personen het stuk gaan schrijven.  16 

9. Talentenprogramma (Bijlage: Talentenprogramma)  
Dit agendapunt is door de raad vertrouwelijk verklaard.  17 

10. Spreekuur BSA (Bijlage: geen) BSA meldpunt 
Regel: 1 vinger: reageren 2 vingers: nieuw punt T: technisch puntje.  18 

 19 

Van der Veen wilde een spreekuur, en vraagt zich af waarom het punt op de agenda staat. 20 

Kramer geeft aan de website besproken moet worden omdat er betaald moet worden. Van der 21 

Veen geeft aan dat het idee van de website is om er een paar stukken op te zetten: een 22 

versimpelde versie van het BSA, de volledige versie, FAQ en een soort board waarop vragen 23 

gesteld kunnen worden zoals bij een forum, maar dan minder saai. Van den Hoven vraagt of dat 24 

laatste onderdeel niet duur is om te maken. Van der Veen geeft aan dat het niet zo is. Muller 25 

vindt het een leuk idee. De Groen geeft aan dat het maken van een website begroot is. Van den 26 

Hoven denkt dat het belangrijk is voor de informatie voorziening naar de studenten toe.  27 

Zwinkels geeft aan dat zo’n website wel meer dan € 50 euro kost. Ze vraagt of de raad het hier 28 

mee eens is. De voorzitter geeft aan dat er eerst uitgezocht moet worden hoeveel het 29 

daadwerkelijk kost. Van den Hoven geeft ook aan dat er rekening gehouden moet worden met 30 

kosten voor promotie. Het werkt volgens hem ook alleen als mensen daadwerkelijk naar de site 31 

toekomen. Van der Veen geeft aan dat er een volledige campagne is opgezet. 32 

Van Laar vraagt naar het spreekuur, kan dit een raadsspreekuur worden. De voorzitter geeft 33 

aan dat er een raadsspreekuur komt, dit wordt nog een agendapunt.  34 

Van der Veen voegt toe dat hij gesproken heeft met de FSR FMG en dat deze willen 35 

samenwerken. Van den Hoven geeft aan dat ze ook informatie willen over hoe de BSA bij de 36 

FGw is vormgegeven.  37 
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11. Mailcontract (Bijlage: geen) 
Het contract is nog niet binnen. De voorzitter geeft aan dat het niet erg spannend wordt. Muller 1 

vraagt naar de jaarplanning waar ze om vroegen. De voorzitter geeft aan dat ze gezegd hebben 2 

dat ze een planning kunnen geven en ze vroegen om een planning van hen. Dat vonden ze 3 

allebei goed. Wanneer de FSR er een mail uit wil sturen laten ze dit weten waarna ze het kunnen 4 

verzenden.  5 

12. Advies (her)benoemingsprocedure onderwijsdirecteuren (Bijlage: 
advies taskforce) 

Van der Veen heeft het er met het governancedossier over gehad. Het advies moet nog 6 

herschreven worden, het gaat nu om de inhoud. Van den Hoven stelt een leespauze van 2 7 

minuten voor. 8 

Van den Hoven geeft aan dat een aantal punten er wat cru instaan maar dit is puur inhoudelijk, 9 

het zal nog in detail een betere brief worden. 10 

Kramer heeft een opmerking over deze brief: ze zou 2 of 3 jaar voorstellen. Van der Veen geeft 11 

aan dat hier over gesproken is maar ze vonden het arbitrair om gewoon een jaartal te pakken. 5 12 

jaar vinden ze lang maar hadden geen andere optie. Kramer denkt dat tussen 2 of 3 jaar een 13 

goede keus is omdat mensen dan de ruimte hebben om aan hun eigen punten te werken maar er 14 

niet te lang zitten. Boersma geeft aan dat de periode niet echt beargumenteerd kan worden 15 

aangezien het meer gevoelsmatig is. Bestuursdynamiek wordt statisch met 5 jaar. 16 

Zwinkels geeft aan dat er in het faculteitsbestuur gesproken wordt over de termijn van 5 jaar. 17 

Van den Hoven samenvattend: beargumenteren waarom 5 jaar lang is. 18 

Boersma denkt dat er niet in de brief gezet moet worden over 2 of 3 jaar, maar gewoon minder 19 

dan 5 jaar aangezien het niet beargumenteerd kan worden.  20 

Zwinkels wil proberen om het te redden en wil voorstellen dat het advies formeel wordt 21 

gemaakt met bovenstaande aanpassingen 22 

 23 

Stemvoorstel: De raad besluit met in acht neming van de aanpassingen zoals besproken in de 24 

WV 131009 om de taakgroep het mandaat te geven het advies voor de 25 

(her)benoemingsprocedure van onderwijsdirecteuren formeel te maken. 26 

Voor: 10 27 

Tegen: 2 28 

Kramer zou het stuk over het draagvlak in de inleiding weglaten.  29 

13. Huishoudelijk Regelement (Bijlage: Huishoudelijk Regelement 2.0) 
De voorzitter vraagt of er op of aanmerkingen zijn op de vernieuwde versie.  30 

Van der Veen heeft een opmerking over het vertrouwelijk verklaren (4.12). Hij vindt dit een 31 

dusdanig probleem dat wanneer het niet aangepast wordt hij niet kan instemmen met het HR.  32 

Boersma is van mening dat de discussie al geweest is en dan er nu gewoon gestemd zou moeten 33 

worden. De voorzitter is het hier mee eens, alle punten zijn al langsgelopen. Kramer geeft aan 34 

dat Van der veen een pitch moet geven. 35 

Van der Veen: het creëert een onmogelijke situatie. Wanneer er achteraf iets vertrouwelijk 36 

wordt verklaard dan mag dat niet naar buiten gebracht worden. Als er dan mensen buiten de 37 

raadsleden bij de vergadering zitten wordt er achteraf bepaald dat ze de informatie niet naar 38 

buiten mogen brengen. De voorzitter geeft aan dat het HR alleen is voor raadsleden, gasten 39 

hoeven zich niet te houden aan het regelement.  40 
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 1 

Schorsing van 5 minuten (18:47) 2 

 3 

Schotel geeft aan dat ze het nu niet het moment vindt om hier nu over te stemmen. Kramer is 4 

het hier mee eens. De voorzitter geeft aan dat dit punt naar volgende week gaat. 5 

14. FSR in de media (Bijlage: geen) 
De Groen wil graag het spreekuur op FB. Van den Hoven wil het spreekuur in de kantine en niet 6 

in de raadskamer. De voorzitter geeft aan dat het niet gaat om de inhoud op dit moment.  7 

Rutten wil met klem vragen of de raad kan nadenken over leuke feitjes die de raad weet maar 8 

de studenten ook moeten weten. Dan kan dit op FB geplaatst worden. 9 

15. W.V.T.T.K. 
Zwinkels heeft politicologie gesproken. Ze gaat hier over mailen. Hiernaast hebben ze ook een 10 

systeem voor evaluatie waarbij ze studenten in werkgroepen zetten. Hier gaat ze ook over 11 

mailen.  12 

Van Laar vraagt of er alleen op de notulen van de OV alleen op een OV besproken kunnen 13 

worden. Van den Hoven geeft aan dat dit wel besproken moet worden.  14 

16. Rondvraag en sluiting  
 15 

De voorzitter is van mening dat de FGw een fantastische decaan heeft.  16 

Besluiten 
130903-01  Astrid Zwinkels krijgt het mandaat om in samenspraak met de vorige 17 

dossierhouder te besluiten om over te gaan op sluiting dan wel behoudt van de website.   18 

130903-02  De raad heeft besloten dat de notuleerstijl Staccato zal zijn. Dit is per 19 

acclamatie aangenomen. 20 

130903-03 Lid  4.12 over het vertrouwelijk verklaren van een deel van de vergadering  21 

blijft in het HR staan. 22 

130903-04 Een raadslid mag maximaal twee machtigingen ontvangen.  23 

130918-05  De dossierverdeling is vastgesteld met de in acht genomen wijzigingen. 24 

130918-06 De FSR geeft van Weeren en haar kornuiten het mandaat om geld tot aan    25 

€1000 uit te geven aan de CoBo, exclusief alcoholische versnaperingen.  26 

130918-07 De Haan krijgt een vergoeding voor het koffiezetapparaat uit het UvA budget. 27 

130918-08 Schotel krijgt een machtiging om van een budget van €100 een koelkast te 28 

kopen. 29 

131002-09 De FSR besluit het agendapunt AFS vertrouwelijk in de notulen te zetten. 30 

131002-10 De FSR besluit onder voorbehoud in te stemmen met het verplaatsen van de 31 

datum voor het uitbrengen van het adviesverslag over de procedure van het (her)benoemen 32 

van onderwijsdirecteuren 33 

131009-11 De raad besluit de opmerking in de W.V.T.T.K. van notulen 131002  34 

vertrouwelijk te verklaren 35 

131009-12 Bij deze verklaard de raad het punt omtrent het talentenprogramma 36 

vertrouwelijk. 37 
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131009-13 De raad besluit met in acht neming van de aanpassingen zoals besproken in 1 

de WV 131009 om de taakgroep het mandaat te geven het advies voor de 2 

(her)benoemingsprocedure van onderwijsdirecteuren formeel te maken. 3 

 4 

Actielijst 
130903-01  Kramer zoekt uit of er een soort google group kan komen. 5 

130903-03  De Koning der Geesteswetenschappen: achter nieuw koffieautomaat 6 

aangaan   voor Boxman. 7 

130925-11 De Haan stuurt meer informatie over het debat met van Vree 8 

130925-12 Schotel zal uitzoeken hoe het zit met het controleren van de collegekaarten 9 

in de UB en door wie dit bedacht is. 10 

131002-15 Voorzitter: punten doorgeven aan de technisch voorzitter. Dit zal worden 11 

genotuleerd en doorgegeven aan de raad.  12 

131002-16 Kramer: kijken wanneer 2e OV is en een geschikt moment voor de 13 

evaluatie.  14 

131002-18 Stukje schrijven over de rol van de geesteswetenschappen in de raad. 15 

131009-19  De Haan: Bel Crabbendam over het niet aanwezig zijn over de SVO 16 

131009-20 AS: tweede document met alle besluiten, besluiten staan nu per vergadering 17 

in de notulen 18 

131009-21 Schotel: uitzoeken hoe het zit in het MOER m.b.t het honoursprogramma.  19 

131009-22 Dossier studiesucces gaat kijken naar het standpunt over het 20 

honoursprogramma  21 

131009-23 BSA dossier offerte aanvragen m.b.t. de website en plan opstellen.  22 

131009-24 Kramer stuurt een mail met haar op en aanmerkingen naar de dossiergroep 23 

131009-25 Kramer: OV notulen plaatsen op de agenda voor de volgende OV 24 

25 
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