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Agenda	  
1. Opening	  
2. Post	  in/uit	  
3. Actielijst	  
4. Vaststellen	  notulen	  
5. Mededelingen	  	  
6. Update	  DB/CSR	  &	  dossierhouders	  
7. Vaststellen	  agenda	  
8. Redactieclubje	  (Bijlage:	  Vergaderstuk	  eindredactie)	  
9. Schrijven	  vergaderstukken	  
10. Advies	  Masterprogramma’s	  (Bijlage:	  advies)	  
11. Studiesucces/Matchingsweken	  (discussie)	  
12. Begroting	  (discussie)	  
13. Raadskleding	  
14. FSR	  in	  de	  media	  (Bijlage:	  geen)	  
15. W.V.T.T.K	  
16. Rondvraag	  en	  sluiting	  	  

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

Er	  zijn	  gasten	  van	  de	  CSR	  die	  wat	  willen	  vertellen	  over	  de	  docent	  van	  het	  jaar	  verkiezing	  aan	  de	  2	  

FSR.	  	  3	  

Scheurs	  geeft	  aan	  dat	  studenten	  tussen	  4	  –	  8	  november	  een	  week	  kunnen	  stemmen	  op	  hun	  4	  

favoriete	  docent.	  Hier	  zal	  per	  	  faculteit	  een	  winnaar	  uitkomen.	  Deze	  faculteitswinnaars	  gaan	  5	  

door	  naar	  de	  finale,	  deze	  worden	  beoordeeld	  door	  een	  jury.	  Scheurs	  is	  hier	  om	  te	  vragen	  of	  de	  6	  

FSR	  wil	  helpen	  te	  motiveren	  en	  te	  stimuleren	  in	  de	  campagneweek	  van	  docent	  van	  het	  jaar.	  Er	  is	  7	  

al	  informatie	  aangeleverd	  via	  Schotel.	  Het	  is	  afwijkend	  van	  andere	  jaren.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  er	  8	  

veel	  stemmen	  binnen	  komen	  om	  een	  representatieve	  docent	  tot	  winnaar	  te	  kunnen	  benoemen.	  9	  

De	  voorzitter	  vraagt	  hoeveel	  geld	  de	  FSR	  hier	  voor	  krijgt.	  CSR	  geeft	  aan	  dat	  het	  niet	  zo	  is	  dat	  de	  10	  

FSR	  iets	  moet	  doen	  voor	  de	  CSR.	  Ze	  geeft	  aan	  dat	  er	  geen	  tijd	  in	  het	  project	  gestoken	  hoeft	  te	  11	  

worden	  door	  de	  FSR.	  Het	  kan	  de	  zichtbaarheid	  van	  de	  FSR	  vergroten.	  Van	  den	  Hoven	  vindt	  een	  12	  

	   	  

	  

Notulen	  bijeenkomst	  facultaire	  studentenraad	  FGw	  
23-‐10-‐2013	  

Aanwezig	  

Gunnar  de  Haan,  Claar  Muller,  Stephanie  Kramer,  Ruud  van  der    Veen,  Sophie  van  Weeren,  Astrid  Zwinkels,  

Rik  van  den  Hoven,  Bert  van  Laar,  Roos  de  Groen,  Astrid  Zwinkels.  	  

Afwezig	  
Alex	  Tess	  Rutten	  (machtigt	  Astrid	  Zwinkels),	  Anne	  Louise	  Schotel	  (machtigt	  Sophie	  van	  Weeren),	  Keje	  Boersma	  
(machtigt	  Gunnar	  de	  Haan)	  

Gast	   Jessica	  Endert	  (CSR),	  Jesse	  Scheurs	  (CSR)	  en	  Joris	  Solleveld	  (FSR	  FNWI).	  	  

Notulst	   Annemiek	  Smelting	  
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faculteitswinnaar	  een	  goed	  concept.	  CSR	  geeft	  aan	  dat	  ook	  kleine	  opleidingen	  een	  gelijke	  kans	  1	  

maken.	  Van	  Weeren	  vraagt	  of	  elke	  docent	  verkiesbaar	  is.	  De	  CSR	  geeft	  aan	  dat	  dit	  zo	  is.	  Van	  den	  2	  

Hoven	  vraagt	  of	  het	  dit	  jaar	  democratischer	  gaat.	  De	  CSR	  geeft	  aan	  dat	  dit	  zo	  is	  doordat	  er	  nu	  3	  

wordt	  gewerkt	  met	  gewogen	  stemmingen.	  Van	  den	  Hoven	  vraagt	  wat	  het	  tijdspad	  is.	  De	  CSR	  4	  

geeft	  aan	  dat	  de	  stemming	  van	  4-‐8	  november	  is.	  Daarna	  gaat	  de	  jury	  colleges	  bezoeken	  van	  de	  5	  

winnaars.	  	  6	  

2. Post	  in/uit	  
Kramer	  geeft	  aan	  dat	  er	  een	  adviesaanvraag	  voor	  de	  herbenoemingsprocedure	  is	  verstuurd.	  7	  

Verder	  heeft	  ze	  alle	  mails	  die	  tot	  en	  met	  dinsdag	  die	  waren	  ontvangen	  doorgestuurd.	  De	  8	  

uitnodigingen	  voor	  de	  CoBo’s	  hangen	  op	  het	  bord.	  	  9	  

Van	  Weeren	  geeft	  aan	  dat	  waarschijnlijk	  het	  contract	  van	  Fopma	  binnen	  is	  gekomen.	  De	  10	  

voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  dit	  niet	  het	  geval	  is.	  	  11	  

3. Actielijst	  
130903-‐‑01     De  Groen  zoekt  uit  of  er  een  soort  google  group  kan  komen.  12	  

130903-‐‑03     De  Koning  der  Geesteswetenschappen:  achter  nieuw  koffieautomaat  13	  

aangaan      voor  Boxman.  14	  

130925-‐‑12   Schotel  zal  uitzoeken  hoe  het  zit  met  het  controleren  van  de  collegekaarten  15	  

in  de  UB  en  door  wie  dit  bedacht  is.  16	  

131002-‐‑15   Voorzitter:  punten  doorgeven  aan  de  technisch  voorzitter.  Dit  zal  worden  17	  

genotuleerd  en  doorgegeven  aan  de  raad.    18	  

131009-‐20	   AS:	  tweede	  document	  met	  alle	  besluiten,	  besluiten	  staan	  nu	  per	  vergadering	  19	  

in	  de	  notulen	  20	  

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

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

honoursprogramma	  	  23	  

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

4. Vaststellen	  notulen	  
Veranderingen:	  25	  

Smelting:	  Er	  staan	  namen	  dubbel	  bij	  de	  aanwezigen.	  	  26	  

Van	  Laar:	  p.3	  eerste	  alinea;	  het	  zijn	  geen	  onderwijsstages	  maar	  onderzoeksstages,	  en	  ze	  willen	  27	  

eventueel	  een	  middag	  organiseren.	  	  AIO’s	  i.p.v	  AJOS	  en	  het	  vraagteken	  kan	  weg.	  	  28	  

Van	  den	  Hoven:	  p.4	  r.22	  ??	  29	  

p.4	  r.8	  van	  den	  Hoven	  moet	  zijn	  van	  der	  Veen.	  	  30	  

Van	  Laar:	  de	  volgorde	  die	  in	  de	  agenda	  is	  vastgesteld	  moet	  worden	  aangehouden	  in	  de	  notulen.	  	  31	  

Van	  Weeren:	  colbertje	  elitair	  overkomen	  mag	  weg.	  	  32	  

p.8	  r.12	  specificeren:	  feitjes	  aanleveren	  om	  op	  fb	  te	  zetten.	  33	  

	  34	  

De	  notulen	  worden	  met	  bovenstaande	  wijzigingen	  vastgesteld.	  	  35	  

5. Mededelingen	  
Van	  den	  Hoven	  heeft	  gesproken	  met	  Sam	  Quax,	  voorzitter	  CSR.	  Er	  wordt	  een	  lunch	  36	  

georganiseerd	  over	  de	  samenwerking	  tussen	  de	  UvA	  en	  de	  VU.	  Dit	  zal	  plaatsvinden	  op	  31	  37	  

oktober	  of	  19	  november.	  Er	  moet	  volgens	  van	  den	  Hoven	  iemand	  uit	  de	  FSR	  naar	  die	  lunch.	  	  38	  
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De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  de	  vorige	  raad	  een	  aantal	  stukjes	  heeft	  geplaatst	  in	  tijdschriften.	  De	  1	  

kosten	  hiervan	  heeft	  de	  Groen	  moeten	  betalen.	  	  2	  

6. Update	  DB/CSR	  &	  dossierhouders	  
DB	  update	  de	  Groen:	  de	  agenda	  van	  de	  WV	  is	  voor	  besproken,	  er	  is	  gesproken	  over	  de	  structuur,	  3	  

hier	  zal	  een	  aparte	  vergadering	  over	  ingelast	  worden.	  Er	  is	  ook	  gesproken	  over	  een	  nieuw	  4	  

vergadermoment.	  Kramer	  vult	  aan	  dat	  het	  om	  maandag	  gaat	  van	  12.00	  tot	  14.00.	  De	  voorzitter	  5	  

geeft	  aan	  dat	  hij	  dan	  niet	  kan.	  Kramer	  geeft	  aan	  dat	  er	  waarschijnlijk	  geen	  moment	  geprikt	  kan	  6	  

worden	  waarop	  iedereen	  kan.	  Van	  Weeren	  heeft	  twee	  redenen	  om	  niet	  te	  vergaderen	  op	  7	  

vrijdag:	  het	  komt	  de	  sfeer	  niet	  ten	  goede	  en	  ze	  heeft	  volle	  weekenden	  waardoor	  ze	  op	  vrijdag	  8	  

naar	  huis	  moet.	  	  9	  

	  10	  

Aangezien	  Schotel	  afwezig	  is,	  is	  er	  geen	  CSR	  update.	  	  11	  

	  12	  

Van	  der	  Veen	  heeft	  een	  update	  m.b.t.	  het	  BSA	  dossier.	  Hij	  heeft	  gesproken	  met	  iemand	  over	  de	  13	  

website.	  Het	  zal	  €	  450	  euro	  gaan	  bedragen	  om	  de	  website	  te	  maken.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  14	  

er	  verder	  gesproken	  zal	  worden	  over	  dit	  punt	  bij	  het	  agendapunt	  begroting.	  Zwinkels	  geeft	  aan	  15	  

dat	  er	  een	  tijdspad	  gemaakt	  is.	  Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  13	  december	  is	  de	  uiteindelijke	  16	  

datum	  dat	  het	  voorlopige	  studieadvies	  wordt	  uitgedeeld.	  Voor	  die	  tijd	  willen	  ze	  actievoeren.	  	  17	  

	  18	  

Kramer	  vraagt	  iedereen	  om	  zijn/haar	  OC	  buddy	  te	  mailen	  indien	  dit	  nog	  niet	  gedaan	  is.	  	  	  19	  

Van	  Weeren	  vind	  het	  aantal	  deelnemers	  van	  de	  DiMBo	  te	  laag,	  er	  wordt	  nagedacht	  of	  dit	  zal	  20	  

worden	  voortgezet.	  Van	  den	  Hoven	  is	  het	  hier	  mee	  eens.	  	  21	  

7. Vaststellen	  agenda	  
Van	  Weeren	  wil	  de	  CoBo	  op	  de	  agenda	  plaatsen.	  	  22	  

	  23	  

Er	  is	  een	  discussie	  over	  het	  aanleveren	  van	  stukken	  en	  wanneer	  deze	  wel	  of	  niet	  aan	  bod	  24	  

kunnen	  komen	  tijdens	  een	  WV.	  Zwinkels	  stelt	  voor	  een	  leespauze	  in	  te	  stellen	  wanneer	  er	  over	  25	  

een	  stuk	  gesproken	  gaat	  worden	  die	  laat	  verzonden	  is.	  26	  

	  27	  

De	  voorzitter	  plaatst	  het	  punt	  CoBo	  voor	  het	  agendapunt	  begroting	  op	  de	  agenda.	  	  28	  

Van	  der	  Veen	  wil	  het	  punt	  begroting	  pas	  na	  de	  pauze	  aangezien	  er	  dan	  nog	  stukken	  uitgeprint	  29	  

kunnen	  worden.	  De	  Groen	  wil	  ook	  de	  raadskleding	  voor	  de	  begroting	  bespreken.	  	  30	  

	  31	  

De	  agendapunten	  schrijven	  vergaderstukken,	  studiesucces/matchingsweken	  en	  begroting	  32	  

komen	  niet	  aan	  bod	  door	  de	  volle	  agenda.	  	  33	  

	  34	  

De	  gewijzigde	  agenda	  zal	  er	  als	  volgt	  uitzien:	  	  35	  

1 Opening	  
2 Post	  in/uit	  
3 Actielijst	  
4 Vaststellen	  notulen	  
5 Mededelingen	  	  
6 Update	  DB/CSR	  &	  dossierhouders	  



	  

Pagina	  4	  ~	  8	  

7 Vaststellen	  agenda	  
8 Redactieclubje	  (Bijlage:	  Vergaderstuk	  eindredactie)	  	  
9 CoBo	  	  
10 Raadskleding	  
11 Advies	  Masterprogramma’s	  (Bijlage:	  advies)	  
12 FSR	  in	  de	  media	  (Bijlage:	  geen)	  
13 W.V.T.T.K	  
14 Rondvraag	  en	  sluiting	  	  

Met	  bovenstaande	  wijzigingen	  is	  de	  agenda	  vastgesteld.	  	  1	  

	  2	  

Om	  17.46	  is	  er	  een	  pauze.	  	  3	  

	  4	  

Stemvoorstel:	  de	  raad	  besluit	  dat	  de	  AS	  verantwoordelijk	  is	  voor	  het	  uitprinten	  van	  alle	  stukken	  5	  

Voor:	  11	  6	  

Onthouding:	  1	  	  7	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen	  8	  

8. Redactieclubje	  (Bijlage:	  Vergaderstuk	  Eindredactie)	  
De	  Groen	  vindt	  het	  een	  goed	  initiatief	  maar	  ze	  vindt	  dat	  wanneer	  er	  meer	  inhoudelijke	  9	  

bevoegdheden	  geven	  moeten	  worden,	  de	  hoofdredacteur	  betrokken	  moet	  zijn	  bij	  het	  schrijven	  10	  

van	  het	  stuk.	  Van	  Laar	  geeft	  aan	  dat	  het	  niet	  handig	  is	  als	  die	  persoon	  nog	  benaderd	  moet	  11	  

worden	  als	  er	  niet	  veel	  moeite	  is	  gedaan	  om	  duidelijk	  te	  maken	  wat	  de	  inhoudelijke	  12	  

standpunten	  van	  de	  werkgroep	  zijn.	  Het	  lijkt	  de	  Groen	  niet	  wenselijk	  dat	  de	  eindredactie	  13	  

beslissingen	  neemt	  zonder	  kennis	  van	  zaken.	  Van	  Laar	  geeft	  aan	  dat	  wanneer	  de	  tijd	  dringt	  de	  14	  

eindredactie	  dan	  niets	  kan.	  Van	  der	  Veen	  denkt	  dat	  dit	  een	  kwestie	  is	  van	  het	  omdraaien	  van	  15	  

een	  probleem;	  de	  eindredactie	  krijgt	  volmacht	  om	  de	  vorm	  mooi	  te	  maken.	  De	  voorzitter	  geeft	  16	  

aan	  dat	  er	  dan	  nagedacht	  moet	  worden	  wat	  een	  stilistische	  kwestie	  is	  en	  wat	  niet.	  Kramer	  17	  

vraagt	  verduidelijking.	  De	  Laar	  geeft	  aan	  dat	  de	  taakgroep	  een	  stuk	  schrijft.	  Als	  het	  DB	  het	  18	  

gevoel	  heeft	  dat	  dit	  stuk	  te	  wensen	  over	  laat	  kunnen	  ze	  het	  stuk	  sturen	  naar	  de	  eindredactie.	  19	  

Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  het	  de	  taak	  is	  van	  de	  taakgroep	  om	  een	  goed	  stuk	  aan	  te	  dragen.	  20	  

Wanneer	  deze	  zijn	  werk	  goed	  gedaan	  heeft	  moet	  de	  eindredactie	  aan	  het	  werk.	  	  21	  

Van	  Weeren	  denkt	  dat	  het	  het	  idee	  is	  dat	  er	  een	  advies	  wordt	  gemaakt	  door	  de	  taakgroep	  en	  dat	  22	  

deze	  wordt	  afgeleverd	  aan	  de	  eindredactie.	  Ze	  gaan	  dan	  het	  stuk	  niet	  herschrijven,	  er	  wordt	  23	  

alleen	  gekeken	  of	  het	  qua	  spelling	  klopt.	  	  24	  

Van	  der	  veen	  geeft	  aan	  dat	  er	  in	  de	  bijlage	  meerder	  keren	  wordt	  ingegaan	  op	  het	  inhoudelijk	  25	  

veranderen	  van	  het	  stuk	  door	  de	  eindredactie.	  Hier	  is	  hij	  het	  niet	  mee	  eens.	  	  26	  

Zwinkels	  vindt	  het	  een	  goed	  stuk	  maar	  vind	  het	  formeel.	  Door	  er	  een	  expliciet	  stuk	  van	  te	  27	  

maken	  kunnen	  mensen	  er	  ook	  misbruik	  van	  maken.	  De	  voorzitter	  is	  het	  hier	  niet	  mee	  eens.	  28	  

Wanneer	  de	  eindredactie	  iets	  zou	  veranderen	  in	  het	  formele	  schema	  zou	  dat	  meteen	  zichtbaar	  29	  

zijn.	  In	  het	  informele	  circuit	  zou	  het	  minder	  opvallen.	  	  30	  

Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  er	  vertrouwen	  moet	  worden	  gegeven	  in	  de	  eindredactie	  dat	  ze	  ook	  31	  

kleine	  inhoudelijke	  veranderingen	  kunnen	  maken.	  	  32	  

Van	  Laar	  geeft	  aan	  dat	  de	  taakgroep	  veel	  beter	  in	  de	  gaten	  heeft	  waar	  ze	  mee	  beter	  zijn	  wanneer	  33	  

dit	  ingevoerd	  zou	  worden.	  Van	  der	  Veen	  denkt	  dat	  er	  met	  deze	  formalisatie	  nieuwe	  kwaden	  34	  
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gecreëerd	  zullen	  worden.	  Ook	  denkt	  hij	  dat	  het	  problematisch	  is	  om	  met	  een	  raad	  van	  12	  man	  1	  

een	  kleine	  groep	  extra	  werkzaamheden	  te	  geven.	  	  2	  

	  3	  

Stemvoorstel:	  de	  FSR	  besluit	  een	  formele	  taakgroep	  eindredactie	  op	  te	  richten.	  4	  

Voor:	  9	  5	  

Tegen:	  3	  6	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  	  7	  

	  8	  

Stemvoorstel:	  De	  raad	  besluit	  te	  gaan	  stemmen	  over	  de	  vorm	  waarin	  de	  eindredactie	  zal	  9	  

functioneren	  10	  

Voor	  9	  11	  

Tegen	  3	  12	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen	  13	  

	  14	  

Stemvoorstel:	  De	  raad	  besluit	  om	  de	  vorm	  zoals	  in	  de	  bijlage	  staat	  aan	  te	  nemen	  15	  

Voor:	  9	  16	  

Tegen:	  3	  17	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  	  18	  

	  19	  

9.	   CoBo	  20	  

Zwinkels	  heeft	  haar	  stuk	  geschreven	  omdat	  ze	  de	  verschillende	  opties	  niet	  terug	  zag	  in	  het	  stuk	  21	  

van	  van	  Weeren.	  	  22	  

Van	  den	  Hoven	  vindt	  het	  een	  mooi	  stuk.	  	  23	  

	  24	  

Van	  Weeren	  wil	  graag	  voor	  het	  weekend	  contact	  hebben	  gehad	  met	  de	  Heffer.	  Ze	  heeft	  haar	  25	  

plan	  laten	  zien,	  ze	  vraagt	  of	  mensen	  het	  hier	  mee	  eens	  zijn	  en	  wil	  er	  graag	  over	  stemmen.	  26	  

Kramer	  is	  het	  er	  principieel	  mee	  eens;	  wanneer	  er	  mensen	  worden	  uitgenodigd	  is	  het	  27	  

gebruikelijk	  om	  ze	  iets	  aan	  te	  bieden.	  	  28	  

	  29	  

Meningenrondje:	  30	  

Van	  den	  Hoven	  is	  voor,	  hij	  vindt	  het	  gastvrij	  om	  drankjes	  aan	  te	  bieden	  en	  deze	  kosten	  geld.	  	  31	  

Kramer	  is	  voor.	  	  32	  

Van	  Weeren	  is	  voor,	  het	  	  budget	  mag	  van	  haar	  ook	  meer	  zijn.	  33	  

Muller	  is	  voor.	  34	  

De	  voorzitter	  is	  voor	  en	  zou	  ook	  een	  hoger	  bedrag	  willen.	  	  35	  

Van	  Laar	  is	  ook	  voor	  en	  wil	  het	  bedrag	  ook	  verhogen.	  36	  

Van	  der	  Veen	  is	  er	  principieel	  op	  tegen.	  	  37	  

Zwinkels	  heeft	  een	  tussenpositie.	  	  38	  

De	  Groen	  is	  voor.	  	  39	  

	  40	  

De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  de	  meeste	  mensen	  zich	  hier	  in	  kunnen	  vinden.	  Er	  is	  alleen	  nog	  de	  41	  

kwestie	  over	  hoeveel	  geld	  er	  aan	  uitgegeven	  zal	  worden.	  Van	  den	  Hoven	  denkt	  dat	  er	  een	  42	  

concreet	  stemvoorstel	  moet	  komen.	  De	  voorzitter	  vindt	  het	  een	  leuk	  idee	  maar	  wanneer	  er	  een	  43	  

budget	  is	  voor	  drank	  en	  dit	  op	  gaat,	  mensen	  zelf	  moeten	  betalen.	  Het	  is	  dus	  een	  44	  

tegemoetkoming.	  Zwinkels	  vindt	  het	  realistisch	  om	  een	  bedrag	  te	  betalen	  en	  mensen	  €	  1	  te	  45	  

laten	  betalen	  voor	  bier.	  	  46	  
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	  1	  

Stemvoorstel:	  De	  raad	  stemt	  in	  om	  te	  stemmen	  over	  het	  voorstel	  van	  van	  Weeren:	  2	  

Voor:	  9	  3	  

Tegen:	  3	  4	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  	  5	  

	  6	  

Stemvoorstel:	  De	  FSR	  zal	  onder	  haar	  naam	  in	  café	  de	  Heffer	  een	  rekening	  openen	  t.w.v.	  €	  700.	  	  7	  

Voor:	  9	  8	  

Tegen:	  3	  9	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  	  10	  

	  11	  

10.	  	   Raadskleding	  12	  

Van	  Weeren	  geeft	  aan	  dat	  ze	  het	  belangrijk	  vindt	  dat	  in	  het	  kader	  van	  de	  permanente	  campagne	  13	  

de	  raadsleden	  zichtbaar	  zijn	  in	  elk	  weertype.	  Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  je	  kleding	  in	  meerdere	  14	  

weertypes	  kunt	  dragen.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  wanneer	  het	  koud	  is	  hij	  een	  vestje	  aan	  wilt	  15	  

en	  wanneer	  het	  warm	  is	  een	  T-‐shirtje.	  Van	  der	  Veen	  vindt	  het	  zonde	  van	  het	  geld	  om	  meerdere	  16	  

dingen	  te	  kopen.	  Van	  der	  Veen	  weet	  dat	  het	  niet	  gaat	  om	  grote	  bedragen	  maar	  dit	  wordt	  gedaan	  17	  

in	  een	  periode	  van	  bezuinigingen.	  Zwinkels	  geeft	  aan	  dat	  het	  uit	  het	  raadsbudget	  gaat,	  €	  400	  18	  

wordt	  dan	  uitgegeven	  aan	  kleding.	  Kramer	  geeft	  aan	  dat	  de	  kleding	  ook	  gebruikt	  kan	  worden	  19	  

door	  raadsleden	  in	  volgende	  jaren.	  Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  dit	  doorgaans	  niet	  zo	  is	  omdat	  20	  

mensen	  het	  mee	  naar	  huis	  nemen	  e.d.	  Zwinkels	  refereert	  naar	  het	  klokhuis	  der	  21	  

geesteswetenschappen	  waarbij	  getwijfeld	  wordt	  over	  de	  hoogte	  van	  het	  bedrag,	  terwijl	  de	  raad	  22	  

dan	  bijna	  evenveel	  geld	  uitgeeft	  aan	  kleding.	  Van	  der	  Veen	  wil	  graag	  dat	  er	  in	  de	  formulering	  23	  

van	  het	  stemvoorstel	  een	  toezegging	  wordt	  gedaan	  door	  alle	  raadsleden	  dat	  er	  een	  vast	  aantal	  24	  

uren	  besteed	  wordt	  aan	  het	  praten	  met	  mensen	  zodat	  deze	  uitgave	  nut	  heeft.	  Van	  Weeren	  25	  

neemt	  aan	  dat	  mensen	  die	  hier	  inzitten	  er	  sowieso	  wel	  tijd	  in	  willen	  steken.	  De	  voorzitter	  geeft	  26	  

aan	  dat	  dit	  in	  een	  volgende	  vergadering	  verder	  besproken	  zal	  worden.	  De	  voorzitter	  maakt	  een	  27	  

suggestie	  dat	  van	  der	  Veen	  een	  plan	  schrijft	  over	  dit	  aantal	  uren	  voor	  de	  volgende	  vergadering.	  	  28	  

	  29	  

Stemvoorstel:	  De	  FSR	  besluit	  dat	  de	  raadskleding	  betaald	  zal	  worden	  uit	  het	  raadsbudget	  30	  

Voor:	  9	  31	  

Tegen:	  3	  32	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  33	  

	  34	  

Stemvoorstel:	  Sophie	  van	  Weeren	  krijgt	  het	  mandaat	  om	  de	  raadskleding	  zo	  goedkoop	  mogelijk	  35	  

te	  regelen	  36	  

Voor:	  7	  37	  

Tegen:	  4	  38	  

Onthouding:	  1	  39	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  	  40	  

11.	   Advies	  Masterprogramma’s	  (Bijlage:	  advies)	  
De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  het	  advies	  snel	  tot	  stand	  is	  gekomen.	  Belangrijkste	  punten:	  het	  zijn	  41	  

aanknopingspunten	  voor	  het	  openen	  van	  de	  discussie,	  niet	  harde	  criteria.	  Bij	  het	  initiëren	  van	  42	  

masterprogramma’s	  worden	  er	  vier	  criteria	  genoemd	  waarvan	  er	  aan	  twee	  moet	  worden	  43	  

voldaan.	  In	  het	  advies	  wordt	  aangegeven	  dat	  dit	  er	  één	  zou	  moeten	  zijn.	  Er	  wordt	  onderscheid	  44	  
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gemaakt	  tussen	  kwalitatief	  en	  kwantitatief,	  ze	  stellen	  voor	  dat	  als	  een	  probleem	  blijkt	  te	  zijn	  1	  

met	  de	  kwalitatieve	  criteria	  er	  een	  traject	  wordt	  gestart.	  2	  

Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  er	  twee	  keer	  kwalitatief	  staat.	  Van	  Weeren	  wil	  het	  over	  de	  inhoud	  3	  

hebben,	  niet	  over	  spelfouten.	  Het	  lijkt	  Van	  den	  Hoven	  	  handig	  om	  de	  discussie	  te	  voeren	  over	  de	  4	  

punten	  die	  de	  Groen	  heeft	  aangedragen	  en	  daarna	  nieuwe	  punten	  aan	  te	  dragen.	  Hier	  is	  de	  5	  

voorzitter	  het	  mee	  eens.	  	  6	  

Zwinkels	  geeft	  aan	  dat	  het	  unicum	  in	  Nederland	  groter	  getrokken	  kan	  worden,	  misschien	  naar	  7	  

Benelux.	  Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  het	  ook	  kan	  gaan	  over	  het	  Nederlands	  taalgebied.	  8	  

Van	  Laar	  vraagt	  of	  het	  Benelux	  wordt	  of	  Nederlands	  taalgebied.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  dit	  9	  

het	  Nederlands	  taalgebied	  zal	  worden.	  	  10	  

Van	  der	  Veen	  heeft	  een	  vraag	  over	  pagina	  5.	  Hij	  vraagt	  hoe	  het	  bij	  andere	  studies	  werkt.	  De	  11	  

Groen	  geeft	  aan	  dat	  het	  te	  maken	  heeft	  met	  het	  aantal	  studenten	  die	  instromen	  en	  het	  aantal	  12	  

diploma’s	  die	  uitgereikt	  worden.	  Van	  der	  Veen	  is	  er	  niet	  op	  tegen	  maar	  vroeg	  zich	  af	  hoe	  het	  13	  

ging	  bij	  studies	  waar	  ze	  ook	  weinig	  studenten	  hebben.	  Zijn	  vraag	  is	  of	  dit	  uniek	  is	  in	  de	  FGW	  en	  14	  

of	  studies	  hier	  nu	  aan	  voldoen.	  Kramer	  geeft	  aan	  dat	  er	  nog	  geen	  criteria	  zijn	  voor	  nieuwe	  15	  

opleidingen.	  Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  het	  gaat	  om	  initiëren	  van	  masterprogramma’s.	  De	  16	  

Groen	  geeft	  aan	  dat	  deze	  maatregelen	  overeen	  komen	  met	  de	  eisen	  die	  het	  ministerie	  van	  17	  

onderwijs	  stellen	  bij	  nieuwe	  opleidingen.	  De	  voorzitter	  sluit	  het	  punt.	  	  18	  

De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  het	  advies	  donderdag	  verstuurd	  moet	  zijn.	  Er	  moet	  volgens	  hem	  een	  19	  

mandaat	  gegeven	  worden	  aan	  de	  dossierhouders	  om	  het	  af	  te	  maken.	  20	  

	  21	  

Stemvoorstel:	  de	  raad	  besluit	  om	  met	  in	  acht	  neming	  van	  de	  wijzigingen	  die	  gemaakt	  zijn	  22	  

tijdens	  de	  WV	  op	  23-‐10-‐2013	  een	  mandaat	  te	  geven	  aan	  de	  Groen	  om	  het	  advies	  af	  te	  maken	  en	  23	  

te	  versturen.	  	  24	  

Voor	  :	  12	  25	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  	  26	  

12.	  	   FSR	  in	  de	  media	  (Bijlage:	  geen)	  
Van	  Laar	  zag	  dat	  er	  spelfouten	  stonden	  in	  de	  uitnodigingen	  en	  muurkranten.	  	  27	  

13.	   W.V.T.T.K.	  
De	  voorzitter	  vraagt	  wie	  er	  naar	  de	  lunch	  gaan	  (samenwerking	  VU	  en	  UvA).	  Kramer	  wil	  hier	  28	  

graag	  naartoe.	  Dit	  zal	  de	  voorzitter	  doorgeven	  aan	  Sam	  (CSR).	  	  29	  

14.	  	   Rondvraag	  en	  sluiting	  	  
Van	  Laar	  merkt	  op	  dat	  er	  is	  zojuist	  is	  besloten	  dat	  elk	  raadslid	  raadskleding	  krijgt.	  	  30	  

	  31	  

De	  voorzitter	  is	  van	  mening	  dat	  de	  FGW	  een	  fantastische	  decaan	  heeft.	  	  32	  

Besluiten	  
131023-‐14	   De	  raad	  besluit	  dat	  de	  AS	  verantwoordelijk	  is	  voor	  het	  uitprinten	  van	  alle	  33	  

stukken.	  34	  

131023-‐15	   De	  FSR	  besluit	  een	  formele	  taakgroep	  eindredactie	  op	  te	  richten.	  35	  

131023-‐16	   De	  raad	  besluit	  te	  gaan	  stemmen	  over	  de	  vorm	  waarin	  de	  eindredactie	  zal	  36	  

functioneren.	  37	  
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131023-‐17	   De	  raad	  besluit	  om	  de	  vorm	  zoals	  in	  de	  bijlage	  staat	  aan	  te	  nemen	  1	  

(eindredactie).	  2	  

131023-‐18	   De	  raad	  stemt	  in	  om	  te	  stemmen	  over	  het	  voorstel	  van	  van	  Weeren	  (CoBo).	  	  3	  

131023-‐19	   De	  FSR	  zal	  onder	  haar	  naam	  in	  café	  de	  Heffer	  een	  rekening	  openen	  t.w.v.	  €	  4	  

700.	  (CoBo)	  5	  

131023-‐20	   De	  raad	  besluit	  om	  met	  in	  acht	  neming	  van	  de	  wijzigingen	  die	  gemaakt	  zijn	  6	  

tijdens	  de	  WV	  op	  23-‐10-‐2013	  een	  mandaat	  te	  geven	  aan	  de	  Groen	  om	  het	  advies	  af	  te	  maken	  en	  7	  

te	  versturen.	  	  8	  

131023-‐21	   De	  FSR	  besluit	  dat	  de	  raadskleding	  betaald	  zal	  worden	  uit	  het	  raadsbudget	  9	  

Sophie	  van	  Weeren	  krijgt	  het	  mandaat	  om	  de	  raadskleding	  zo	  goedkoop	  mogelijk	  te	  regelen	  10	  

	  11	  

Actielijst	  
130903-‐‑01     De  Groen  zoekt  uit  of  er  een  soort  google  group  kan  komen.  12	  

130903-‐‑03     De  Koning  der  Geesteswetenschappen:  achter  nieuw  koffieautomaat  13	  

aangaan      voor  Boxman.  14	  

130925-‐‑12   Schotel  zal  uitzoeken  hoe  het  zit  met  het  controleren  van  de  collegekaarten  15	  

in  de  UB  en  door  wie  dit  bedacht  is.  16	  

131002-‐‑15   Voorzitter:  punten  doorgeven  aan  de  technisch  voorzitter.  Dit  zal  worden  17	  

genotuleerd  en  doorgegeven  aan  de  raad.    18	  

131009-‐20	   AS:	  tweede	  document	  met	  alle	  besluiten,	  besluiten	  staan	  nu	  per	  vergadering	  19	  

in	  de	  notulen	  20	  

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

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

honoursprogramma	  	  23	  

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

	  25	  

131023-‐29	  	   AS	  en	  Schotel	  sturen	  rooster	  naar	  kramer	  i.v.m.	  vergadermoment.	  	  26	  

131023-‐30	   Permanente	  campagne	  op	  de	  agenda	  plaatsen	  (van	  Weeren).	  	  27	  


