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Agenda	  
1. Opening	  
2. Post	  
3. Vaststellen	  notulen	  
4. Mededelingen	  	  
5. Update	  DB/CSR	  &	  dossierhouders	  
6. Vaststellen	  agenda	  
7. Woordvoeders	  dossiers	  
8. Motie	  van	  wantrouwen	  	  
9. FSR	  in	  de	  media	  (Bijlage:	  geen)	  
10. W.V.T.T.K	  
11. Rondvraag	  en	  sluiting	  	  

1. Opening	  
	  De	  voorzitter	  opent	  de	  vergadering	  om	  16.00.	  	  1	  

2. Post	  
Kramer	  geeft	  aan	  dat	  ze	  alle	  post	  die	  binnen	  is	  gekomen	  heeft	  doorgestuurd	  aan	  de	  raadsleden.	  	  2	  

3. Vaststellen	  notulen	  
De	  notulen	  kunnen	  nog	  niet	  worden	  vastgesteld	  aangezien	  de	  vorige	  vergadering	  ook	  vandaag	  3	  

plaats	  heeft	  gevonden.	  	  	  4	  

4. Mededelingen	  
Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  hij	  met	  de	  OR	  gesproken	  heeft,	  de	  FSR	  is	  uitgenodigd	  om	  te	  gaan	  5	  

zitten	  in	  de	  academische	  club	  aankomende	  dinsdag.	  De	  voorzitter	  vind	  het	  problematisch	  als	  6	  

Van	  der	  Veen	  niet	  kan.	  Hij	  geeft	  aan	  dat	  er	  een	  datum	  geprikt	  moet	  worden	  wanneer	  Van	  der	  7	  

Veen	  en	  de	  voorzitter	  of	  de	  vice-‐voorzitter	  kan.	  8	  

Jaco	  van	  der	  Veen	  zal	  de	  aankomende	  OV	  technisch	  voorzitten.	  	  9	  

Van	  den	  Hoven	  heeft	  met	  de	  Groen	  en	  Rutten	  gesproken	  met	  de	  sportschoolbeheerder	  van	  het	  10	  

PCH,	  deze	  wordt	  nog	  niet	  meegenomen	  in	  de	  verhuisplannen	  van	  de	  UvA.	  Mensen	  moeten	  hier	  11	  

vast	  over	  na	  denken	  en	  een	  mening	  over	  vormen.	  	  12	  
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Van	  Laar	  wil	  spreken	  over	  de	  motie	  van	  wantrouwen.	  Dit	  zal	  op	  de	  agenda	  geplaatst	  worden.	  	  1	  

Van	  Weeren	  geeft	  aan	  dat	  ze	  vorige	  week	  een	  frustrerende	  week	  gehad	  bij	  de	  campagne	  voor	  de	  2	  

docent	  van	  het	  jaar.	  De	  FSR	  heeft	  veel	  te	  laat	  van	  de	  CSR	  te	  horen	  gekregen	  dat	  de	  campagne	  3	  

dan	  zou	  plaatsvinden.	  Ook	  was	  er	  weinig	  motivatie	  vanuit	  de	  FSR	  om	  campagne	  te	  voeren.	  Ze	  is	  4	  

ook	  bezig	  met	  BSA	  en	  de	  nieuwe	  website	  en	  ze	  gaat	  er	  vanuit	  dat	  de	  hele	  raad	  ingezet	  kan	  5	  

worden	  om	  campagne	  te	  voeren.	  Ze	  zal	  hen	  tijdig	  op	  de	  hoogte	  stellen	  wanneer	  dit	  plaats	  zal	  6	  

vinden.	  	  7	  

De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  er	  ook	  een	  voorzittersupdate	  is.	  	  8	  

Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  er	  een	  referendum	  is	  gehouden	  over	  AFS,	  dit	  zal	  volgende	  week	  9	  

gepresenteerd	  worden.	  	  10	  

5. Update	  DB/CSR	  &	  dossierhouders	  
De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  het	  een	  stille	  week	  is	  geweest	  binnen	  het	  DB.	  	  11	  

Voorzitter	  drinkt	  wekelijks	  koffie	  met	  Bodrij	  en	  deze	  vertelde	  dat	  mensen	  uit	  het	  FB	  aan	  haar	  12	  

vroegen	  waar	  de	  FSR	  inhoudelijk	  precies	  mee	  bezig	  is.	  De	  voorzitter	  vindt	  het	  problematisch	  13	  

dat	  het	  FB	  dat	  ziet.	  De	  voorzitter	  heeft	  een	  voorzittersoverleg	  gehad:	  er	  is	  gesproken	  over	  de	  14	  

BSA	  procedure	  (FMI),	  UvA	  Q,	  Ook	  is	  hij	  bij	  de	  PV	  geweest	  van	  FMG.	  Ze	  spraken	  over	  BSA	  en	  15	  

vonden	  dit,	  mits	  de	  randvoorwaarden	  goed	  zijn,	  een	  goed	  plan.	  Dit	  vond	  de	  voorzitter	  16	  

verbazingwekkend.	  	  17	  

Van	  Laar	  vindt	  persoonlijk	  dat	  de	  raad	  zich	  goed	  staande	  heeft	  gehouden	  tijdens	  de	  OV	  en	  dat	  er	  18	  

zijn	  leuke	  onderwerpen	  voor	  de	  volgende	  OV.	  Van	  Laar	  wil	  weten	  wat	  mensen	  verwachten	  te	  19	  

horen	  van	  de	  raad.	  De	  voorzitter	  stelt	  dat	  het	  FB	  aangeeft	  dat	  er	  weinig	  input	  komt	  vanuit	  de	  20	  

FSR:	  er	  zijn	  vrijwel	  geen	  ongevraagde	  adviezen.	  	  21	  

	  22	  

Van	  der	  Veen	  vraagt	  of	  alle	  leden	  van	  de	  FMG	  raad	  aanwezig	  waren	  bij	  de	  PV.	  Er	  zijn	  volgens	  23	  

hem	  ook	  een	  aantal	  leden	  die	  tegen	  BSA	  waren.	  De	  Voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  er	  één	  raadslid	  niet	  24	  

aanwezig	  was.	  	  25	  

Zwinkels	  heeft	  het	  idee	  om	  de	  notulen	  van	  de	  taakgroepen	  online	  te	  zetten,	  dan	  zien	  mensen	  26	  

wat	  er	  daadwerkelijk	  speelt.	  	  27	  

6. Vaststellen	  agenda	  
-‐	  Woordvoerders	  28	  

-‐	  Motie	  van	  Wantrouwen	  29	  

-‐	  AJO	  middag	  30	  

Zullen	  in	  deze	  volgorde	  aan	  de	  agenda	  worden	  toegevoegd.	  	  31	  

De	  agenda	  wordt	  met	  bovenstaande	  wijzigingen	  vastgesteld.	  	  32	  

7. Woordvoerders	  dossiers	  
Van	  der	  Veen:	  OER:	  speelt	  nog	  niet	  veel.	  Maar	  ze	  gaan	  binnenkort	  samenkomen	  om	  te	  praten	  33	  

over	  het	  vervallen	  van	  de	  propedeuse.	  Het	  BSA:	  de	  website	  zal	  volgende	  week	  vorm	  krijgen:	  34	  

teksten	  worden	  aangeleverd.	  Ook	  vraagt	  Van	  der	  Veen	  om	  hulp	  bij	  het	  promoten	  van	  de	  35	  

website.	  Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  het	  dossier	  Huisvesting	  van	  Rutten	  ook	  bezig	  is	  met	  leuke	  36	  

ideeën.	  Zoals	  het	  oude	  Crea	  gebouw;	  daar	  kunnen	  bijvoorbeeld	  pop	  up	  stores	  in	  komen.	  	  	  37	  

Zwinkels:	  vrouwen	  en	  minderheden	  zijn	  samengekomen.	  Kwaliteitszorg	  vergadering	  ging	  niet	  38	  

door.	  	  39	  

De	  Groen:	  Samenwerking	  UvA	  VU:	  ze	  moeten	  harder	  achter	  ACASA	  aan.	  	  40	  
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Van	  den	  Hoven:	  er	  komt	  binnenkort	  een	  advies	  aan	  m.b.t.	  studiesucces.	  	  1	  

Van	  Laar:	  heeft	  een	  ongevraagd	  advies	  over	  onderzoeksstages.	  Bij	  profilering	  is	  er	  vrij	  weinig	  2	  

aan	  de	  hand.	  	  3	  

Van	  Weeren:	  VSC	  zijn	  bezig	  met	  het	  plannen	  van	  acties	  mb.t.	  de	  campagne.	  Ook	  is	  ze	  druk	  bezig	  4	  

met	  de	  website	  en	  het	  inwerkweekend.	  	  5	  

Kramer:	  Talenplatform:	  hebben	  een	  enquête	  opgesteld,	  deze	  zal	  naar	  de	  talen	  OCs	  verzonden	  6	  

worden.	  	  7	  

Kramer	  geeft	  aan	  dat	  het	  FB	  heeft	  gevraagd	  om	  een	  dossier	  over	  NSE	  en	  vraagt	  of	  mensen	  hier	  8	  

interesse	  in	  hebben.	  De	  voorzitter	  zou	  dit	  wel	  willen	  doen.	  Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  Dymph	  9	  

het	  erg	  belangrijk	  vindt	  en	  hij	  ook,	  hij	  zou	  hier	  ook	  bij	  betrokken	  willen	  zijn.	  Van	  der	  Veen	  vindt	  10	  

het	  een	  belachelijk	  doel	  en	  zou	  om	  die	  reden	  wel	  willen	  plaatsnemen	  in	  het	  dossier,	  waarop	  Van	  11	  

den	  Hoven	  uit	  het	  dossier	  stapt.	  	  12	  

8. Motie	  van	  wantrouwen	  
Van	  Laar	  geeft	  aan	  dat	  mensen	  de	  motie	  toch	  gezien	  hebben.	  Dit	  is	  niet	  erg	  maar	  hij	  heeft	  13	  

gehoord	  dat	  er	  misschien	  een	  advies	  uitgebracht	  kan	  worden	  aan	  de	  volgende	  FSR	  over	  dit	  14	  

onderwerp.	  Dit	  om	  imagoschade	  te	  voorkomen.	  	  15	  

Van	  Weeren	  geeft	  aan	  dat	  de	  kosten	  voor	  de	  CoBo	  erg	  meevallen	  vergeleken	  met	  andere	  raden.	  	  16	  

De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  hij	  het	  niet	  eens	  is	  met	  het	  advies	  schrijven	  voor	  de	  volgende	  raad,	  17	  

hij	  wil	  liever	  met	  alle	  raden	  samen	  iets	  organiseren	  zodat	  het	  een	  grotere	  impact	  heeft,	  zoals	  het	  18	  

resterende	  geld	  schenken	  aan	  een	  goed	  doel.	  	  19	  

Kramer	  geeft	  aan	  dat	  het	  ging	  over	  de	  begroting,	  dit	  is	  een	  vertrouwelijk	  document.	  Ze	  zou	  20	  

graag	  willen	  dat	  deze	  in	  het	  vervolg	  niet	  uitgelekt	  worden.	  21	  

Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  de	  KSA	  bij	  de	  notulen	  gekeken	  hebben,	  deze	  bedragen	  zijn	  alweer	  22	  

achterhaald.	  	  23	  

9. FSR	  in	  de	  media	  (Bijlage:	  geen)	  
Van	  Weeren	  geeft	  aan	  dat	  er	  volgende	  week	  een	  stukje	  in	  de	  muurkrant	  komt	  over	  roken	  voor	  24	  

het	  PCH.	  Ook	  zal	  hier	  een	  opmerking	  over	  gemaakt	  worden	  tijdens	  de	  OV.	  25	  

10. W.V.T.T.K.	  
Zwinkels:	  vanuit	  de	  OC	  is	  aangekaart	  dat	  er	  veel	  problemen	  zijn	  bij	  vakken	  die	  in	  26	  

puntenaantallen	  zijn	  gedaald.	  Dit	  zou	  ze	  graag	  in	  de	  mededelingen	  van	  de	  OV	  plaatsen.	  Dit	  vindt	  27	  

de	  voorzitter	  prima.	  	  28	  

11. Rondvraag	  en	  sluiting	  	  
De	  voorzitter	  sluit	  de	  vergadering	  om	  17.10.	  	  29	  

	  30	  

De	  voorzitter	  is	  van	  mening	  dat	  de	  FGW	  een	  fantastische	  decaan	  heeft.	  31	  

Besluiten	  
Actielijst	  
130903-‐‑03     De  Koning  der  Geesteswetenschappen:  achter  nieuw  koffieautomaat  32	  

aangaan      voor  Boxman.  33	  
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131009-‐22	   Dossier	  studiesucces	  gaat	  kijken	  naar	  het	  standpunt	  over	  het	  1	  

honoursprogramma	  	  2	  

131023-‐30	   Van	  Weeren:	  permanente	  campagne	  op	  de	  agenda	  plaatsen.	  3	  

131106-‐31	   Voorzitter	  en	  van	  der	  Veen:	  contact	  leggen	  met	  OR	  over	  BSA.	  	  4	  

131106-‐32	   Voorzitter:	  met	  Blaauboer	  praten	  over	  de	  OV	  agenda.	  	  5	  

131106-‐33	   Van	  den	  Hoven:	  vragen	  naar	  130521-‐04:	  Welke	  twee	  adviezen	  blijven	  er	  open	  6	  

staan?	  7	  

131115-‐34	   Op	  de	  agenda:	  notulen	  taakgroepen	  online	  8	  

131115-‐35	   Voorzitter:	  mail	  lezen	  	  9	  

131115-‐36	   De	  Groen:	  achter	  ACASA	  aan	  10	  


