
	  

	  

Spuistraat	  134	  
1012	  VB	  Amsterdam	  

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

Agenda	  
1. Opening	  
2. Post	  
3. Vaststellen	  notulen	  29/11	  +	  04/12	  
4. Update	  DB/CSR/voorzitter	  
5. Update	  O&O/O&F/V&C	  
6. Vaststellen	  agenda	  
7. Propedeuse	  afgevaardigde	  (vergaderstuk)	  
8. OV-‐notulen	  
9. Bezuinigingen	  	  
10. De	  faculteit	  op	  de	  midden	  lange	  termijn	  
11. FSR	  in	  de	  media	  
12. W.V.T.T.K	  
13. Rondvraag	  en	  sluiting	  	  
	  

1. Opening	  
	  De	  voorzitter	  opent	  de	  vergadering	  om	  15:17.	  	  1	  

2. Post	  
Kramer	  geeft	  aan	  dat	  er	  een	  advies	  verzonden	  is	  over	  onderzoeksstages.	  	  2	  

3. Notulen	  
Notulen	  131129	  3	  

p.	  5:	  r.30-‐31:	  hij	  is	  van	  mening	  dat	  deze	  discussie	  binnen	  de	  commissie	  gevoerd	  moet	  worden.	  4	  

Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  het	  moet	  gaan	  over	  het	  woordvoerderschap.	  	  5	  

P.	  6	  :	  r	  16-‐17	  De	  Haan	  vindt	  moet	  weg	  	  	  6	  

De	  notulen	  worden	  met	  bovenstaande	  wijzigingen	  aangenomen.	  7	  

	  8	  

Notulen	  131204	  9	  

p.5	  r.29	  advocaat	  van	  de	  duivel	  	  	  10	  

De	  Groen:	  iets	  duidelijker,	  of	  weghalen	  r.22	  	  11	  

	   	  

	  

Notulen	  bijeenkomst	  facultaire	  studentenraad	  FGw	  	  
13-‐12-‐13	  

Aanwezig	  
Rik	  van	  den	  Hoven,	  Astrid	  Zwinkels,	  Anne	  Louise	  Schotel,	  Astrid	  Zwinkels,	  Gunnar	  de	  Haan,	  Roos	  de	  Groen,	  Stephanie	  
Kramer,	  Claar	  Muller,	  Sophie	  van	  Weeren	  

Afwezig	   Keje	  Boersma	  (machtigt	  De	  Haan),	  Ruud	  van	  der	  Veen	  (geen	  machtiging),	  Later:	  Bert	  van	  Laar	  

Gast	   	  

Notulist	   Annemiek	  Smelting	  
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	  1	  

De	  notulen	  worden	  met	  bovenstaande	  wijzigingen	  aangenomen.	  	  2	  

4. Mededelingen	  
Van	  Weeren	  geeft	  aan	  dat	  Schotel	  en	  Muller	  naar	  het	  overleg	  van	  de	  Dag	  van	  de	  3	  

Geesteswetenschappen	  gaan.	  Het	  contact	  hierover	  zal	  via	  V&C	  verlopen.	  	  4	  

Van	  den	  Hoven	  heeft	  mededelingen	  over	  de	  begrotingsbijeenkomst.	  Er	  is	  een	  discussie	  over	  hoe	  5	  

het	  onderzoeksbudget	  tot	  stand	  moet	  komen.	  Of	  dit	  gewogen	  moet	  worden	  met	  andere	  6	  

geesteswetenschappen	  in	  Nederland	  of	  met	  andere	  faculteiten.	  Voor	  de	  FGw	  maakt	  dat	  veel	  uit	  7	  

want	  bij	  het	  eerste	  is	  het	  voor	  hen	  voordelig	  en	  bij	  het	  tweede	  niet.	  Hiernaast	  is	  er	  het	  probleem	  8	  

dat	  er	  ook	  geld	  naar	  de	  gebouwen	  op	  Roeterseiland	  gaat,	  wat	  dan	  weer	  van	  het	  budget	  van	  het	  9	  

Binnengasthuisterrein	  af	  gaat.	  10	  

Zwinkels	  geeft	  aan	  dat	  ze	  eerder	  weg	  moet.	  Ten	  tweede	  meldt	  ze	  dat	  er	  mensen	  erg	  druk	  bezig	  11	  

zijn	  met	  de	  website.	  Deze	  zou	  elk	  moment	  online	  kunnen	  gaan.	  Ook	  wil	  ze	  een	  compliment	  12	  

maken	  naar	  hoe	  goed	  de	  commissies	  nu	  lopen.	  Maar	  ze	  was	  wel	  geschrokken	  dat	  er	  een	  staking	  13	  

plaatsvindt	  m.b.t.	  de	  BSA	  praatjes.	  	  14	  

Van	  Weeren	  heeft	  inderdaad	  besloten	  de	  praatjes	  niet	  te	  houden,	  maar	  de	  overige	  raadsleden	  15	  

houden	  ze	  naar	  haar	  weten	  wel.	  Kramer	  geeft	  aan	  dat	  er	  over	  gesproken	  is	  in	  de	  DB	  16	  

vergadering.	  Hier	  is	  uitgekomen	  dat	  er	  nagedacht	  moet	  worden	  over	  een	  protocol	  over	  zulk	  17	  

soort	  acties.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  er	  DB	  leden	  waren	  die	  het	  niet	  eens	  waren	  met	  deze	  18	  

staking.	  	  19	  

	  20	  

AS:	  wil	  graag	  dat	  mensen	  aangeven	  of	  ze	  de	  stukken	  voor	  de	  WV	  geprint	  willen	  hebben	  i.v.m.	  21	  

met	  papierverspilling.	  	  22	  

De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  er	  bij	  de	  notulen	  ook	  2	  bladzijdes	  op	  1	  A4	  kunnen.	  	  23	  

	  24	  

5. Updates	  DB/CSR/voorzitter	  
CSR	  update	  door	  Schotel:	  AFS:	  Er	  zijn	  twee	  vergaderingen	  geweest,	  GV	  en	  een	  GOV.	  Bij	  de	  GOV	  25	  

heeft	  het	  CvB	  op	  de	  gebruikelijke	  manier	  gereageerd	  op	  vragen	  en	  opmerkingen	  van	  de	  CSR,	  26	  

waarbij	  niet	  in	  gegaan	  werd	  op	  vragen	  en	  dergelijke.	  Verder	  is	  er	  volgende	  week	  vrijdag	  een	  27	  

instemmings	  GV	  waarin	  de	  CSR	  een	  besluit	  zal	  nemen	  over	  AFS.	  De	  FSR	  leden	  zijn	  natuurlijk	  28	  

allemaal	  uitgenodigd.	  Ook	  heeft	  de	  CSR	  gesproken	  over	  UvA	  Q,	  er	  is	  een	  advies	  verzonden	  over	  29	  

de	  model-‐OEREN	  met	  daarin	  een	  aantal	  kleine	  wijzigingen.	  Ook	  heeft	  de	  CSR	  haar	  zorgen	  geuit	  30	  

over	  de	  samenvoeging	  van	  MOEREN	  met	  de	  VU.	  Hier	  zal	  een	  ongevraagd	  advies	  over	  worden	  31	  

geschreven.	  Hiernaast	  heeft	  de	  CSR	  een	  advies	  ontvangen	  van	  de	  FMI	  waarom	  de	  CSR	  “nee”	  32	  

moet	  zegen	  tegen	  AFS.	  	  33	  

Van	  den	  Hoven	  vraagt	  wat	  er	  gemerkt	  wordt	  van	  de	  samenvoeging	  van	  MOEREN	  met	  de	  VU.	  34	  

Schotel	  geeft	  aan	  dat	  godsdienstige	  elementen	  opgenomen	  zullen	  worden	  in	  het	  MOER	  van	  de	  35	  

UvA.	  Kramer	  geeft	  aan	  dat	  samenvoeging	  van	  MOEREN	  bij	  ACASA	  wel	  een	  uitkomst	  zou	  zijn.	  Ze	  36	  

geeft	  aan	  dat	  het	  gedachtengoed	  van	  de	  VU	  op	  deze	  manier	  wel	  behouden	  blijft	  maar	  van	  de	  37	  

UvA	  niet.	  Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  wanneer	  1	  mei	  afgeschaft	  wordt	  het	  kerstreces	  ook	  zou	  38	  

moeten	  worden	  afgeschaft.	  	  39	  

	  40	  
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Kramer	  update	  DB:	  er	  komt	  een	  nieuw	  HR	  aan,	  deze	  is	  aangepast	  op	  de	  commissiestructuur.	  1	  

Deze	  zal	  volgende	  week	  in	  het	  DB	  en	  de	  WV	  besproken	  worden.	  BSA	  campagne	  is	  besproken,	  2	  

punten	  die	  geagendeerd	  zullen	  worden	  bij	  de	  OV	  en	  commissie	  updates.	  	  3	  

	  4	  

Astrid	  Zwinkels	  verlaat	  de	  vergadering	  om	  15:45.	  	  5	  

6. Update	  DB/CSR	  &	  dossierhouders	  
Kramer	  update	  O&O:	  inventarisatie	  waar	  taakgroepen	  nog	  mee	  bezig	  waren.	  Ze	  zal	  een	  planning	  6	  

maken	  hoe	  deze	  onderwerpen	  behandeld	  moeten	  worden.	  Verder	  zijn	  ze	  bezig	  met	  het	  afmaken	  7	  

van	  het	  BSA	  advies	  en	  voor	  maandag	  staan	  matching	  en	  het	  honoursprogramma	  op	  de	  agenda.	  8	  

De	  Groen	  update	  O&F:	  geeft	  aan	  dat	  iedereen	  de	  begroting	  van	  het	  FB	  moet	  lezen.	  Ze	  zijn	  bezig	  9	  

met	  de	  onderwerpen	  matching	  en	  de	  intreeweek.	  	  10	  

Van	  Weeren	  update	  V&C:	  in	  februari	  zal	  er	  een	  ongevraagd	  advies	  komen	  over	  communicatie.	  	  11	  

7. Vaststellen	  agenda	  
De	  agenda	  is	  zonder	  wijzigingen	  vastgesteld.	  12	  

8. Propedeuse	  afgevaardigde	  (vergaderstuk)	  
-‐	  Beeldvormend,	  wat	  is	  het	  idee?	  13	  

Kramer	  geeft	  aan	  dat	  het	  idee	  komt	  uit	  politicologie,	  waarbij	  2	  postpropedeuse	  studenten	  in	  een	  14	  

raad	  geplaatst	  worden.	  Het	  doel	  van	  de	  propedeuse	  afgevaardigde	  om	  het	  onderwijs	  te	  15	  

verbeteren.	  	  16	  

Van	  den	  Hoven	  vraagt	  of	  er	  gepeild	  is	  of	  dit	  relevant	  is	  voor	  kleine	  opleidingen.	  Kramer	  geeft	  17	  

aan	  dat	  dit	  nog	  niet	  gedaan	  is,	  maar	  er	  worden	  wel	  dingen	  vanuit	  OCs	  geïnitieerd.	  Het	  is	  voor	  de	  18	  

grote	  studies	  een	  goed	  idee.	  	  19	  

Muller	  geeft	  aan	  dat	  als	  er	  iets	  gezegd	  wordt	  bij	  dit	  vergaderstuk	  het	  UvA	  Q	  niet	  moet	  20	  

ondermijnen.	  21	  

Van	  Weeren	  vindt	  een	  aantal	  dingen	  niet	  duidelijk:	  waarom	  een	  propedeuse	  raad	  alleen	  voor	  22	  

eerstejaars?	  Ze	  snapt	  het	  idee	  niet	  helemaal,	  het	  lijkt	  haar	  een	  beter	  idee	  dat	  er	  propedeuse	  23	  

studenten	  in	  een	  OC	  komen.	  Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  dit	  een	  fijnmazigere	  manier	  is	  dan	  een	  24	  

OC	  evaluatie.	  Kramer	  geeft	  aan	  dat	  dit	  stuk	  de	  vertaling	  is	  van	  politicologie	  naar	  de	  FGw,	  het	  zal	  25	  

beter	  uitgedacht	  moeten	  worden.	  Ook	  geeft	  ze	  aan	  dat	  het	  lang	  geprobeerd	  is	  om	  eerstejaars	  in	  	  26	  

OCs	  te	  krijgen,	  maar	  dit	  is	  nog	  niet	  succesvol.	  Bij	  deze	  manier	  zit	  er	  uit	  elke	  werkgroep	  een	  27	  

student.	  Kramer	  geeft	  hiernaast	  aan	  dat	  het	  aan	  opleidingen	  is	  of	  ze	  dit	  systeem	  willen	  28	  

gebruiken.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  dit	  een	  eerste	  aanzet	  is,	  wat	  nog	  verder	  uitgewerkt	  moet	  29	  

worden.	  	  30	  

De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  het	  een	  informele	  input	  is.	  Het	  gaat	  ook	  over	  hoe	  de	  vakken	  op	  elkaar	  31	  

aansluiten.	  Het	  heeft	  een	  andere	  functie	  dan	  een	  OC.	  Muller	  denkt	  dat	  het	  belangrijkste	  punt	  is	  32	  

dat	  je	  veel	  sneller	  feedback	  krijgt	  over	  een	  vak:	  bij	  UvA	  Q	  duurt	  dit	  een	  half	  jaar.	  De	  voorzitter	  33	  

denkt	  dat	  de	  FSR	  naar	  OCs	  moet	  gaan	  om	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  hun	  mening	  over	  dit	  onderwerp,	  34	  

waarna	  er	  een	  advies	  geschreven	  wordt	  met	  handtekeningen	  van	  de	  instemmende	  OCs.	  	  35	  

Van	  den	  Hoven	  stelt	  voor	  om	  dit	  stuk	  te	  finetunen	  in	  O&O.	  	  36	  

	  37	  
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9. Notulen	  OV	  
Kramer	  geeft	  een	  update	  over	  agendapunt	  4D:	  Er	  zou	  een	  curriculum	  evaluatie	  zijn	  van	  ACASA	  1	  

volgens	  Kroon,	  maar	  deze	  viel	  erg	  tegen.	  ACASA	  is	  bezig	  om	  een	  programma	  op	  te	  zetten	  zodat	  2	  

er	  begonnen	  kan	  worden	  aan	  een	  UVA-‐VU	  bachelor.	  Ze	  denkt	  dat	  het	  goed	  is	  om	  als	  FSR	  een	  3	  

advies	  te	  schrijven	  met	  betrekking	  tot	  dat	  punt.	  4	  

	  5	  

Van	  den	  Hoven:	  p.6	  allerlaatste	  zin	  reductie	  vak	  aanbod.	  Dit	  lijkt	  uit	  de	  lucht	  komen	  te	  vallen.	  6	  

Dit	  moet	  duidelijker	  of	  er	  uit.	  Kramer	  denkt	  dat	  dit	  in	  het	  kader	  was	  van	  de	  hoge	  werkdruk,	  dat	  7	  

deze	  al	  hoog	  was,	  deze	  zin	  sluit	  daar	  op	  aan.	  	  8	  

De	  Groen	  heeft	  een	  vraag	  over	  hetzelfde	  punt,	  moet	  O&O	  hier	  een	  advies	  over	  schrijven?	  Het	  9	  

lijkt	  de	  voorzitter	  handig	  om	  het	  er	  in	  ieder	  geval	  over	  te	  hebben.	  	  	  10	  

Kramer:	  P.6	  punt	  9:	  ze	  had	  geïnformeerd	  	  11	  

	  12	  

Bert	  van	  Laar	  komt	  om	  16:20	  de	  vergadering	  binnen.	  	  13	  

10. Bezuinigingen	  
Van	  Laar	  was	  gemaild	  door	  een	  docent	  die	  bezorgd	  was	  over	  werkdruk	  etc.	  	  14	  

	  15	  

Meningenrondje	  of	  de	  FSR	  hier	  iets	  mee	  moet	  doen:	  16	  

Schotel	  denkt	  dat	  de	  FSR	  hier	  niets	  mee	  moet	  doen,	  dit	  is	  meer	  iets	  voor	  de	  OR.	  	  17	  

Van	  den	  Hoven	  denkt	  dat	  de	  FSR	  hier	  zeker	  iets	  mee	  moet	  doen	  aangezien	  het	  samenhangt	  met	  18	  

onderwijskwaliteit.	  	  19	  

Van	  Laar	  geeft	  aan	  dat	  de	  docent	  dit	  protest	  faculteit	  breed	  op	  wil	  zetten,	  het	  lijkt	  hem	  goed	  als	  20	  

de	  naam	  van	  de	  FSR	  hier	  dan	  onder	  staat.	  Daarna	  kan	  gesproken	  worden	  over	  consequenties	  21	  

voor	  onderwijskwaliteit.	  	  22	  

Van	  Weeren	  vindt	  dit	  noodzakelijk	  wanneer	  dit	  protest	  faculteit	  breed	  is.	  	  23	  

Muller	  denkt	  dat	  hier	  iets	  mee	  gedaan	  moet	  worden.	  24	  

Kramer	  denkt	  dat	  het	  inderdaad	  gaat	  om	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  en	  daarom	  moet	  er	  iets	  25	  

mee	  gedaan	  worden.	  26	  

De	  groen	  is	  het	  met	  Kramer	  eens,	  het	  gaat	  ook	  ten	  koste	  van	  het	  onderwijs	  ondersteunend	  27	  

personeel.	  	  28	  

De	  voorzitter	  is	  het	  eens	  met	  Kramer	  en	  geeft	  aan	  dat	  de	  FSR	  onderdeel	  is	  van	  de	  faculteit	  en	  29	  

zou	  hier	  sowieso	  iets	  over	  moeten	  zeggen.	  	  30	  

	  31	  

Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  er	  een	  aantal	  dingen	  spelen	  naast	  het	  8%	  probleem	  in	  de	  brief;	  	  32	  

aanpassingen	  voor	  werkdrukverlaging	  worden	  gestopt	  en	  het	  aantal	  contacturen	  gaan	  omlaag.	  33	  

Het	  werkdrukargument	  begint	  problematisch	  te	  worden.	  Het	  lijkt	  van	  Laar	  verstandig	  om	  te	  34	  

communiceren	  met	  deze	  docent	  aangezien	  zij	  bezig	  is	  dit	  breder	  op	  te	  zetten.	  	  35	  

De	  voorzitter	  denkt	  dat	  er	  een	  overkoepelend	  orgaan	  voor	  opgestart	  moet	  worden	  (O&O	  en	  36	  

O&F).	  Alle	  gevolgen	  moeten	  bekeken	  worden	  waarna	  er	  een	  advies	  geschreven	  kan	  worden.	  37	  

Muller	  denkt	  dat	  er	  veel	  informatie	  moet	  komen	  maar	  ze	  schrikt	  van	  het	  protest.	  	  38	  

De	  Groen	  denkt	  dat	  dit	  niet	  de	  enige	  bezuinigingen	  zijn	  die	  gaan	  over	  werkdruk	  voor	  personeel.	  39	  

Er	  moet	  gekeken	  worden	  naar	  het	  hele	  project	  40	  

Van	  Laar	  lijkt	  het	  een	  idee	  om	  de	  betreffende	  docent	  uit	  te	  nodigen.	  	  41	  

Schotel	  wil	  graag	  weten	  wat	  de	  rol	  van	  de	  OR	  is.	  Ze	  denkt	  dat	  dit	  advies	  gezamenlijk	  met	  de	  OR	  42	  

geschreven	  moet	  worden.	  	  43	  
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Van	  Laar	  moet	  communiceren	  met	  de	  docent	  dat	  de	  FSR	  over	  dit	  probleem	  nadenkt	  en	  dat	  ze	  1	  

uitgenodigd	  zal	  worden.	  	  2	  

Kramer	  geeft	  aan	  dat	  als	  argument	  gebruikt	  kan	  worden	  dat	  er	  veel	  geld	  wordt	  gepompt	  in	  een	  3	  

nieuwe	  campus	  en	  bezuinigen	  op	  personeel.	  De	  campus	  kan	  ook	  in	  2030	  gebouwd	  worden,	  4	  

wellicht	  is	  de	  crisis	  dan	  voorbij,	  zo	  kunnen	  de	  docenten	  nu	  wel	  betaald	  worden.	  	  	  5	  

11. De	  faculteit	  op	  de	  midden	  lange	  termijn	  	  
De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  de	  bekostiging	  van	  de	  UvA	  terug	  zal	  lopen.	  Er	  moet	  nagedacht	  worden	  6	  

hoe	  de	  faculteit	  in	  de	  toekomst	  behouden	  kan	  worden	  door	  relevantie	  naar	  de	  maatschappij	  te	  7	  

tonen.	  Van	  Laar	  vraagt	  naar	  hoe	  dit	  gebracht	  zal	  worden,	  in	  een	  tijdschrift	  o.i.d.	  	  8	  

Muller	  vraagt	  of	  dit	  een	  officiële	  adviesaanvraag	  is.	  De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  dit	  niet	  zo	  is.	  	  9	  

Van	  den	  Hoven	  vindt	  het	  een	  moeilijke	  vraag	  en	  heeft	  geen	  ideeën	  over	  dit	  onderwerp.	  10	  

De	  voorzitter	  denkt	  dat	  dit	  punt	  verplaatst	  moet	  worden	  naar	  de	  volgende	  vergadering	  omdat	  11	  

er	  dan	  over	  nagedacht	  kan	  worden.	  	  12	  

12. FSR	  in	  de	  media	  (Bijlage:	  geen)	  
De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  dit	  punt	  op	  elke	  commissieagenda	  staat.	  Deze	  kunnen	  hun	  punten	  13	  

doorsturen	  naar	  V&C,	  dan	  hoeft	  dit	  punt	  niet	  meer	  in	  de	  PV	  besproken	  te	  worden.	  	  14	  

Van	  Laar	  denkt	  dat	  het	  ook	  bij	  de	  W.V.T.T.K.	  of	  de	  rondvraag	  kan.	  	  15	  

13. W.V.T.T.K.	  
14. Rondvraag	  en	  sluiting	  	  
De	  Groen	  is	  deze	  week	  naar	  twee	  bijeenkomsten	  geweest	  en	  zou	  graag	  willen	  zien	  dat	  er	  meer	  16	  

raadsleden	  naar	  dit	  soort	  bijeenkomsten	  gaan.	  	  17	  

Muller	  geeft	  aan	  dat	  ze	  het	  vervelend	  vindt	  dat	  er	  niet	  gereageerd	  wordt	  op	  mails	  etc.	  	  18	  

Schotel	  wil	  nog	  zeggen	  dat	  ze	  een	  reactie	  heeft	  geschreven	  op	  de	  KSA,	  er	  was	  ook	  stuk	  19	  

geschreven	  door	  de	  CSR.	  Haar	  stuk	  heeft	  gewonnen	  en	  zal	  in	  de	  Folia	  geplaatst	  worden.	  	  20	  

	  21	  

De	  voorzitter	  sluit	  de	  vergadering	  om	  16.46.	  	  22	  

Besluiten	  
Actielijst	  
130903-‐‑03     De  Koning  der  Geesteswetenschappen:  achter  nieuw  koffieautomaat  23	  

aangaan      voor  Boxman.  24	  

131009-‐22	   Dossier	  studiesucces	  gaat	  kijken	  naar	  het	  standpunt	  over	  het	  25	  

honoursprogramma	  	  26	  

131023-‐30	   Van	  Weeren:	  permanente	  campagne	  op	  de	  agenda	  plaatsen.	  27	  

131115-‐34	   Op	  de	  agenda:	  notulen	  taakgroepen	  online	  28	  

131115-‐35	   Voorzitter:	  mail	  lezen	  	  29	  

131115-‐36	   De	  Groen:	  achter	  ACASA	  aan	  30	  

131120-‐39	   Voorzitter:	  Mac	  ruilen	  voor	  koffiezetapparaat	  	  31	  

131129-‐40	   Internationalisering:	  kijken	  naar	  rapport:	  making	  in	  the	  Netherlands	  	  32	  

131129-‐41	   Boersma	  zoekt	  uit	  wie	  er	  besluit	  over	  de	  verdeling	  van	  de	  onderzoeksgelden	  33	  

tussen	  de	  faculteiten.	  	  34	  
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131129-‐41	   Rutten:	  afspraak	  plannen	  met	  Sabine	  over	  de	  consequenties	  van	  1	  

sportfaciliteiten	  op	  de	  nieuwe	  campus	  en	  zij	  gaat	  ter	  rade	  bij	  de	  mederaadsleden	  om	  te	  2	  

inventariseren	  welke	  vragen	  er	  in	  de	  raad	  leven.	  	  3	  

131213-‐42	   Voorzitter:	  achter	  de	  BSA	  kritiek	  van	  het	  FB	  gaan.	  	  4	  

131213-‐43	   OV	  buddy	  systeem:	  uit	  zoeken	  of	  het	  relevant	  is	  voor	  kleine	  opleidingen.	  	  5	  

131213-‐44	   Actiepunt	  O&O:	  finetunen	  van	  stuk	  6	  

131213-‐45	   O&F:	  advies	  schijven	  ACASA	  bachelor	  7	  

131213-‐46	   Bespreken	  in	  O&O	  de	  noodzakelijk	  van	  een	  advies	  over	  de	  hoge	  werkdruk.	  	  	  8	  

131213-‐47	   Kramer:	  uitzoeken	  hoe	  het	  zit	  met	  ACASA	  en	  keuzevakken	  van	  Graduate	  9	  

school	  of	  Humanities.	  	  10	  

131213-‐	  48	   O&F	  uitzoeken	  hoe	  het	  zit	  met	  huur	  etc.	  Bij	  de	  nieuwe	  FGw	  locatie.	  Of	  het	  dan	  11	  

goedkoper	  is	  dan	  de	  huidige	  locatie.	  	  12	  

131213-‐49	   O&F	  zal	  een	  agendastuk	  produceren	  over	  de	  faculteit	  op	  midden	  lange	  termijn	  13	  

voor	  de	  volgende	  WV.	  	  14	  

131213-‐50	   Van	  den	  Hoven:	  de	  voorzitter	  in	  contact	  brengen	  met	  de	  docent	  die	  negatief	  is	  15	  

over	  BSA.	  16	  

131213-‐51	   Actiepunt	  van	  Laar	  :	  Titus	  mailen.	  	  17	  

	  18	  

Pro	  memorie:	  Raadsleden	  naar	  bijeenkomsten	  die	  georganiseerd	  zijn	  door	  externe	  partijen.	  	  19	  
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