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Agenda	  
1. Opening	  
2. Post	  
3. Actielijst	  
4. Vaststellen	  notulen	  
5. Mededelingen	  	  
6. Update	  DB/CSR/voorzitter	  
7. Vaststellen	  agenda	  
8. Nieuwsbrief	  
9. Begroting	  Klokhuis	  der	  Geesteswetenschappen	  
10. Dit	  jaar	  wederom	  een	  beste	  idee	  van	  de	  FGw	  
11. FSR	  in	  de	  media	  
12. W.V.T.T.K	  
13. Rondvraag	  en	  sluiting	  	  

1. Opening	  
	  De	  voorzitter	  opent	  de	  vergadering	  om	  17.07.	  	  1	  

2. Post	  
De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  er	  een	  kerstkaart	  is	  ontvangen	  door	  de	  FNWI.	  De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  2	  

er	  vanuit	  de	  FSR	  een	  kerstkaart	  verzonden	  zal	  worden.	  	  3	  

3. Vaststellen	  notulen	  
Van	  den	  Hoven:	  rondvraag:	  wil	  graag	  het	  stuk	  over	  de	  vicevoorzitter	  vertrouwelijk	  verklaren.	  4	  

R.24-‐27.	  	  5	  

	  6	  

Stemvoorstel:	  de	  FSR	  zal	  de	  regels	  24-‐27	  in	  de	  notulen	  131213	  vertrouwelijk	  verklaren	  7	  

Voor:	  9	  8	  

Tegen:	  3	  9	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen	  10	  

	  11	  

P.3	  	  12	  

	   	  

	  

Notulen	  bijeenkomst	  facultaire	  studentenraad	  FGw	  
18-‐12-‐13	  

Aanwezig	  
Anne	  Louise	  Schotel,	  Roos	  de	  Groen,	  Claar	  Muller,	  Bert	  van	  Laar,	  Astrid	  Zwinkels,	  Alex	  Tess	  Rutten,	  Rik	  van	  den	  
Hoven,	  Keje	  Boersma,	  Sophie	  van	  Weeren,	  Gunnar	  de	  Haan	  

Afwezig	   Stephanie	  Kramer	  (machtigt	  Roos	  de	  Groen),	  Later:	  Ruud	  van	  der	  Veen	  

Gast	   	  

Notulist	   Annemiek	  Smelting	  
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Muller:	  r.20	  gekeken	  moet	  worden:	  als	  er	  iets	  gezegd	  wordt	  bij	  dit	  vergaderstuk	  moet	  het	  UvA	  Q	  	  1	  

niet	  ondermijnen.	  	  	  2	  

De	  Groen:	  r.31:	  input	  aan	  de	  OCs.	  	  3	  

P.4	  	  4	  

De	  Groen:	  r.39:	  er	  moet	  bij	  dat	  dit	  niet	  de	  enige	  bezuinigingen	  zijn	  die	  gaan	  over	  werkdruk	  voor	  5	  

personeel.	  Er	  moet	  gekeken	  worden	  naar	  het	  hele	  project..	  6	  

P.5	  7	  

De	  Groen:	  r.8:	  hoe	  de	  faculteit	  in	  de	  toekomst	  behouden	  kan	  worden	  door	  relevantie	  naar	  de	  8	  

maatschappij	  te	  tonen.	  	  9	  

Actiepunt	  van	  Laar	  :	  Titus	  mailen.	  	  10	  

	  11	  

De	  notulen	  zijn	  met	  bovenstaande	  wijzigingen	  vastgesteld.	  	  12	  

4. Vaststellen	  actielijst	  
130903-‐‑03     De	  Koning	  der	  Geesteswetenschappen:	  achter	  nieuw	  koffieautomaat	  aangaan	  	  	  13	  

voor	  Boxman.	  De	  voorzitter	  heeft	  hier	  met	  Shiko	  over	  gesproken.	  De	  Macbook	  zal	  snel	  naar	  de	  AS	  14	  

gebracht	  worden.	    15	  

131009-‐22	   Dossier	  studiesucces	  gaat	  kijken	  naar	  het	  standpunt	  over	  het	  16	  

honoursprogramma.	  Is	  nu	  onderdeel	  van	  O&O.	  Dit	  wordt	  nog	  uitgezocht.	  	  17	  

131115-‐34	   Op	  de	  agenda:	  notulen	  taakgroepen	  online	  V&C	  zal	  hier	  over	  gaan	  spreken.	  	  18	  

131129-‐40	   Internationalisering:	  kijken	  naar	  rapport:	  making	  in	  the	  Netherlands	  	  19	  

131129-‐41	   Boersma	  neemt	  contact	  op	  met	  Erik	  Boels.	  	  	  20	  

131129-‐41	   Rutten:	  afspraak	  plannen	  met	  Sabine	  over	  de	  consequenties	  van	  21	  

sportfaciliteiten	  op	  de	  nieuwe	  campus	  en	  zij	  gaat	  ter	  rade	  bij	  de	  mederaadsleden	  om	  te	  22	  

inventariseren	  welke	  vragen	  er	  in	  de	  raad	  leven.	  	  23	  

131213-‐43	   OC	  buddy	  systeem:	  uitzoeken	  of	  het	  relevant	  is	  voor	  kleine	  opleidingen.	  	  24	  

131213-‐45	   O&F:	  advies	  schijven	  ACASA	  bachelor	  25	  

131213-‐46	   Bespreken	  in	  O&O	  de	  noodzakelijkheid	  van	  een	  advies	  over	  de	  hoge	  26	  

werkdruk.	  	  	  27	  

131213-‐47	   Kramer:	  uitzoeken	  hoe	  het	  zit	  met	  ACASA	  en	  keuzevakken	  van	  Graduate	  28	  

school	  of	  Humanities.	  	  29	  

131213-‐	  48	   O&F	  uitzoeken	  hoe	  het	  zit	  met	  huur	  etc.	  Bij	  de	  nieuwe	  FGw	  locatie.	  Of	  het	  dan	  30	  

goedkoper	  is	  dan	  de	  huidige	  locatie.	  	  31	  

131213-‐49	   O&F	  zal	  een	  agendastuk	  produceren	  over	  de	  faculteit	  op	  midden	  lange	  termijn	  32	  

voor	  de	  volgende	  WV.	  	  33	  

131213-‐50	   Van	  den	  Hoven:	  de	  voorzitter	  in	  contact	  brengen	  met	  de	  docent	  die	  negatief	  is	  34	  

over	  BSA.	  35	  

131213-‐51	   O&O:	  Herschrijven	  BSA	  advies	  36	  

5. Mededelingen	  
Zwinkels	  geeft	  aan	  dat	  ze	  naar	  een	  overleg	  met	  de	  onderwijsdirecteur	  van	  Taal	  en	  Letterkunde	  37	  

is	  geweest.	  Dingen	  die	  daar	  besproken	  zijn,	  zijn	  de	  evaluaties	  van	  UvA	  Q	  en	  Master	  Language.	  Er	  38	  

zijn	  gesprekken	  met	  de	  opleidingen	  over	  bezuinigingen.	  Ze	  hebben	  gevraagd	  of	  de	  FSR	  iets	  kan	  39	  

organiseren	  m.b.t.	  de	  taal	  enquêtes	  die	  gehouden	  worden.	  Over	  BSA	  hebben	  ze	  gevraagd	  of	  de	  40	  

FSR	  tutoren	  kan	  inlichten.	  Deze	  kunnen	  hierover	  gemaild	  worden.	  Over	  matching	  is	  er	  gezegd	  41	  

dat	  er	  op	  6	  juni	  twee	  hoorcolleges	  zijn.	  ’s	  Middags	  is	  er	  een	  werkgroep.	  Vier	  dagen	  later	  is	  er	  dan	  42	  
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een	  toets.	  Ze	  waren	  negatief	  over	  de	  light	  versie.	  De	  aankomende	  studenten	  kunnen	  filmpjes	  1	  

kijken	  en	  mailen	  met	  de	  docent	  en	  daar	  komt	  een	  bindend	  advies	  uit.	  OER	  adviezen:	  10	  maart	  2	  

moet	  advies	  binnen	  zijn.	  Ze	  zijn	  bezig	  met	  evaluaties.	  	  3	  

	  4	  

Voor	  Van	  Laar	  is	  het	  onduidelijk	  of	  de	  FSR	  aan	  een	  kerstreces	  doet.	  De	  voorzitter	  zet	  dit	  op	  de	  5	  

agenda	  onder	  W.V.T.T.K.	  Van	  Laar	  heeft	  Titus	  gemaild	  en	  Van	  Laar	  wil	  vragen	  of	  ze	  langs	  wil	  6	  

komen	  bij	  vergaderingen	  (O&O	  en	  O&F).	  Hiernaast	  heeft	  de	  docent	  een	  brief	  naar	  Frank	  van	  7	  

Vree	  gestuurd	  met	  10	  –	  15	  man	  die	  deze	  hebben	  ondertekend.	  	  8	  

	  9	  

Rutten:	  Steunpunt	  BSA	  staat	  online.	  Hier	  worden	  nu	  teksten	  op	  gezet.	  Op	  en	  aanmerkingen	  zijn	  10	  

welkom.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  deze	  naar	  Rutten	  gemaild	  kunnen	  worden.	  	  11	  

Van	  der	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  de	  websitemaker	  kan	  zien	  hoeveel	  mensen	  de	  website	  bezoeken,	  12	  

hij	  vraagt	  of	  mensen	  hier	  een	  update	  over	  willen.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  dit	  ook	  met	  een	  13	  

Google	  programma	  gedaan	  kan	  worden.	  14	  

	  15	  

Van	  Weeren:	  V&C	  gaat	  een	  kerstkaart	  versturen	  vanuit	  de	  FSR	  naar	  alle	  raden,	  OCs,	  16	  

studievereniging	  en	  het	  FB.	  	  17	  

6. Update	  DB/CSR/voorzitter	  
DB	  update	  door	  de	  voorzitter:	  het	  inwerktraject	  is	  naar	  V&C	  verschoven.	  Deze	  zal	  met	  plannen	  18	  

komen	  over	  dit	  onderwerp.	  	  19	  

	  20	  

CSR	  update	  door	  Schotel:	  21	  

Er	  is	  geen	  commissievergadering	  geweest.	  Er	  was	  wel	  een	  vergadering	  met	  de	  FNWI.	  De	  GV	  22	  

over	  het	  instemmingsmoment	  is	  vandaag	  voorbereid.	  De	  COR	  is	  ook	  op	  de	  hoogte	  gesteld.	  23	  

Verder	  is	  alles	  helemaal	  overgenomen	  door	  AFS.	  Wel	  is	  ze	  bij	  de	  UCO	  geweest.	  Hier	  is	  er	  24	  

gesproken	  over	  UvA	  matching.	  Er	  zijn	  updates	  geweest	  waar	  ze	  mee	  bezig	  zijn.	  Veder	  waren	  ze	  25	  

blij	  met	  het	  advies	  van	  de	  FSR.	  Ook	  is	  er	  gesproken	  over	  de	  HBO-‐p	  procedure.	  Deze	  studenten	  26	  

zouden	  niet	  door	  kunnen	  stromen	  naar	  een	  WO	  bachelor.	  Dit	  heeft	  de	  CSR	  tegengehouden.	  Ook	  27	  

is	  er	  gesproken	  over	  centrale	  vak	  aanmelding.	  Dymph	  zei	  dat	  ze	  het	  idee	  van	  loting	  goed	  vond	  28	  

waarbij	  iedereen	  een	  gelijke	  kans	  heeft.	  	  29	  

Van	  Laar	  vraagt	  of	  er	  een	  AFS	  komt.	  Schotel	  geeft	  aan	  dat	  ze	  dit	  niet	  weet.	  Van	  Laar	  vindt	  loting	  30	  

voor	  vakken	  super	  kut.	  	  31	  

Van	  der	  Veen	  vraagt	  naar	  de	  eisen	  van	  het	  HBO-‐p	  systeem.	  Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  32	  

universiteiten	  dit	  zelf	  mogen	  beslissen	  (het	  CvB).	  	  33	  

Van	  der	  Veen	  vraagt	  naar	  de	  instemming	  van	  de	  medezeggenschap	  van	  de	  VU	  met	  AFS.	  Schotel	  34	  

weet	  hier	  het	  fijne	  niet	  van,	  maar	  geeft	  aan	  dat	  ze	  onder	  voorwaarden	  ingestemd	  hebben.	  35	  

Rutten	  vraagt	  of	  er	  nog	  geen	  standpunt	  is	  ingenomen.	  Schotel	  geeft	  aan	  dat	  dit	  niet	  zo	  is,	  ze	  gaan	  36	  

stemmen.	  Van	  der	  Veen	  vraagt	  of	  er	  open	  of	  gesloten	  gestemd	  wordt.	  Schotel	  geeft	  aan	  dat	  er	  37	  

waarschijnlijk	  op	  de	  stembriefjes	  wel	  komt	  te	  staan	  of	  de	  CRS	  of	  de	  COR	  stemt.	  	  38	  

Van	  den	  Hoven	  vraagt	  wat	  Farah	  vindt	  van	  de	  eisen	  bij	  rechten	  over	  HBO-‐p.	  	  39	  

7. Update	  O&O/O&F/V&C	  
Van	  Weeren	  V&C	  update:	  ze	  hebben	  het	  gehad	  over	  een	  kerstmail,	  communicatie	  advies,	  contact	  40	  

OCs	  en	  over	  een	  mail	  die	  naar	  de	  OCs	  verzonden	  zal	  worden	  deze	  week.	  22	  januari	  is	  er	  en	  41	  

bijeenkomst	  met	  OCs	  over	  OEREN	  in	  de	  UB.	  	  42	  
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8. Vaststellen	  agenda	  
De	  agenda	  wordt	  zonder	  wijzigingen	  vastgesteld.	  (Twee	  punten	  zullen	  in	  de	  W.V.T.T.K.	  1	  

besproken	  worden)	  2	  

9. Nieuwsbrief	  	  
Schotel:	  binnen	  V&C	  is	  het	  idee	  geopperd	  dat	  studenten	  geïnformeerd	  kunnen	  worden	  over	  de	  3	  

activiteiten	  van	  de	  FSR	  door	  middel	  van	  een	  nieuwsbrief.	  Deze	  kan	  om	  de	  6	  weken	  verzonden	  4	  

worden	  naar	  de	  studenten	  van	  de	  FGw.	  Wil	  de	  raad	  een	  nieuwsbrief?	  5	  

	  6	  

Meningenrondje:	  7	  

De	  Groen:	  vindt	  het	  een	  leuk	  idee.	  8	  

Van	  Laar:	  vindt	  het	  een	  leuk	  idee	  maar	  weet	  niet	  of	  deze	  nieuwsbrief	  altijd	  gevuld	  kan	  worden.	  	  9	  

Zwinkels	  en	  Van	  der	  Veen	  vinden	  het	  een	  leuk	  idee.	  10	  

Rutten	  vindt	  het	  ook	  een	  leuk	  idee	  maar	  er	  moet	  worden	  uitgekeken	  met	  onderwerpen	  in	  de	  11	  

nieuwsbrief.	  	  12	  

Van	  den	  Hoven	  vindt	  het	  ook	  een	  goed	  idee	  maar	  geeft	  ook	  aan	  dat	  er	  goed	  gekeken	  moet	  13	  

worden	  naar	  de	  inhoud.	  	  14	  

Boersma,	  Van	  Weeren	  en	  de	  voorzitter	  vinden	  het	  ook	  een	  goed	  idee.	  	  15	  

	  16	  

Van	  den	  Hoven	  maakt	  het	  uit	  of	  er	  een	  mail	  gestuurd	  wordt	  naar	  mensen	  die	  zich	  aanmelden	  of	  17	  

een	  mail	  to	  all.	  Hij	  denkt	  dat	  het	  in	  een	  mail	  to	  all	  variant	  verzonden	  moet	  worden.	  De	  FSR	  doet	  18	  

dit	  voor	  de	  studenten.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  wanneer	  mensen	  zich	  aanmelden	  ze	  ook	  naar	  19	  

de	  website	  kunnen	  gaan.	  Van	  Laar	  denkt	  dat	  het	  belangrijk	  is	  om	  te	  bepalen	  wie	  de	  mail	  gaan	  20	  

schrijven	  en	  wanneer	  deze	  verzonden	  wordt.	  Van	  Weeren	  geeft	  aan	  dat	  het	  idee	  was	  om	  elke	  21	  

cyclus	  (OV	  cyclus)	  een	  mail	  te	  sturen	  over	  wat	  er	  gebeurd	  is	  en	  wat	  er	  staat	  te	  gebeuren.	  Een	  22	  

leuke	  doch	  goede	  manier	  om	  te	  vertellen	  waar	  de	  FSR	  mee	  bezig	  is.	  Dit	  zal	  vanuit	  V&C	  23	  

geschreven	  worden	  waarna	  het	  naar	  de	  eindredactie	  gaat.	  	  24	  

Schotel	  is	  ook	  voor	  een	  mail	  to	  all,	  anders	  bereik	  je	  veel	  mensen	  niet.	  Studenten	  moeten	  zich	  wel	  25	  

kunnen	  afmelden.	  26	  

Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  het	  ook	  handig	  is	  om	  informatie	  van	  studenten	  te	  krijgen,	  ze	  27	  

kunnen	  makkelijker	  antwoorden.	  Dit	  moet	  ook	  in	  de	  mail	  staan.	  	  28	  

Van	  Weeren	  vindt	  het	  een	  mail	  to	  all.	  De	  FSR	  krijgt	  van	  studenten	  te	  horen	  dat	  er	  meer	  29	  

informatie	  moet	  komen,	  op	  deze	  manier	  laten	  ze	  zien	  dat	  ze	  bereid	  zijn	  om	  informatie	  te	  geven.	  	  30	  

Het	  lijkt	  Schotel	  zinvol	  om	  een	  proefperiode	  in	  te	  stellen	  om	  te	  kijken	  of	  het	  werkt.	  Evalueren	  31	  

lijkt	  haar	  essentieel.	  	  32	  

Rutten	  geeft	  aan	  dat	  er	  wel	  elke	  cyclus	  gekeken	  moet	  worden	  of	  er	  daadwerkelijk	  informatie	  is	  33	  

om	  in	  deze	  mail	  te	  versturen.	  	  34	  

Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  het	  voor	  het	  eigen	  bewustzijn	  ook	  goed	  is.	  	  35	  

	  36	  

Stemvoorstel:	  De	  FSR	  besluit	  dat	  er	  twee	  proefnieuwsbrieven	  verzonden	  zullen	  worden	  indien	  37	  

er	  relevante	  informatie	  is	  om	  te	  verzenden.	  	  38	  

Voor:	  11	  39	  

Onthouding:	  1	  40	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen	  41	  

	  42	  

Hergebruiken	  stukjes	  muurkrant	  	  43	  
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Van	  der	  Veen	  vraagt	  of	  stukjes	  van	  de	  muurkrant	  ook	  online	  staan.	  Van	  Weeren	  geeft	  aan	  dat	  1	  

een	  aantal	  wel	  online	  staan.	  Van	  Weeren	  denkt	  dat	  de	  nieuwsbrief	  inhoudelijker	  is.	  Thema’s	  2	  

kunnen	  wel	  overlappen.	  	  3	  

10. Begroting	  Klokhuis	  der	  Geesteswetenschappen	  	  
De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  dit	  agendastuk	  al	  is	  ingeleid	  maar	  er	  is	  nog	  geen	  besluit	  over	  genomen.	  4	  

	  5	  

Meningenrondje:	  6	  

Voorzitter:	  geeft	  aan	  dat	  hij	  tegen	  het	  geven	  van	  geld	  is.	  Maar	  de	  FSR	  heeft	  zo	  lang	  gewacht	  dat	  7	  

er	  nu	  wel	  geld	  gegeven	  moet	  worden.	  Hij	  stelt	  een	  bedrag	  van	  €400	  voor.	  Grote	  bedragen	  8	  

moeten	  dan	  door	  de	  PV.	  9	  

Schotel,	  De	  Groen,	  Muller	  zijn	  het	  hier	  mee	  eens.	  Van	  Laar	  vindt	  het	  vaag	  en	  gaat	  voor	  10	  

onthouding	  stemmen.	  Zwinkels	  vindt	  het	  wel	  een	  goed	  idee	  om	  Lieven	  geld	  te	  geven	  omdat	  het	  11	  

een	  goed	  idee	  is.	  Van	  der	  Veen	  is	  het	  met	  het	  laatste	  van	  de	  voorzitter	  eens.	  Hij	  vindt	  het	  wel	  12	  

vreemd	  wat	  er	  vorig	  jaar	  allemaal	  gebeurd	  en	  belooft	  is.	  	  13	  

Rutten	  vindt	  het	  een	  goed	  idee	  en	  schaamt	  zich	  dat	  het	  geld	  toekennen	  nu	  pas	  gaat	  gebeuren.	  14	  

Van	  den	  Hoven	  sluit	  zich	  aan	  bij	  de	  voorzitter.	  Boersma	  geeft	  aan	  dat	  er	  een	  stuk	  geschreven	  15	  

had	  kunnen	  worden	  met	  waar	  het	  geld	  naartoe	  gaat.	  Verder	  is	  hij	  het	  eens	  met	  de	  voorzitter.	  	  16	  

Van	  Weeren	  heeft	  gezien	  hoe	  druk	  Lieven	  hier	  mee	  bezig	  is	  en	  vindt	  het	  daarom	  een	  goed	  idee.	  17	  

	  18	  

Stemvoorstel:	  de	  FSR	  besluit	  om	  €400	  te	  reserveren	  op	  het	  budget	  voor	  het	  Klokhuis	  der	  19	  

Geesteswetenschappen	  20	  

Voor:	  11	  21	  

Onthouding:	  1	  	  22	  

Het	  voorstel	  wordt	  aangenomen.	  	  23	  

11. Dit	  jaar	  wederom	  een	  beste	  idee	  van	  FGw	  
De	  Groen	  had	  opgevangen	  om	  dit	  dit	  jaar	  weer	  te	  doen	  en	  de	  uitslag	  te	  presenteren	  tijdens	  de	  24	  

dag	  van	  de	  Geesteswetenschappen.	  De	  voorzitter	  wil	  om	  hierover	  te	  besluiten	  een	  25	  

vergaderstuk.	  	  26	  

	  27	  

Meningenrondje:	  28	  

Schotel	  lijkt	  het	  een	  goed	  plan,	  maar	  ze	  weet	  niet	  wat	  de	  afwegingen	  zijn.	  29	  

De	  Groen:	  leuk	  idee,	  maar	  er	  moet	  worden	  nagedacht	  over	  het	  financiële	  aspect.	  Goede	  manier	  30	  

om	  studenten	  te	  betrekken	  bij	  de	  faculteit.	  	  31	  

Muller	  is	  het	  eens	  met	  De	  Groen.	  	  32	  

Van	  Laar	  wil	  graag	  eerst	  de	  uitkomst	  van	  Lieven	  zien.	  Het	  is	  daarbij	  financieel	  best	  moeilijk	  33	  

geweest	  en	  dit	  zou	  beter	  aangepakt	  moeten	  worden.	  Daarom	  is	  hij	  voorlopig	  tegen.	  34	  

Zwinkels	  vindt	  het	  een	  goed	  idee	  en	  denkt	  dat	  het	  los	  gezien	  moet	  worden	  van	  Lieven.	  Zwinkels	  35	  

weet	  niet	  of	  ze	  de	  financiën	  kunnen	  verhalen	  op	  de	  nieuwe	  raad.	  	  36	  

Van	  der	  Veen	  denkt	  dat	  er	  beter	  over	  nagedacht	  moet	  worden.	  Het	  zou	  bekender	  moeten	  zijn	  bij	  37	  

de	  studenten.	  Hij	  zou	  op	  de	  dag	  van	  de	  Geesteswetenschappen	  iets	  groters	  willen	  doen.	  	  38	  

Rutten	  geeft	  aan	  dat	  de	  dag	  van	  de	  geesteswetenschappen	  niet	  van	  de	  FSR	  is.	  Ze	  is	  voor	  het	  39	  

beste	  idee	  van	  de	  FGw	  en	  denkt	  dat	  het	  los	  moet	  worden	  gezien	  van	  het	  project	  van	  Lieven.	  Ze	  40	  

vindt	  het	  iets	  voor	  O&O.	  	  41	  
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Van	  den	  Hoven	  denkt	  dat	  er	  gekeken	  moet	  worden	  naar	  wie	  de	  winnaar	  kiest	  en	  hoe,	  wat	  de	  1	  

prijs	  is	  en	  hoe	  deze	  bedoeld	  is.	  Er	  moet	  een	  korte	  analyse	  gemaakt	  worden	  van	  wat	  er	  fout	  is	  2	  

gegaan.	  Ook	  moet	  er	  een	  stuk	  geschreven	  worden	  voor	  de	  volgende	  raad.	  Communicatie	  met	  de	  3	  

studenten	  is	  volgens	  hem	  essentieel.	  	  4	  

Boersma	  vindt	  het	  een	  goed	  idee	  maar	  heeft	  problemen	  met	  het	  feit	  dat	  de	  FSR	  een	  vaste	  geld	  5	  

post	  op	  de	  begroting	  heeft	  voor	  dit	  punt.	  Er	  moet	  structureel	  geld	  voor	  zijn	  maar	  het	  zou	  niet	  6	  

altijd	  vanuit	  de	  FSR	  moeten	  komen.	  Ook	  moet	  er	  gekeken	  worden	  naar	  wat	  het	  zegt	  wanneer	  je	  7	  

de	  prijs	  wint.	  	  8	  

Van	  Weeren	  vindt	  het	  idee	  leuk	  maar	  ze	  heeft	  veel	  vragen	  rond	  het	  financiële	  aspect.	  Ze	  vraagt	  9	  

hoe	  lang	  het	  project	  zal	  duren	  en	  er	  moeten	  eisen	  gesteld	  worden.	  Ze	  wil	  ook	  weten	  hoe	  de	  10	  

winnaar	  gekozen	  is	  etc.	  Verder	  ook	  vragen	  die	  hier	  gevallen	  zijn.	  	  11	  

De	  voorzitter	  vindt	  het	  geen	  goed	  idee	  want	  hij	  denkt	  dat	  het	  geen	  goed	  idee	  is	  om	  dit	  vanuit	  de	  12	  

FSR	  te	  organiseren.	  Vorig	  jaar	  kwam	  dit	  financieel	  goed	  uit	  door	  het	  stoppen	  van	  een	  raadslid.	  13	  

Ook	  heeft	  hij	  er	  probleem	  mee	  dat	  er	  nu	  al	  geld	  wordt	  uitgegeven	  van	  de	  volgende	  raad.	  14	  

Hiernaast	  kan	  het	  project	  van	  Lieven	  nog	  jaren	  doorlopen	  waarbij	  er	  constant	  geld	  gegeven	  kan	  15	  

worden.	  16	  

Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  er	  vorig	  jaar	  8	  ideeën	  waren	  waarvan	  de	  4	  meest	  haalbare	  ideeën	  17	  

gekozen	  werden.	  Er	  is	  toen	  gestemd	  door	  in	  verschillende	  hoeken	  te	  gaan	  staan:	  waar	  de	  18	  

meeste	  mensen	  stonden	  was	  het	  beste	  idee.	  Het	  lijkt	  hem	  ook	  goed	  om	  te	  kijken	  naar	  financiële	  19	  

mogelijkheden	  buiten	  de	  FSR,	  bijvoorbeeld	  het	  FB.	  	  20	  

Rutten	  vindt	  dat	  dit	  een	  belangrijk	  deel	  is	  voor	  de	  FSR,	  ze	  denkt	  dat	  het	  een	  academische	  21	  

gemeenschap	  vormt	  en	  mensen	  betrekt	  bij	  hun	  onderwijs.	  	  22	  

Van	  der	  Veen	  denkt	  dat	  een	  geldprijs	  voor	  de	  winnaar	  geen	  goed	  idee	  is.	  	  23	  

	  24	  

Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  er	  een	  meningenrondje	  geweest	  is	  maar	  dat	  er	  verder	  nog	  geen	  25	  

vergaderstuk	  is.	  Hij	  wil	  het	  er	  de	  volgende	  keer	  gestructureerd	  over	  hebben.	  	  26	  

	  27	  

De	  voorzitter	  stelt	  voor	  dat	  O&O	  een	  vergaderstuk	  zal	  schrijven	  over	  het	  beste	  idee	  van	  de	  FGw.	  28	  

Van	  Laar	  wil	  de	  toegevoegde	  waarde	  invoegen.	  	  29	  

Schotel	  denkt	  dat	  dit	  een	  stuk	  is	  voor	  V&C.	  Van	  Weeren	  vindt	  het	  organisatorisch	  V&C	  en	  30	  

financieel	  O&O.	  Ze	  wil	  iemand	  een	  mandaat	  geven	  om	  een	  stuk	  te	  schrijven	  en	  daarna	  een	  31	  

samenvoeging	  van	  commissies	  maken.	  32	  

Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  het	  eerder	  iets	  voor	  O&O	  is	  omdat	  het	  onderwijsinhoudelijk	  is.	  	  33	  

De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  het	  eerst	  gaat	  over	  onderwijsinhoudelijk,	  daarna	  over	  financiën.	  	  34	  

Van	  Laar	  geeft	  aan	  dat	  er	  daarbij	  vanuit	  wordt	  gegaan	  dat	  het	  onderwijsinhoudelijk	  is.	  35	  

Van	  Weeren	  stemt	  voor	  goede	  communicatie	  tussen	  commissies.	  	  36	  

Rutten:	  geeft	  aan	  dat	  het	  over	  de	  academische	  gemeenschap	  gaat	  en	  dat	  dit	  onder	  O&O	  valt.	  Zij	  37	  

wil	  graag	  het	  agendastuk	  schrijven.	  38	  

Het	  lijkt	  Boersma	  handig	  dat	  de	  mensen	  die	  zich	  inhoudelijk	  bezig	  houden	  met	  dit	  project	  hier	  39	  

ook	  een	  agendastuk	  over	  schrijven	  (V&C).	  Het	  lijkt	  nu	  alsof	  alleen	  mensen	  bij	  O&O	  een	  beter	  40	  

oordeel	  hebben	  over	  onderwijsinhoudelijke	  kwaliteit.	  	  41	  

De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  alle	  commissies	  vertegenwoordigd	  zijn	  in	  het	  DB	  en	  dat	  deze	  het	  42	  

agendastuk	  kunnen	  schrijven.	  	  43	  

Rutten	  geeft	  aan	  dat	  er	  gekeken	  moet	  worden	  vanuit	  de	  achterliggende	  gedachte,	  vandaar	  O&O.	  44	  

	  45	  

Stemvoorstel:	  De	  FSR	  laat	  Rutten	  het	  agendastuk	  schrijven	  over	  het	  beste	  idee	  van	  de	  FGw	  	  46	  
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Voor:	  5	  1	  

Het	  voorstel	  is	  afgewezen	  2	  

	  3	  

Stemvoorstel:	  De	  FSR	  laat	  het	  DB	  het	  agendastuk	  schrijven	  over	  het	  beste	  idee	  van	  de	  FGw	  4	  

Voor:	  7	  	  5	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen	  6	  

12. FSR	  in	  de	  media	  (Bijlage:	  geen)	  
13. W.V.T.T.K.	  
De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  er	  een	  kerstreces	  is	  voor	  de	  raad.	  	  7	  

	  8	  

AFS:	  	  9	  

Van	  den	  Hoven	  vraagt	  wat	  Schotel	  vrijdag	  verwacht	  en	  wat	  ze	  zelf	  gaat	  stemmen.	  Ook	  vraagt	  hij	  10	  

of	  ze	  het	  idee	  heeft	  dat	  ze	  genoeg	  informatie	  heeft	  om	  een	  weloverwogen	  besluit	  te	  nemen.	  	  11	  

Schotel:	  ze	  heeft	  zeker	  genoeg	  informatie	  gehad.	  Ze	  denkt	  wel	  dat	  de	  medezeggenschap	  erg	  laat	  12	  

betrokken	  is	  bij	  dit	  proces	  waardoor	  ze	  het	  wel	  kut	  moeten	  vinden.	  Ook	  zijn	  er	  nog	  geen	  13	  

governance	  plannen.	  Schotel	  zal	  tegen	  gaan	  stemmen,	  niet	  omdat	  ze	  tegen	  samenwerking	  met	  14	  

de	  VU	  is	  of	  tegen	  AFS	  maar	  ze	  vindt	  het	  plan	  niet	  goed	  uitgedacht.	  Het	  proces	  vindt	  ze	  slecht,	  15	  

voor	  onderwijs	  is	  er	  niets	  geregeld.	  	  16	  

Van	  Laar	  vraagt	  of	  er	  binnen	  de	  CSR	  een	  meerderheid	  voor	  nee	  zal	  stemmen	  en	  of	  dit	  nog	  om	  17	  

kan	  slaan.	  Schotel	  denkt	  dit	  niet.	  COR	  leden	  kunnen	  nog	  wel	  veranderen.	  	  18	  

	  19	  

14. Rondvraag	  en	  sluiting	  	  
De	  voorzitter	  sluit	  de	  vergadering	  om	  19.00.	  	  20	  

Besluiten	  
131218-‐01	   de	  FSR	  zal	  de	  regels	  24-‐27	  in	  de	  notulen	  131213	  vertrouwelijk	  verklaren	  21	  

131218-‐02	   De	  FSR	  besluit	  dat	  er	  twee	  proefnieuwsbrieven	  verzonden	  zullen	  worden	  22	  

indien	  er	  relevante	  informatie	  is	  om	  te	  verzenden.	  23	  

131218-‐03	   de	  FSR	  besluit	  om	  €400	  te	  reserveren	  op	  het	  budget	  voor	  het	  Klokhuis	  der	  24	  

Geesteswetenschappen	  25	  

131218-‐04	   De	  FSR	  laat	  het	  DB	  het	  agendastuk	  schrijven	  over	  het	  beste	  idee	  van	  de	  FGw	  26	  

Actielijst	  
130903-‐‑03     De	  Koning	  der	  Geesteswetenschappen:	  achter	  nieuw	  koffieautomaat	  aangaan	  	  	  27	  

voor	  Boxman.	    28	  

131009-‐22	   Dossier	  studiesucces	  gaat	  kijken	  naar	  het	  standpunt	  over	  het	  29	  

honoursprogramma	  30	  

131115-‐34	   Op	  de	  agenda:	  notulen	  taakgroepen	  online	  	  31	  

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

131129-‐41	   Boersma	  neemt	  contact	  op	  met	  Erik	  Boels.	  	  	  33	  

131129-‐41	   Rutten:	  afspraak	  plannen	  met	  Sabine	  over	  de	  consequenties	  van	  34	  

sportfaciliteiten	  op	  de	  nieuwe	  campus	  en	  zij	  gaat	  ter	  rade	  bij	  de	  mederaadsleden	  om	  te	  35	  

inventariseren	  welke	  vragen	  er	  in	  de	  raad	  leven.	  	  36	  



	  

Pagina	  8	  ~	  9	  

131213-‐43	   OC	  buddy	  systeem:	  uitzoeken	  of	  het	  relevant	  is	  voor	  kleine	  opleidingen.	  	  1	  

131213-‐45	   O&F:	  advies	  schijven	  ACASA	  bachelor	  2	  

131213-‐46	   Bespreken	  in	  O&O	  de	  noodzakelijkheid	  van	  een	  advies	  over	  de	  hoge	  3	  

werkdruk.	  	  	  4	  

131213-‐47	   Kramer:	  uitzoeken	  hoe	  het	  zit	  met	  ACASA	  en	  keuzevakken	  van	  Graduate	  5	  

school	  of	  Humanities.	  	  6	  

131213-‐	  48	   O&F	  uitzoeken	  hoe	  het	  zit	  met	  huur	  etc.	  Bij	  de	  nieuwe	  FGw	  locatie.	  Of	  het	  dan	  7	  

goedkoper	  is	  dan	  de	  huidige	  locatie.	  	  8	  

131213-‐49	   O&F	  zal	  een	  agendastuk	  produceren	  over	  de	  faculteit	  op	  midden	  lange	  termijn	  9	  

voor	  de	  volgende	  WV.	  	  10	  

131213-‐50	   Van	  den	  Hoven:	  de	  voorzitter	  in	  contact	  brengen	  met	  de	  docent	  die	  negatief	  is	  11	  

over	  BSA.	  12	  

131213-‐51	   O&O:	  Herschrijven	  BSA	  advies	  13	  

131218-‐52	   Rutten:	  Google	  statistieken	  website.	  	  14	  

131218-‐53	   Van	  der	  Veen:	  1	  mei	  kaart	  ontwerpen	  15	  

131218-‐54	   Schotel:	  mailen	  overwegingen	  AFS	  16	  

	  17	  

	  18	  

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

Permanente	  campagne:	  wat	  speelt	  daar	  en	  wat	  wordt	  er	  mee	  gedaan.20	  
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