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Agenda	  
1. Opening	  
2. Post	  
3. Actielijst	  
4. Vaststellen	  notulen	  18-‐12-‐13	  
5. Mededelingen	  	  
6. Update	  DB/CSR/Voorzitter	  
7. Vaststellen	  agenda	  
8. Advies	  BSA-‐procedure	  	  
9. W.V.T.T.K	  
10. Rondvraag	  en	  sluiting	  	  
	  

1. Opening	  
	  De	  voorzitter	  opent	  de	  vergadering	  om	  18.06	  uur.	  1	  

2. Actielijst	  
130903-‐‑03     De	  Koning	  der	  Geesteswetenschappen:	  achter	  nieuw	  koffieautomaat	  aangaan	  	  	  2	  

voor	  Boxman.	    3	  

131009-‐22	   Commissie	  O&O	  gaat	  kijken	  naar	  het	  standpunt	  over	  het	  honoursprogramma	  4	  

131115-‐34	   Op	  de	  agenda:	  notulen	  commissievergaderingen	  online	  (voor	  de	  volgende	  5	  

agenda)	  6	  

131129-‐40	   O&F:	  kijken	  naar	  rapport:	  making	  in	  the	  Netherlands	  	  7	  

131129-‐41	   Boersma	  neemt	  contact	  op	  met	  Erik	  Boels.	  	  	  8	  

131129-‐41	   Rutten:	  afspraak	  plannen	  met	  Sabine	  over	  de	  consequenties	  van	  9	  

sportfaciliteiten	  op	  de	  nieuwe	  campus	  en	  zij	  gaat	  ter	  rade	  bij	  de	  mederaadsleden	  om	  te	  10	  

inventariseren	  welke	  vragen	  er	  in	  de	  raad	  leven.	  	  11	  

131213-‐43	   OC	  buddy	  systeem:	  uitzoeken	  of	  het	  relevant	  is	  voor	  kleine	  opleidingen.	  	  12	  

131213-‐45	   O&F:	  advies	  schijven	  ACASA	  bachelor	  13	  

131213-‐46	   Bespreken	  in	  O&O	  de	  noodzakelijkheid	  van	  een	  advies	  over	  de	  hoge	  14	  

werkdruk.	  	  	  15	  

	   	  

	  

Notulen	  bijeenkomst	  facultaire	  studentenraad	  FGw	  
08-‐01-‐2014	  

Aanwezig	  
Gunnar	  de	  Haan,	  Anne	  Louise	  Schotel,	  Bert	  van	  Laar,	  Stephanie	  Kramer,	  Sophie	  van	  Weeren,	  Rik	  van	  den	  Hoven,	  	  Alex	  
Tess	  Rutten,	  Roos	  de	  Groen	  

Afwezig	  
Keje	  Boersma	  (machtigt	  De	  Haan),	  Claar	  Muller	  (machtigt	  Kramer),	  Later:	  Ruud	  van	  der	  Veen,	  vertrekt	  eerder:	  Astrid	  
Zwinkels	  (machtigt	  Rutten)	  

Gast	   	  

Notulist	   Annemiek	  Smelting	  



	  

Pagina	  2	  ~	  5	  

131213-‐47	   Kramer:	  uitzoeken	  hoe	  het	  zit	  met	  ACASA	  en	  keuzevakken	  van	  Graduate	  1	  

school	  of	  Humanities.	  Kramer:	  niemand	  weet	  dit	  echt	  2	  

131213-‐	  48	   O&F	  uitzoeken	  hoe	  het	  zit	  met	  huur	  etc.	  Bij	  de	  nieuwe	  FGw	  locatie.	  Of	  het	  dan	  3	  

goedkoper	  is	  dan	  de	  huidige	  locatie.	  	  4	  

131213-‐50	   Van	  den	  Hoven:	  de	  voorzitter	  in	  contact	  brengen	  met	  de	  docent	  die	  negatief	  is	  5	  

over	  BSA.	  6	  

131218-‐52	   Rutten:	  Google	  statistieken	  website.	  	  7	  

131218-‐53	   Van	  der	  Veen:	  1	  mei	  kaart	  ontwerpen	  8	  

	  9	  

Pro	  memorie:	  	   Raadsleden	  naar	  bijeenkomsten	  die	  georganiseerd	  zijn	  door	  externe	  partijen.	  	  10	  

Permanente	  campagne:	  wat	  speelt	  daar	  en	  wat	  wordt	  er	  mee	  gedaan.	  11	  

3. Vaststellen	  notulen	  18-‐12-‐13	  
Van	  Laar:	  p.3	  onderaan.	  Waar	  is	  Fara	  boos	  over?	  Mag	  er	  uit.	  	  12	  

p.3	  2e	  alinea:	  mailen	  naar	  Titus	  over	  aanwezigheid,	  niet	  al	  aanwezig	  13	  

p.6	  r.34	  	  zin	  aanpassen	  	  (herhaling	  van	  r.	  33)	  (4min)	  14	  

	  15	  

Met	  de	  in	  achtneming	  van	  de	  bovenstaande	  wijzigingen	  worden	  de	  notulen	  aangenomen.	  	  16	  

4. Mededelingen	  
Joris	  van	  Wouden:	  Rutten	  en	  van	  Wouden	  gaan	  praten	  met	  Nijsten	  over	  de	  dag	  van	  de	  17	  

Geesteswetenschappen.	  15	  januari	  is	  de	  deadline	  voor	  conceptideeën	  van	  de	  18	  

studieverenigingen.	  Zodra	  ze	  meer	  weten	  van	  Nijsten	  zullen	  ze	  dit	  doorgeven.	  19	  

Studieverenigingen	  willen	  ALPHA	  helpen	  om	  de	  dag	  goed	  te	  laten	  verlopen.	  Ze	  willen	  20	  

vrijwilligers	  gebruiken	  om	  de	  studieverenigingen	  te	  ontlasten	  zodat	  deze	  zich	  bezig	  kunnen	  21	  

houden	  met	  hun	  activiteit.	  Zijn	  vraag	  is	  of	  iemand	  van	  de	  FSR	  deze	  mensen	  wil	  begeleiden.	  Ook	  22	  

zou	  hij	  op	  de	  dag	  een	  standje	  van	  de	  FSR	  neerzetten.	  Van	  Weeren	  vindt	  dit	  een	  goed	  idee.	  	  23	  

Van	  Laar	  vraagt	  wat	  de	  deadline	  van	  15	  januari	  precies	  inhoudt.	  Joris	  geeft	  aan	  dat	  dit	  voor	  24	  

studieverenigingen	  is	  om	  hun	  idee	  door	  te	  geven.	  	  25	  

ALPHA	  wil	  niet	  dat	  de	  verkiezingen	  van	  de	  medezeggenschap	  samenvalt	  met	  de	  dag	  van	  de	  26	  

geesteswetenschappen.	  	  27	  

	  28	  

Zwinkels	  moet	  om	  19.00	  weg	  29	  

	  30	  

Van	  Weeren	  geeft	  aan	  dat	  morgen	  om	  16.00	  in	  het	  museum	  café	  van	  bijzondere	  collecties	  de	  31	  

Nieuwjaars	  borrel	  van	  de	  FGw.	  Van	  der	  Veen	  vraagt	  of	  studenten	  welkom	  zijn.	  De	  voorzitter	  32	  

weet	  dit	  niet.	  	  33	  

5. Update	  DB/CSR/Voorzitter	  
Kramer	  DB	  update:	  de	  DB	  vergadering	  was	  goed	  gepland	  zodat	  de	  agenda	  voor	  de	  PV	  34	  

voorbereid	  kan	  worden.	  Het	  nieuwe	  HR	  zal	  volgende	  week	  besproken	  worden	  in	  de	  PV.	  	  35	  

	  36	  

Schotel	  CSR	  update:	  geen	  AFS!	  Verder	  stond	  alles	  redelijk	  stil.	  De	  PV	  van	  vandaag	  ging	  37	  

voornamelijk	  over	  het	  kiesreglement.	  Ze	  zijn	  aan	  het	  kijken	  of	  ze	  hier	  een	  advies	  over	  willen	  38	  

schrijven.	  Volgende	  week	  zal	  er	  gesproken	  worden	  over	  Karen	  Maex,	  ze	  willen	  dat	  zij	  decaan	  39	  
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wordt	  van	  de	  FNWI	  mits	  ze	  niet	  decaan	  is	  over	  de	  twee	  VU	  faculteiten.	  Ook	  gaan	  ze	  nog	  in	  1	  

gesprek	  met	  de	  COR.	  	  2	  

Rutten	  vraagt	  of	  het	  beter	  is	  om	  een	  nieuwe	  sollicitatie	  te	  houden	  omdat	  de	  functie	  decaan	  van	  3	  

de	  AFS	  heel	  anders	  is	  dan	  de	  FNWI.	  Schotel	  geeft	  aan	  dat	  hier	  over	  gepraat	  wordt,	  er	  wordt	  ook	  4	  

met	  een	  advocaat	  gesproken	  over	  haar	  vreemde	  sollicitatie.	  	  5	  

	  6	  

Zwinkels	  vraagt	  of	  er	  een	  voorzittersoverleg	  geweest	  is.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  dit	  niet	  zo	  is.	  7	  

	  8	  

Kramer	  geeft	  aan	  dat	  er	  een	  O&F	  vergadering	  is	  morgen	  om	  11	  uur	  in	  3.31.	  	  9	  

	  10	  

De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  O&O	  een	  vergadering	  heeft	  gehad.	  Er	  is	  gesproken	  over	  de	  begroting,	  11	  

hier	  willen	  ze	  het	  nog	  over	  hebben	  in	  de	  PV.	  Ook	  is	  er	  gesproken	  over	  het	  heraanstellen	  van	  Jan	  12	  

Willem	  van	  Henten.	  Over	  de	  begroting	  van	  het	  FB	  is	  er	  te	  weinig	  informatie	  waardoor	  er	  geen	  13	  

advies	  geschreven	  kan	  worden.	  Er	  zal	  om	  meer	  informatie	  gevraagd	  worden.	  Maandag	  09.00	  14	  

afspraak	  met	  Jaap.	  	  15	  

	  16	  

Van	  Weeren	  geeft	  aan	  dat	  er	  bij	  V&C	  gesproken	  is	  over	  het	  ongevraagd	  advies	  over	  17	  

communicatie.	  Er	  is	  vrijdag	  een	  afspraak	  met	  Mas	  Fopma.	  Ook	  is	  er	  gesproken	  over	  een	  actie	  18	  

met	  studenten	  in	  de	  kantine	  om	  informatie	  te	  verzamelen	  voor	  het	  communicatie	  advies.	  19	  

Hiernaast	  hebben	  ze	  het	  gehad	  over	  de	  OC	  informatiemiddag.	  Het	  is	  in	  de	  doelenzaal	  in	  de	  UB	  20	  

en	  ze	  hoopt	  dat	  iedereen	  hier	  bij	  zal	  zijn.	  Ook	  wil	  ze	  graag	  dat	  mensen	  hun	  OC	  buddy	  mailen	  om	  21	  

te	  komen.	  Er	  gaat	  nog	  een	  afspraak	  gemaakt	  worden	  met	  Jaspar.	  Van	  Weeren	  wil	  graag	  dat	  22	  

iedereen	  in	  raadskleding	  komt	  23	  

6. Vaststellen	  agenda	  
Na	  punt	  7	  wordt	  het	  punt	  over	  de	  begrotingsvragen	  behandeld.	  	  24	  

Met	  de	  bovenstaande	  wijzigingen	  wordt	  de	  agenda	  vastgesteld.	  	  25	  

7. Advies	  BSA	  procedure	  
Kramer	  geeft	  aan	  dat	  er	  al	  een	  aantal	  keer	  over	  de	  BSA	  procedure	  gesproken	  is	  en	  denkt	  dat	  het	  26	  

voor	  zich	  spreekt.	  De	  laatste	  dingen	  moeten	  er	  uit	  gehaald	  worden.	  	  27	  

De	  Groen	  wil	  graag	  duidelijker	  dat	  het	  eerste	  tutorgesprek	  voorlichtend	  is	  en	  verplicht	  en	  het	  28	  

tweede	  evaluerend	  en	  alleen	  verplicht	  voor	  mensen	  in	  de	  gevarenzone.	  	  29	  

Zwinkels	  heeft	  het	  met	  docenten	  uit	  de	  OC	  gehad	  over	  het	  vervroegen	  van	  het	  advies,	  deze	  30	  

geven	  aan	  dat	  er	  dan	  geen	  feedback	  van	  het	  programmateam	  is.	  31	  

Van	  Laar	  geeft	  aan	  dat	  hij	  het	  jammer	  zou	  vinden	  als	  dit	  zou	  gebeuren	  want	  de	  vorige	  raad	  heeft	  32	  

gestreden	  voor	  het	  programmateam.	  	  33	  

Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  de	  toon	  van	  het	  vorige	  advies	  was	  dat	  als	  er	  iets	  gedaan	  wordt	  het	  34	  

ook	  goed	  gedaan	  moet	  worden.	  Als	  die	  toon	  behouden	  moet	  worden	  moet	  dit	  punt	  er	  in	  blijven.	  35	  

De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  er	  gesignaleerd	  kan	  worden	  dat	  het	  penibel	  en	  krap	  is.	  	  36	  

Zwinkels	  zou	  het	  advies	  na	  de	  februariregeling	  van	  DUO	  doen.	  	  37	  

Van	  den	  Hoven	  is	  het	  hier	  niet	  mee	  eens	  omdat	  het	  op	  die	  manier	  een	  administratief	  BSA	  wordt.	  38	  

Er	  ligt	  nu	  een	  tijdspad	  waar	  veel	  over	  nagedacht	  is	  maar	  wat	  wel	  krap	  is.	  Er	  moet	  gekeken	  39	  

worden	  hoe	  het	  gaat	  en	  het	  dan	  evalueren	  in	  plaats	  van	  het	  programmateam	  er	  uit	  te	  snijden.	  	  40	  

Van	  Laar	  wil	  expliciet	  het	  probleem	  noemen	  van	  het	  programmateam.	  De	  voorzitter	  denkt	  dat	  41	  

er	  het	  beste	  gezegd	  kan	  worden	  dat	  het	  programmateam	  de	  essentie	  is.	  	  42	  
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Pauze	  waarbij	  Zwinkels	  de	  vergadering	  verlaat.	  	  1	  

8. De	  begrotingsvragen	  
Inleiding	  door	  van	  den	  Hoven:	  er	  moet	  een	  reactie	  gegeven	  worden	  gegeven	  op	  de	  begroting	  2	  

van	  het	  FB.	  De	  FSR	  wil	  meer	  informatie	  voordat	  ze	  een	  advies	  gaan	  geven.	  De	  Groen	  geeft	  aan	  3	  

dat	  het	  gaat	  over	  de	  inhoud	  van	  de	  vragen,	  niet	  de	  formulering.	  	  4	  

Schotel	  vraagt	  wat	  heroverweging	  onderzoeksbeleid	  is.	  	  Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  er	  5	  

beleidsplannen	  heroverwogen	  en	  geschrapt	  zijn,	  hun	  vraag	  is	  waarom.	  	  6	  

	  7	  

Van	  der	  Veen	  mist	  de	  vraag	  of	  het	  wenselijk	  is	  om	  het	  BKO	  percentage	  omhoog	  te	  doen.	  De	  8	  

Groen	  geeft	  aan	  dat	  dit	  zeer	  wenselijk	  is	  omdat	  er	  anders	  geen	  geld	  ontvangen	  wordt.	  Rutten	  9	  

geeft	  aan	  dat	  dit	  vragen	  zijn,	  de	  opmerking	  van	  Van	  der	  Veen	  is	  meer	  iets	  voor	  het	  advies.	  	  10	  

Van	  Weeren	  vindt	  BKO	  iets	  voor	  de	  CSR	  omdat	  het	  over	  iets	  algemeens	  gaat.	  Van	  der	  Veen	  geeft	  11	  

aan	  dat	  sommige	  mensen	  niet	  weten	  wat	  er	  speelt,	  dus	  er	  zou	  wel	  wat	  mee	  gedaan	  moeten	  12	  

worden.	  Schotel	  geeft	  aan	  dat	  er	  een	  dossier	  BKO	  is.	  	  13	  

Schotel	  snapt	  het	  punt	  over	  de	  behuizing	  niet.	  De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  het	  gaat	  over	  of	  er	  14	  

gekeken	  is	  naar	  het	  uitstellen	  van	  de	  verhuizing	  voor	  een	  paar	  jaar	  om	  de	  kosten	  te	  drukken.	  	  15	  

Van	  Weeren	  wil	  een	  mandaat	  geven	  om	  dit	  af	  te	  maken	  en	  het	  door	  de	  redactie	  na	  te	  laten	  16	  

kijken.	  Het	  lijkt	  van	  den	  Hoven	  wel	  correct	  om	  dit	  terug	  te	  sturen	  naar	  O&F	  en	  het	  daarna	  weer	  17	  

door	  de	  PV	  te	  halen.	  18	  

Kramer	  geeft	  aan	  dat	  er	  geen	  inhoudelijke	  vragen	  over	  zijn.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  O&F	  dit	  19	  

zelf	  moet	  bepalen.	  	  	  20	  

9. W.V.T.T.K.	  
De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  er	  in	  het	  DB	  gesproken	  is	  over	  de	  commissiestructuur.	  Hij	  wil	  graag	  21	  

nog	  meer	  structuur	  en	  duidelijkere	  afspraken.	  Er	  komt	  een	  strakkere	  lijn	  in	  het	  HR	  met	  22	  

consequenties	  wanneer	  dingen	  niet	  gedaan	  worden.	  	  23	  

Van	  Laar	  vraagt	  wie	  gaat	  zorgen	  dat	  dit	  nageleefd	  wordt.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  de	  raad	  zelf	  24	  

dit	  zal	  doen	  en	  de	  voorzitter.	  Kramer	  geeft	  aan	  dat	  dit	  het	  aanspreken	  is	  van	  iedereen	  op	  zijn	  25	  

eigen	  verantwoordelijkheid,	  je	  bent	  gekozen	  en	  je	  wordt	  betaald.	  	  26	  

Van	  Weeren	  geeft	  aan	  dat	  er	  ook	  gesproken	  is	  over	  het	  eerder	  verzenden	  van	  de	  agenda	  en	  27	  

vergaderstukken	  (3	  dagen	  van	  tevoren	  in	  plaats	  van	  1).	  	  28	  

Rutten	  wil	  bij	  de	  volgende	  PV	  aandacht	  besteden	  aan	  het	  doorgeven	  van	  punten	  naar	  29	  

commissies.	  	  30	  

	  31	  

Van	  Laar	  denkt	  dat	  het	  last	  minute	  verzetten	  van	  de	  vergadering	  niet	  helemaal	  netjes	  is.	  	  32	  

10. Rondvraag	  en	  sluiting	  	  
De	  Groen	  zegt	  tegen	  Schotel	  dat	  ze	  graag	  willen	  dat	  zij	  uitzoekt	  wat	  de	  kosten	  van	  verhuizing	  33	  

naar	  Roeterseiland	  zijn.	  	  34	  

De	  voorzitter	  sluit	  de	  vergadering	  om	  19.	  uur.	  	  35	  
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Besluiten	  
Actielijst	  
130903-‐‑03     De	  Koning	  der	  Geesteswetenschappen:	  achter	  nieuw	  koffieautomaat	  aangaan	  	  	  1	  

voor	  Boxman.	    2	  

131009-‐22	   Commissie	  O&O	  gaat	  kijken	  naar	  het	  standpunt	  over	  het	  honoursprogramma	  3	  

131115-‐34	   Op	  de	  agenda:	  notulen	  commissievergaderingen	  online	  (voor	  de	  volgende	  4	  

agenda)	  5	  

131129-‐40	   O&F:	  kijken	  naar	  rapport:	  making	  in	  the	  Netherlands	  	  6	  

131129-‐41	   Boersma	  neemt	  contact	  op	  met	  Erik	  Boels.	  	  	  7	  

131129-‐41	   Rutten:	  afspraak	  plannen	  met	  Sabine	  over	  de	  consequenties	  van	  8	  

sportfaciliteiten	  op	  de	  nieuwe	  campus	  en	  zij	  gaat	  ter	  rade	  bij	  de	  mederaadsleden	  om	  te	  9	  

inventariseren	  welke	  vragen	  er	  in	  de	  raad	  leven.	  	  10	  

131213-‐43	   OC	  buddy	  systeem:	  uitzoeken	  of	  het	  relevant	  is	  voor	  kleine	  opleidingen.	  	  11	  

131213-‐45	   O&F:	  advies	  schijven	  ACASA	  bachelor	  12	  

131213-‐46	   Bespreken	  in	  O&O	  de	  noodzakelijkheid	  van	  een	  advies	  over	  de	  hoge	  13	  

werkdruk.	  	  	  14	  

131213-‐47	   Kramer:	  uitzoeken	  hoe	  het	  zit	  met	  ACASA	  en	  keuzevakken	  van	  Graduate	  15	  

school	  of	  Humanities.	  	  16	  

131213-‐	  48	   O&F	  uitzoeken	  hoe	  het	  zit	  met	  huur	  etc.	  Bij	  de	  nieuwe	  FGw	  locatie.	  Of	  het	  dan	  17	  

goedkoper	  is	  dan	  de	  huidige	  locatie.	  	  18	  

131213-‐50	   Van	  den	  Hoven:	  de	  voorzitter	  in	  contact	  brengen	  met	  de	  docent	  die	  negatief	  is	  19	  

over	  BSA.	  20	  

131218-‐52	   Rutten:	  Google	  statistieken	  website.	  	  21	  

131218-‐53	   Van	  der	  Veen:	  1	  mei	  kaart	  ontwerpen	  22	  

140108-‐54	   Van	  den	  Hoven:	  uitzoeken	  wanneer	  de	  verkiezingen	  zijn	  23	  

140108-‐55	   Zwinkels	  en	  de	  voorzitter	  gaan	  het	  hebben	  over	  het	  ding	  van	  Zwinkels	  heeft	  24	  

opgestuurd.	  	  25	  

140108-‐56	  	   O&O	  praten	  over	  BKO	  26	  

140108-‐57	   De	  Groen:	  mail	  sturen	  naar	  Schotel	  over	  uitzoeken	  kosten	  verhuizing	  27	  

Roeterseiland.	  	  28	  

	  29	  

Pro	  memorie:	  	   Raadsleden	  naar	  bijeenkomsten	  die	  georganiseerd	  zijn	  door	  externe	  partijen.	  	  30	  

Permanente	  campagne:	  wat	  speelt	  daar	  en	  wat	  wordt	  er	  mee	  gedaan.	  31	  

	  32	  


