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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. VERTROUWELIJK: advies herbenoeming onderwijsdirecteur  
9. Studentenactie 
10. Spreekuur BSA (Bijlage: geen) 
11. Agenda OV 
12. Huishoudelijk reglement  
13. W.V.T.T.K 
14. Rondvraag en sluiting  
 

1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 15.10.  1 

2. Post 
De Groen heeft de vragen over de begroting  naar het FB verzonden. Er zijn mails 2 

binnengekomen van studenten, deze zijn doorgestuurd naar de raadsleden. Ook is er een 3 

brandbrief van ALPHA ontvangen.  4 

3. Actielijst 
130903-03  De Koning der Geesteswetenschappen: achter nieuw koffieautomaat aangaan   5 

voor Boxman.  6 

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

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

131213-45 O&F: advies schijven ACASA bachelor 9 

  

 

Notulen bijeenkomst facultaire studentenraad FGw 
24-01-13 

Aanwezig Gunnar de Haan, Alex Tess Rutten, Astrid Zwinkels, Roos de Groen, Keje Boersma, Bert van Laar, Stephanie Kramer 

Afwezig 
Claar Muller (machtigt Stephanie Kramer), Ruud van der Veen (machtigt Alex Tess Rutten), Anne Louise Schotel 
(machtigt Sophie van Weeren), Later: Sophie van Weeren, Rik van den Hoven 

Gast  

Notulist Annemiek Smelting 

 



 

131213-46 Bespreken in O&O de noodzakelijkheid van een advies over de hoge 1 

werkdruk.   2 

131213-47 Kramer: uitzoeken hoe het zit met ACASA en keuzevakken van Graduate 3 

school of Humanities.  4 

131213- 48 O&F uitzoeken hoe het zit met huur etc. Bij de nieuwe FGw locatie. Of het dan 5 

goedkoper is dan de huidige locatie.  6 

131213-50 Van den Hoven: de voorzitter in contact brengen met de docent die negatief is 7 

over BSA. 8 

131218-52 Rutten: Google statistieken website.  9 

131218-53 Van der Veen: 1 mei kaart ontwerpen 10 

140108-56  O&O praten over BKO 11 

140115-57 De Groen: achter afspraak OR aan.  12 

 13 

Zwinkels geeft aan dat ze het slecht vindt dat er niets van de actielijst is afgegaan. De voorzitter 14 

stelt voor om de actielijst wekelijks rond te sturen naar de raadsleden.  15 

4. Vaststellen notulen 
De notulen worden zonder wijzingen aangenomen.  16 

5. Mededelingen 
Zwinkels geeft aan dat ze 15 minuten eerder weg moet. Rutten deelt mee dat ze gaat meehelpen 17 

met de dag van de Geesteswetenschappen. Dit zal niet vanuit een raadsstandpunt zijn.  18 

6. Update DB/CSR & dossierhouders 
DB update door Kramer: er is een mail ontvangen van het faculteitsbestuur dat de deadline van 19 

de adviesaanvraag over de begroting verlopen is. Ook willen ze graag het advies ontvangen over 20 

de aanstelling van Jan Willem van Henten. Van laar vraagt hoe de deadline verstreken kan zijn. 21 

Kramer geeft aan dat de FSR er vanuit ging dat de kerstvakantie niet mee zou tellen, Zwinkels 22 

vraagt wiens fout dit is geweest. De voorzitter zal dit uitzoeken door met Blaauboer te praten. 23 

De Groen geeft aan dat het herboemingsadvies vandaag op de agenda staat en waarschijnlijk 24 

vandaag verzonden zal worden.  25 

 26 

Geen CSR update aangezien Schotel afwezig is.  27 

 28 

De voorzitter heeft lang met Bodrij gesproken over de Heidagen. Zijn aantekeningen zal hij 29 

uitwerken. 30 

7. Commissie updates O&O/O&F/V&C 
O&O update door Kramer: O&O wil het BSA advies er vandaag graag uitsturen. Ook is er 31 

gesproken over de talen enquêtes. Aan het advies matching wordt gewerkt en deze zal volgende 32 

week in de PV besproken worden.   33 

O&F update door De Groen: er is gesproken over huisvesting. Ze heeft met Sabine gesproken 34 

over de status van het plan, hier staat nog niets in over het verplaatsen van de sportfaciliteiten. 35 

Ook is er gesproken over governance.  36 

V&C update door Van Weeren: er wordt gewerkt aan het advies informatievoorziening. Ze zijn 37 

bezig met de opzet van de nieuwsbrief. Ook wordt er een borrel georganiseerd voor 38 
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studieverenigingen. Er is hiervoor een datum geprikt: 25 februari van 20.00 – 22.00. Afgelopen 1 

woensdag was de OC middag. De OC’s waren niet op de hoogte van de reductie van het 2 

vakkenaanbod. Er is besloten om weer een OC middag te organiseren over een week of zes. Ook 3 

wil V&C een BSA actie 2.0 opzetten nadat het eerste BSA advies er uit is. Ze weet niet of het 4 

haalbaar is om dit te realiseren. Van Laar vraagt of er een overzicht gemaakt is wie er aanwezig 5 

waren en wie niet. Van Weeren geeft aan dat ze de aanmeldingen heeft bijgehouden en ze hoopt 6 

dat het rond gaat dat dit een nuttige vergadering was zodat meer mensen komen. Van Weeren 7 

geeft ook aan dat de FSR-FGw is toegevoegd aan de Blackboard pagina van OC’s. De voorzitter 8 

vult aan dat de middag in V&C nog geëvalueerd zal worden. Rutten vraagt hoeveel geld er 9 

uitgegeven is aan koffie en thee. Van Weeren geeft aan dat de kosten van koffie/thee en koekjes 10 

€ 55 euro was. Hiernaast zijn er nog eventuele schoonmaakkosten en de kosten van het 11 

flipboard. 12 

8. Vaststellen agenda 
Kramer wil de brandbrief van ALPHA en BSA toevoegen aan de agenda. 13 

 14 

De agenda wordt met bovenstaande wijzigingen aangenomen.  15 

9. Studentenactie  
Van Weeren vindt het een duidelijk verhaal, ze willen graag input van studenten om daarna met 16 

Mas Fopma te praten. Van Laar snapt niet helemaal waarom er eerst een studente enquête moet 17 

plaatsvinden. Van Weeren geeft aan dat het er uit ziet als een enquête maar dat is het niet. De 18 

vragen zijn een richtlijn om informatie van studenten in te winnen. Van Weeren geeft aan dat 19 

het onderwerp informatievoorziening erg speelt op de UvA. Er is een beeld dat dit op de UvA 20 

erg slecht geregeld is. Er moet eerst gekeken worden of dit beeld wel correct is. Van Laar vraagt 21 

of er dan helemaal geen enquête komt. Van Weeren geeft aan dat wanneer dit nodig is dit zeker 22 

gedaan zal worden. Van Laar geeft aan dat de kantine niet representatief is. Hij wil liever een 23 

goede enquête en dat daarnaast met V&C afgesproken wordt om gesprekjes te voeren met 24 

studenten. Van Weeren geeft aan dat studenten doorgaans niet reageren op mail van de UvA, 25 

dus ook niet op de enquête van de FSR. Ook vanuit het oogpunt van de permanente campagne is 26 

het een goed idee. Rutten denkt dat er dan op meer locaties met studenten gesproken moet 27 

worden, tijdens pauzes van colleges of via studieverenigingen. Zwinkels stelt voor om een 28 

enquête mee te nemen naar het gesprek, deze kan na afloop worden ingevuld. De voorzitter 29 

denkt dat een gesprek vlot moet gaan, dit gaat niet met vaste vragen.  30 

Boersma denkt dat een verkennend gesprek een goede basis is van een enquête. Maar hij mist 31 

de andere kant: er komen resultaten uit de enquêtes die weer besproken kunnen worden met 32 

studenten. Hij wil graag toevoegen als vraag wat er beter kan. Ook wil hij graag weten of 33 

studenten onderscheid maken tussen mail van de UvA en mail van de faculteit.  34 

Kramer geeft aan dat er adviezen van oude raden in de archieven liggen en op de P schijf staan. 35 

Er moet opgepast worden met de hoeveelheid tijd die er ingestoken wordt. De voorzitter geeft 36 

aan dat het probleem misschien dit jaar niet opgelost zal worden maar dat de faculteit en Mas 37 

Fopma het graag willen verbeteren.  38 

Van Laar wil dat de commissie gaat kijken naar de oude adviezen. De voorzitter geeft aan dat er 39 

al veel veranderd is in de loop der tijd, hij vraagt zich af of deze adviezen nog relevant zijn.  40 

Van Weeren stelt voor dat dit weer besproken wordt in V&C. Er zal dan gesproken worden over 41 

welke locaties handig zijn. 42 
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 1 

Rutten geeft aan dat SES een  lijstrekkersdebat gaat organiseren, wil de FSR hier iets mee? 2 

10. Agenda OV 
Kramer geeft aan dat er een aantal vragen gesteld kunnen worden. De voorzitter zal een 3 

opmerking maken over dat de OC’s niet op de hoogte zijn van de vak reductie. Zwinkels geeft 4 

aan dat de onderzoeksstages niet op de agenda staat. De voorzitter zal dit maandag uitzoeken. 5 

Op de PV voor de OV zal dit verder besproken worden. Kramer heeft ook een opmerking over 6 

de verdeeldheid tussen Balkan en Midden-Oosten studies. Kramer geeft aan dat er ook gevraagd 7 

moet worden of de faculteit gaan werken met flexplekken op de nieuwe campus. De Groen wil 8 

graag huisvesting op de agenda plaatsen. Kramer wil graag een update over UvA VU 9 

samenwerking en aankaarten dat de ACASA evaluatie niets voorstelde. Kramer wil iedereen 10 

aansporen de stukken goed te lezen voor de OV.  11 

11. Brandbrief ALPHA  
Kramer geeft aan dat deze brief vanmiddag ontvangen is. ALPHA heeft haar begroting vorig jaar 12 

gemaakt en de faculteitsbegroting is in januari pas vastgesteld. ALPHA heeft nu een tekort en 13 

heeft al beloftes gemaakt aan studieverenigingen. De voorzitter vraagt wiens schuld dit is en er 14 

moet goed gekeken worden welke afspraken er zijn gemaakt. Boersma geeft aan dat er gekeken 15 

moet worden naar de regel of ALPHA een begroting moet maken a.d.h.v. een collegejaar of een 16 

kalenderjaar.  17 

Van Laar geeft aan dat het bindende element van ALPHA belangrijk is voor het rendement van 18 

de faculteit.  19 

Rutten denkt dat het belangrijk is om te realiseren dat er twee problemen zijn: het tekort van 20 

ALPHA dit jaar en het groeiende tekort van de komende jaren.  21 

12. BSA 
Toevoegen aan het kopje tijdspad volgens De Groen: geen matchingsweek voor een nieuwe 22 

studie wanneer de student bij de eerste studie is afgewezen.   23 

 24 

Stemvoorstel: Het BSA advies wordt met bovenstaande wijzigingen aangenomen.  25 

Voor: 11 26 

Het voorstel is aangenomen.  27 

13. Huishoudelijk reglement  
Artikel 1 28 

Van Laar: er moet penningmeester staan. 29 

Artikel 4: 30 

Van Laar: 4.1 A-B 4.2 A. Geldt dit voor zowel PV’s als commissievergaderingen? De voorzitter 31 

geeft aan dat dit zo is. Van Weeren wil dit graag alleen voor de PV. Rutten vindt het vreemd dat 32 

er een academisch kwartiertje is. De voorzitter geeft aan dat de vergadering tijdens college-uren 33 

is en je soms niet eerder weg kan. Er zou ook een kwartiertje aan het einde van de vergadering 34 

vastgeplakt kunnen worden. Boersma geeft aan dat het niet zo is dat de vergadering een 35 

kwartier later begint maar dan mensen tot een kwartier na get begin van de vergadering binnen 36 

kunnen lopen. 37 
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De Groen 4.4: wil graag dat bij afmelding minder dan 24 uur van te voren gebeld en gemaild 1 

wordt. Rutten wil een mail naar de hele raad. Van Laar vraagt zich af in hoeverre dit nog 2 

nageleefd gaat worden.  3 

 4 

Zwinkels verlaat de vergadering en machtigt Rutten.  5 

 6 

Van den Hoven komt de vergadering binnen om 16.52.  7 

 8 

Van Laar 4.2C: vindt dit een kut regel. Er kunnen redenen zijn die de laatkomer niet te verwijten 9 

zijn. De voorzitter vindt dat het een afleiding is wat de vergadering zal verstoren. Van Weeren 10 

denkt dat er ook mensen zijn die zelf verantwoordelijk zijn voor het te laar arriveren. Maar je 11 

hebt dat kwartier om binnen te komen. Wanneer je mikt op 17.00uur en je hebt vertraging heb 12 

je nog een kwartier. Van Laar en Rutten denken dat dit niet werkt. Van Weeren geeft aan dat ze 13 

normaal niet zou instemmen met een dergelijke regel, maar de afgelopen maanden hebben 14 

bewezen dat mensen niet op tijd komen.  15 

Kramer staat achter de regel omdat er meer verantwoordelijkheid moet komen, maar ze is het 16 

wel met Van Laar eens dat de middelen het doel niet moeten overschrijden. Er kan wel een 17 

onderscheid gemaakt worden tussen mensen die consequent te laat zijn en mensen die buiten 18 

hun schuld te laat komen. Van Laar wil dit punt veranderen naar wanneer iemand de 19 

vergadering binnenkomt deze stil moet zijn. Wanneer iemand vaker te laat is kan er een 20 

gesprek plaatsvinden met het DB. Kramer kan zich vinden in dit voorstel maar ze kunnen ook 21 

het punt aanpassen dat dit alleen geldt wanneer iemand structureel te laat is.  22 

Van den Hoven maakt zijn excuus dat hij te laat is, maar hij is het met Van Laar eens.  23 

14. W.V.T.T.K. 
15. Rondvraag en sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 17.00. 24 

Besluiten 
140124-01 het agendapunt advies herbenoeming onderwijsdirecteur is vertrouwelijk 25 

verklaard 26 

140124-02 de spelfouten zullen uit het advies herbenoeming onderwijsdirecteur worden 27 

gehaald, De Groen zal dit herschrijven en versturen 28 

140124-03 Het BSA advies wordt met bovenstaande wijzigingen aangenomen 29 

 30 

Actielijst 
130903-03  De Koning der Geesteswetenschappen: achter nieuw koffieautomaat aangaan   31 

voor Boxman.  32 

131129-40 O&F: kijken naar rapport: making in the Netherlands  33 

131129-41 Boersma neemt contact op met Erik Boels.   34 

131213-45 O&F: advies schijven ACASA bachelor 35 

131213-46 Bespreken in O&O de noodzakelijkheid van een advies over de hoge 36 

werkdruk.   37 
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131213-47 Kramer: uitzoeken hoe het zit met ACASA en keuzevakken van Graduate 1 

school of Humanities.  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 

140108-56  O&O praten over BKO 9 

140115-57 De Groen: achter afspraak OR aan.  10 

140124-58 Voorzitter: contact opnemen met Nijsten over ALPHA en begroting.  11 

140124-59 Van Laar: zoeken stuk over bindende element studieverenigingen en 12 

rendement  13 

140124-60 O&F: bespreken brandbrief ALPHA 14 

140124-61  Voorzitter contact opnemen met ALPHA 15 

 16 

 17 

18 
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