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Agenda 
1. Opening 
2. Post 
3. Actielijst 
4. Vaststellen notulen 
5. Mededelingen  
6. Update DB/CSR/Voorzitter 
7. Update commissies 
8. Vaststellen agenda 
9. Agenda OV 
10. Advies matching 
11. W.V.T.T.K 
12. Rondvraag en sluiting  
 

1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 17.35. 1 

2. Post 
De Groen geeft aan dat er vorige week twee adviezen zijn verstuurd over de BSA procedure en 2 

de herbenoeming van de decaan van de Graduate School of Humanities. Ook is er en OER advies 3 

aanvraag binnen gekomen. Van Weeren geeft aan dat er een mail was ontvangen van de Folia of 4 

de FSR meer wist over beurzen binnen de UvA. De voorzitter weet hier meer van. De Groen 5 

geeft aan dat de agenda voor de GV ontvangen is.  De voorzitter vraagt wie deze vergadering 6 

voor zal zitten, dit zal nagevraagd worden.  7 

3. Actielijst 
130903-03  De Koning der Geesteswetenschappen: achter nieuw koffieautomaat aangaan   8 

voor Boxman.  9 

131129-40 O&F: kijken naar rapport: making in the Netherlands  10 

131213-45 O&F: advies schijven ACASA bachelor 11 

  

 

Notulen bijeenkomst facultaire studentenraad FGw 
24-01-29 

Aanwezig 
Gunnar de Haan, Keje Boersma, Sophie van Weeren, Claar Muller, Ruud van der Veen, Alex Tess Rutten, Stephanie 
Kramer, Rik van den Hoven, Roos de Groen 

Afwezig 
Astrid Zwinkels (machtigt Alex Tess Rutten) Bert van Laar (machtigt Anne Louise Schotel), Anne Louise Schotel (geen 
machtiging) 

Gast  

Notulist Annemiek Smelting  

 



 

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

werkdruk.   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 

131218-53 Van der Veen: 1 mei kaart ontwerpen 5 

140108-56  O&O praten over BKO  6 

140124-60 O&F: bespreken brandbrief ALPHA 7 

 8 

Het actiepunt 131213-45 wordt een pro-memorie.  9 

4. Vaststellen notulen 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.  10 

5. Mededelingen 
Kramer geeft aan dat ze een ACASA OC vergadering heeft gehad. Het ACASA bestuur 11 

onderneemt geen actie m.b.t. de keuzevakken. Deze worden als gevolg dus geschrapt. Tijdens de 12 

OV zullen hier vragen over gesteld worden.  13 

De Groen geeft aan dat Van den Hoven en Kramer met de OR hebben geluncht.  14 

Boersma heeft een reactie gekregen van Erik Boels dat informatie over het financieringsmodel 15 

in de jaarstukken staat.  16 

 17 

6. Update DB/CSR/Voorzitter 
DB update door De Groen: de OV is besproken. Er is bedacht welke mededelingen er gedaan 18 

gaan worden.  19 

 20 

CSR update gaat niet door aangezien Schotel afwezig is. De Groen vraagt of Schotel voortaan een 21 

schriftelijk verslag kan leveren bij afwezigheid.  22 

 23 

Voorzittersupdate: er is een afspraak gemaakt met ALPHA om de brandbrief te bespreken. Ook 24 

is er een afspraak gemaakt met Wouter de Graaff. De voorzitter is naar Marjolein Blaauboer 25 

geweest om te vragen naar de reactie van het FB op het advies over de stages. Ook heeft hij met 26 

Roos Bodrij gesproken over veel dingen zoals geen BSA in het 2e en 3e jaar. Ook heeft hij met de 27 

technisch voorzitter van de OV gesproken over de OV van morgen. De voorzitter geeft aan dat 28 

Van den Hoven een stuk heeft geschreven over het allocatiemodel. Dit stuk zal in andere FSRen 29 

besproken worden. Ook tijdens het voorzittersoverleg. Van den Hoven vraagt of het 30 

voorzitterschap in deze vergadering gerouleerd wordt. De voorzitter geeft aan dat dit zo is.  31 

7. Update commissies 
O&O: Kramer geeft aan dat geen O&O vergadering is geweest deze week. Muller vraagt of ze het 32 

BSA advies moet lezen wat naar haar verzonden is. Kramer geeft aan dat dit een van de grootste 33 

adviezen van dit jaar zal zijn en dat het handig is als iedereen dit heeft gelezen.  34 

O&F: De Groen geeft aan dat de vergaderstukken zijn aangevuld. Verder is er gesproken over 35 

governance en huisvesting en over de brief voor de FSRen.  36 

V&C: Van Weeren geeft aan dat er een evaluatie is geweest over de OC middag. Ook is er 37 

gesproken over de knelpunten van Mas Fopma. De actie met studenten is uitgewerkt en ze 38 
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vraagt of iedereen voor zaterdag wil mailen of hij/zij van plan is gesprekken te gaan voeren met 1 

studenten. V&C wil graag dat iedereen hier ongeveer een uur aan gaat besteden. Het vormen 2 

van groepjes wordt aangeraden. Rutten vraagt of er een format gemaakt is. Van Weeren geeft 3 

aan dat het format vorige week is besproken. Boersma vraagt of er een verandering is in de 4 

aanpak zoals vorige week besproken. Van Weeren geeft aan dat dit verkennende gesprekken 5 

zijn, het is om te peilen waar de knelpunten zitten. Kramer wil graag naar mediastudies en 6 

vraagt wie er met haar meegaat. De voorzitter geeft aan dat hij mee zal gaan.  7 

8. Vaststellen agenda 
De punten Agenda OV en advies matching worden omgedraaid.  8 

 9 

De agenda wordt met bovenstaande wijziging vastgesteld.  10 

9. Advies matching 
Van den Hoven geeft aan dat het advies vorige week besproken is en er voor optie 1 is gekozen. 11 

Dit is nu uitgewerkt en dit zou hij willen bespreken. De Groen is het er niet mee eens dat alleen 12 

de aangepaste alinea’s worden besproken. Het is haar niet duidelijk wat er met de tweede 13 

matchingsweek gaat gebeuren. Van den Hoven geeft aan dat het advies gaat over een ideale 14 

wereld, een klein gedeelte gaat over dit jaar. Het is geschreven in een universele taal. Van den 15 

Hoven geeft aan dat het CvB heeft besloten dat de tweede matchingsweek bindend is, maar het 16 

FB kan weer besluiten dat dit niet geldt voor de FGw. Vandaar dat de FSR nog positief of 17 

negatief kan adviseren. De Groen wil specifieker in het advies dat het voor zowel de eerste en 18 

tweede week niet bindend zou moeten zijn. Hier is Van den Hoven het niet mee eens, het is één 19 

advies over de matchingsweek. De voorzitter denkt dat bij het specificeren de mogelijkheid 20 

gegeven wordt dat ze het uit elkaar gaan trekken.  21 

 22 

Van Weeren vindt het discussiepunt leuk maar ze ziet het als een zijstraat. Ze denkt dat er wel 23 

een opmerking gemaakt kan worden als iemand niet geschikt is voor het wetenschappelijk 24 

onderwijs. De voorzitter wil dit nuanceren.  25 

 26 

Stemvoorstel: de FSR neemt het matchingsadvies aan met bovenstaande wijzigingen en met 27 

voorbehoud van redactionele wijzigingen.  28 

Voor: 12 29 

Het voorstel is aangenomen 30 

10. Agenda OV 
Kramer vraagt of er nog mededelingen bij zijn gekomen. Van Weeren vraagt of er nu besproken 31 

wordt wie wat gaat zeggen tijdens de OV. Kramer geeft aan dat dit zo is. Muller vraagt of er een 32 

lijstje gemaakt kan worden met paginanummers van stuken waar vragen over gesteld gaan 33 

worden. Kramer geeft aan dat de stukken vorige week uitgeprint zijn en dat mensen deze wel 34 

zouden moeten hebben. Van den Hoven denkt dat er een opmerking gemaakt moet worden dat 35 

er een OC middag is georganiseerd door de FSR. De voorzitter zal hier een opmerking over 36 

maken en zal zeggen dat hij het slecht vindt dat de OC’s zo slecht geïnformeerd zijn. Van den 37 

Hoven wil hier aan toevoegen dat de OC’s boos waren. De voorzitter zal dit vermelden. De 38 

voorzitter gaat ook een opmerking maken over het advies over de onderzoeksstages waar nog 39 

geen reactie op gegeven is door het FB. De voorzitter geeft ook aan dat de gemiste deadline 40 
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kwam doordat de FSR niet heeft aangegeven dat ze deze termijn niet redelijk vond. Kramer gaat 1 

een mededeling doen over de contacturen bij taalverwerving en over het mailtje van de student 2 

van media en cultuur. Van den Hoven wil een opmerking maken over de bekostiging van 3 

diploma’s.  4 

Van den Hoven geeft aan dat er vorig jaar iemand is aangenomen om de vakdidactiek te 5 

versterken. Dit is geschrapt en deze persoon is ontslagen. Hij is benieuwd wat het FB hier over 6 

gaat zeggen. Boersma vroeg zich af het interessant is om te vragen naar de mening van het FB 7 

dat de bèta fusie niet is doorgegaan.  8 

Van den Hoven geeft aan dat Van Vree 8 ton heeft gekregen om de 3 samenwerkingsprojecten 9 

met de VU uit te werken. Van den Hoven wil graag een update over deze uitwerking. Kramer 10 

geeft aan dat ACASA alleen akkoord gaat met een uni locatie.  11 

Bij het agendapunt Balkanstudies kan gevraagd worden of Oost Europa studies ook overwogen 12 

is. De voorzitter gaat een vraag stellen over de boeken van de Roemeense taal die verwijderd 13 

zijn uit de bibliotheek, of deze taal dan ook niet zal worden meegenomen in de Balkanstudies. 14 

Van der Veen vraagt naar Hongaars, of dit niet meegenomen zal worden in de plannen. Kramer 15 

geeft aan dat dit inderdaad niet zo is, aangezien de ambassadeur en de decaan beide wachten 16 

totdat de ander naar hem toekomt. Dit zal niet gebeuren. Van den Hoven geeft aan dat hij het 17 

cool vindt dat de decaan nee zegt tegen een ambassadeur.  18 

 19 

Kramer geeft aan dat er gisteren geluncht is met 4 mensen uit de OR. Ze hadden veel kritiek op 20 

de indeling van afdelingen, er is verkokering. Er is ook gesproken over de scheiding van 21 

onderzoek en onderwijs. Hier maakt de OR zich niet erg druk over omdat docenten zich vaak 22 

ook bezig houden met onderzoek en dat het op die manier vervlochten is. De voorzitter vindt dit 23 

problematisch aangezien er van iets uit wordt gegaan terwijl het niet zeker is dat dit zo zal 24 

blijven. Hier is Van den Hoven het mee eens. De Groen geeft aan dat hier binnen O&F over 25 

gesproken is en hier zal naar gevraagd worden. Ze willen vooral vragen hoe input van onderaf 26 

het onderwijsprogramma kan verbeteren. Van den Hoven wil hier aan toevoegen dat dit een 27 

van de zorgen van de OR was, wie neemt het initiatief? Kramer geeft aan dat de OR de functie 28 

van afdelingshoofd als hinderlijk zien. De voorzitter denkt dat dit dingen zijn waar de FSR goed 29 

over na moet denken en dit is daarom niet relevant voor morgen. De Groen wil benadrukken 30 

dat er tijdens de OV informerende vragen gesteld gaan worden aangezien het model niet 31 

duidelijk genoeg is. Van Weeren geeft aan dat ze wil dat de FSR gaat nadenken over de 32 

vervlechting van onderwijs en onderzoek. Boersma vraagt of er gevraagd moet worden naar de 33 

werkwijze van de departementen en de gesprekken met de tutor (staat in de notulen). De 34 

voorzitter denkt dat dit relevant is.  35 

De Groen geeft aan dat er een extra punt op de agenda is en dat is huisvesting. Ze willen vragen 36 

naar het gebrek aan ruimte en wanneer er gebruik gemaakt zal worden van flexplekken hoe ze 37 

het contact tussen studenten en docenten willen behouden. Boersma geeft aan dat hij wil 38 

vragen hoe het FB het ruimtegebrek ziet en de tegenstrijdige behoeftes aan ruimtegebrek 39 

(studenten, docenten en studieverenigingen). Ook denkt hij dat er uitgekeken moet worden met 40 

het maken van definities aangezien studieverenigingen er dan op achteruit gaan. De voorzitter 41 

wil benadrukken dat er gekeken moet worden of op alle vragen antwoord wordt gegeven. 42 

 43 

De Groen geeft aan dat binnen O&F Van den Hoven en de Groen woordvoerders zullen zijn. De 44 

andere woordvoerders zijn net besproken.  45 
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11. W.V.T.T.K. 
12. Rondvraag en sluiting  
Kramer geeft aan dat er morgen van 13.00-15.00 verdere voorbereiding zal plaatsvinden voor 1 

de OV in de raadskamer.  2 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.17.  3 

Besluiten 
Actielijst 
130903-03  De Koning der Geesteswetenschappen: achter nieuw koffieautomaat aangaan   4 

voor Boxman.  5 

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

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

131213-46 Bespreken in O&O de noodzakelijkheid van een advies over de hoge 8 

werkdruk.   9 

131213- 48 O&F uitzoeken hoe het zit met huur etc. Bij de nieuwe FGw locatie. Of het dan 10 

goedkoper is dan de huidige locatie.  11 

131218-53 Van der Veen: 1 mei kaart ontwerpen 12 

140108-56  O&O praten over BKO  13 

140124-60 O&F: bespreken brandbrief ALPHA 14 

140129-61 De voorzitter: oppakken informatie inwinnen financieringsmodel met Wouter 15 

de Graaff 16 

140129-62 Voorzitter: verslag schrijven over gesprek met Bodrij.  17 
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