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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. Governance 
9. OER 
10. W.V.T.T.K 
11. Rondvraag en sluiting  

1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 09.07. 1 

2. Post 
De Groen geeft aan dat het begrotingsadvies verzonden is naar het FB. Verder is de belangrijke 2 

inkomende mail naar de raadsleden verzonden. Rutten heeft een casus van Joris en zal deze in 3 

de daarvoor bestemde commissie bespreken. 4 

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

aangaan   voor Boxman. 6 

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

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

werkdruk. 9 

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

140129-62                             Voorzitter: verslag schrijven over gesprek met Bodrij 11 

140217-63  O&F: Jesse Scheurs uitnodigen voor vergadering 12 

140217-64  O&F: kijken of wijsbegeerte ook bij het programma PPLE zit.  13 

  

 

Notulen bijeenkomst facultaire studentenraad FGw 
03-03-2014 
 

Aanwezig 
Rik van den Hoven, Roos de Groen, Stephanie Kramer, Keje Boersma, Gunnar de Haan, Sophie van Weeren, Claar 
Muller, Anne Louise Schotel, Alex Tess Rutten 

Afwezig Bert van Laar (machtigt Schotel), Ruud van der Veen (machtigt Rutten), Astrid Zwinkels (machtigt Rutten) 

Gast  

Notulist Annemiek Smelting 

 



 

4. Vaststellen notulen 
De notulen worden met in acht neming van de wijzigingen van Van Laar vastgesteld. 1 

5. Mededelingen 
De raad vraagt de voorzitter om details over de OER-training. Hier zal de voorzitter achteraan 2 

gaan.  3 

6. Update DB/CSR & Voorzitter 
Update DB door Kramer: de agenda is besproken en de adviezen. Ook is de procedure voor het 4 

begrotingsadvies besproken. Ook zijn er updates besproken van alle commissies. Kramer geeft 5 

aan dat er een week tussen de commissievergaderingen en de PV’s zal komen zodat er goed 6 

voorbereid kan worden.  7 

 8 

CSR update door Schotel: het was een rustige week, vanuit O&F is kennis gemaakt met de 9 

nieuwe vice voorzitter van het CvB Amman. Binnen O&O zijn ze bezig met 884: Schotel wil dit 10 

facultair houden. Er is een honourscounsil ontstaan vanuit de VU: studenteraad voor 11 

honoursonderwijs. De CSR is er nog niet over uit of daar een student-lid in moet. Morgen is de 12 

studentenraadsimulatie en een debat.  13 

Van den Hoven vraagt of het niet handig is dat het CSR dossier van 884 aansluit op het advies 14 

van de FSR’en. Schotel denkt dat de CSR meer een informatieve bron zal zijn m.b.t. 884 in plaats 15 

van een sturend orgaan. Kramer vraagt of Schotel iets weet van de verhuizing van FMG. Schotel 16 

gaat er vanuit dat dit gewoon doorgaat. Boersma vraagt naar de honourscounsil: is het een raad 17 

of is het meer een club? Schotel geeft aan dat het een commissie is van zowel de VU en UvA.  18 

18 maart is de UB nacht en Schotel geeft aan dat de FSR de mogelijkheid heeft om daar iets te 19 

organiseren.  20 

 21 

Voorzittersupdate door De Haan: De voorzitter heeft met iemand van ASVA 22 

(onderzoeksbureau) gezeten. Ze willen de participatie van studenten in studentenpolitiek 23 

verhogen. Het idee is dat ASVA 2 faculteiten gaat uitlichten en verder onderzoeken. De kans 24 

bestaat dat de FGw een van deze faculteiten zal worden. Hiernaast heeft hij een afspraak met 25 

Axel Bakker. De voorzitter vraagt of er een afspraak is met Nijsten over de begroting op de mid-26 

lange termijn. Dit is niet het geval, de voorzitter zal een afspraak maken.  27 

7. Update commissies O&O/O&F/V&C 
O&O update door Kramer: er is gesproken over het OER en 884. Het OER advies is redelijk af, 28 

het advies zal deze vergadering besproken worden. Maandag zal het definitieve 884 advies 29 

besproken worden. Het is belangrijk dat iedereen bij de O&O vergadering is.  30 

 31 

O&F update door De Groen: Er is lang gesproken over het begrotingsadvies. Ook is er gesproken 32 

over het governanceadvies en hoe dit aangepakt moet worden. Hiernaast is er gesproken over 33 

een planning van adviezen die nog verzonden zullen worden. Van Weeren vraagt om welke 34 

adviezen het gaat. De Groen geeft aan dat het gaat om adviezen over: Huisvesting, ACASA, 35 

minderheden, promovendi, faculteitsreglement, grootte van werkgroepen.  36 

V&C update door Van Weeren: Vorige week is het steunpunt BSA aangepakt. Deze week zal er 37 

een stuk over matching op de website geplaatst worden. Ook wordt er gewerkt aan de 38 

nieuwsbrief, hier is nog wel hulp bij nodig van Mas Fopma. Ook komt er volgende week veel uit 39 
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over 884. Van Weeren zal zelf nog een stuk gaan schrijven over de verkiezingen voor FB en de 1 

website.  2 

8. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  3 

9. OER 
Kramer geeft aan dat dit advies besproken is in de O&O vergadering. Kramer wil graag horen of 4 

er op of aanmerkingen zijn op dit advies. Boersma vraagt naar de geldigheidsduur van 6 jaar 5 

van propedeusevakken. Hij vraagt zich af of de propedeusevakken van de ene studie gebruikt 6 

kunnen worden voor de keuzevakken in een andere studie. Wil de FSR dit stimuleren? Een 7 

tweede studie is er immers om te verbreden. Kramer geeft aan dat 6 jaar hoog ingezet is.  8 

Van den Hoven denkt dat er over punt 3.1.g. nog een discussie gevoerd moet worden.  9 

Boersma vraagt zich af of het voorbeeld bij 3.1c niet ook tegen de FSR gebruikt kan worden.  10 

Het lijkt de Groen beter om bij matching te beginnen met het belang van de student in plaats 11 

van de belangen van de FSR. Boersma vraagt of er bij 3.1.c beter de kernpunten genoemd 12 

kunnen worden in plaats van alleen te verwijzen naar andere stukken. Kramer denkt dat dit al 13 

gedaan wordt. Het lijkt de voorzitter verstandig om de adviezen waar naar verwezen wordt 14 

mee te sturen. Boersma wil punt 3.1.b verscherpen.  15 

 16 

Punt  3.3.a. Kramer geeft aan dat een examencommissie hierin verder van de faculteit afstaat 17 

waardoor er veel uit handen wordt gegeven. Rutten is van mening dat de docent ook een cijfer 18 

kan geven voor een stage. De voorzitter is het niet mee eens. Er moet uitgezocht worden of 19 

docenten wettelijk een cijfer kunnen geven aan een stage.   20 

10. W.V.T.T.K. 
Kramer geeft aan dat het 884 advies er volgende week uit gaat en dat ze dit advies in de 21 

postvakjes van docenten wil leggen. De heeft mensen nodig om de adviezen te verspreiden.  22 

Rutten: welk voordeel zit er aan de studentenraad als ik niet persoonlijk kan printen? 23 

11. Rondvraag en sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 10.50.  24 

Besluiten 
140303-01  Het agendapunt governance is vertrouwelijk verklaard.  25 

Actielijst 
130903-03                             De Koning der Geesteswetenschappen: achter nieuw koffieautomaat 26 

aangaan   voor Boxman. 27 

131129-40                            O&O: kijken naar rapport: making it in the Netherlands 28 

131213-46                            Bespreken in O&O de noodzakelijkheid van een advies over de hoge 29 

werkdruk. 30 

131218-53                             Van der Veen: 1 mei kaart ontwerpen 31 

140129-62                             Voorzitter: verslag schrijven over gesprek met Bodrij 32 

140217-63  O&F: Jesse Scheurs uitnodigen voor vergadering 33 
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140217-64  O&F: kijken of wijsbegeerte ook bij het programma PPLE zit.  1 

140303-65  Rutten: casus Joris presenteren in een van de commissies 2 

140303-66  De Groen doorsturen Making it in the Netherlands naar Kramer  3 

140303-67  O&F: afmaken stuk governance 4 

140303-68  O&O uitzoeken of docenten wettelijk een cijfer mogen geven aan een 5 

stage 6 

140303-69  DB update voorbereiden 7 
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