
 

Spuistraat 134 
1012 VB Amsterdam 

(020) 525 3278 
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studentenraad.nl/fgw 

Agenda 
1. Opening 
2. Post 
3. Actielijst 
4. Vaststellen notulen 
5. Mededelingen  
6. Update DB/CSR/Voorzitter 
7. Update O&O/O&F/V&C 
8. Vaststellen agenda 
9. Advies middel lange termijnbegroting 
10. Vergaderstuk USC 
11. Sollicitatieprocedure AS 
12. Financiën inwerkweekend  
13. W.V.T.T.K 
14. Rondvraag en sluiting  
 

1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 15.26.  1 

2. Post 
3. Actielijst 
130903-03 De Koning der Geesteswetenschappen: achter nieuw koffieautomaat 2 

aangaan voor Boxman. De laptop is afgeleverd.   3 

131129-40                            O&O: kijken naar rapport: making it in the Netherlands 4 

140430- 71  Schotel: mailen CSR update. Met hierin de vraag of er al meer bekend 5 

is over de reactie van 3 zinnen op het advies van de CSR 6 

140509 -72  Schotel doorsturen 8-8-4 informatie 7 

140509-73  Schotel doorsturen instellingsplan CSR informatie en reactie CvB. 8 

240509-74  De Haan mailt het FB over uitstel voor het middellange termijn 9 

begrotingsadvies 10 

  

 

Notulen bijeenkomst facultaire studentenraad FGw 
23-05-14  

Aanwezig Gunnar de Haan, Roos de Groen, Alex Tess Rutten, Keje Boersma, Stephanie Kramer,  

Afwezig 
 Rik van den Hoven, Ruud van der Veen, Astrid Zwinkels, Sophie van Weeren,  Bert van Laar, Anne Louise Schotel 
Claar Muller (machtigt De Groen) Keje Boersma (machtigt De Haan) 

Gast  

Notulist Annemiek Smelting 

 



 

4. Vaststellen notulen 
Geen notulen om vast te stellen  1 

5. Mededelingen 
Rutten moet eerder weg, ze machtigt bij vertrek Van der Veen.  2 

De Groen: 28 mei heeft de FNWI een bijeenkomst om na te denken over de samenwerking 3 

tussen de UvA en VU.  4 

6. Update DB/CSR & dossierhouders 
CSR update door Schotel: er is gesproken over het instellingsplan en AAA. Er staan een aantal 5 

vreemde dingen in het instellingsplan waar nog over gesproken zal worden. Schotel zal data van 6 

aankomende vergaderingen doorgeven. Er is feedback gegeven over het instellingsplan (zonder 7 

AAA) maar dit is nog niet verwerkt. Er zal ook gesproken worden over het rendementsdenken 8 

in het instellingsplan.  9 

De CSR is bezig met het intermezzo voor de opening van het Academisch jaar. Schotel zit nu in 10 

twee werkgroepen: dit zal in september feestelijk geopend worden met Van Vree.  11 

Van der Veen vraagt of het instellingsplan vertrouwelijk is. Schotel denkt van niet en zal het 12 

naar de raadsleden verzenden.   13 

 14 

DB update door Kramer: De reactie op het OER advies zal binnenkort binnenkomen. 15 

 16 

Voorzittersupdate: De Haan had Van Vree gesproken; ze gaan afspreken om 884 te bespreken. 17 

Volgende week zal er een gesprek plaatsvinden met Kroon en Zwinkels.  18 

De Haan wil met Nijsten praten over een vergadertafel in de raadskamer: op die manier hoeven 19 

er geen dure zalen meer geboekt te worden door de FSR.  20 

Ook heeft de voorzitter begrepen dat er van de CSR een advies komt over 884. Schotel geeft aan 21 

dat de CSR een informerende rol zal gaan spelen. Per faculteit zal er worden besproken wat er 22 

wel en wat er niet goed gaat met het huidige systeem. Er zal een notitie opgesteld worden en 23 

deze zal verzonden worden naar Dymph. Er komt geen advies omdat men van mening is dat dit 24 

facultair is en niet centraal. Er komt een lunch met de rector over 884. Die datum staat nog niet 25 

vast. Van Weeren denkt dat de FSR nu van het kastje naar de muur gestuurd wordt.  26 

 27 

Kramer over de sollicitatieprocedure voor het student DB-lid: er waren 35 aanmeldingen voor 28 

deze functie. Boersma zal het nieuwe student DB-lid worden.   29 

7. Update O&O/O&F/V&C 
O&O update door Kramer: er is gesproken over alternatieve onderwijsvormen. Hier zal een 30 

nieuw stuk over geschreven worden. Ook is O&O bezig met de centrale examencommissie. Ze 31 

hopen binnenkort te spreken met het FB om vervolgens een advies te schrijven. O&O zou liever 32 

zien dat examencommissies per afdeling worden ingericht. Overleg zal dan op een hoger niveau 33 

plaatsvinden. ACSASA middag: het CvB en het faculteitsbestuur kwamen samen binnenlopen. 34 

De middag was volgens Kramer inhoudsloos: er werd alleen gesproken over de procedure. In 35 

juni zullen er besluiten genomen worden. De decaan van de Letteren is op dit moment tegen. 36 

Van Laar vraagt wat de FSR van Letteren van de VU hier van vindt. Kramer weet dit niet.  37 

 38 
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O&F: middel lange termijnbegroting en het faculteitsreglement zijn besproken. Er zal een 1 

vergaderstuk geschreven worden over het faculteitsreglement.  2 

 3 

V&C update: er is geen vergadering geweest. Het inwerkweekend zal anders ingericht worden 4 

aangezien er veel oud-raadsleden weer in de nieuwe raad zitten. Zwinkels geeft aan dat de 5 

beheerder van de Blokhut heeft gebeld: het weekend zal € 260 kosten. Van Weeren geeft aan 6 

dat Muller bezig is met een financieel overzicht van het weekend. De Groen wil de bonnetjes 7 

graag binnen twee weken na het weekend ontvangen.  8 

 9 

8. Vaststellen agenda  
De voorzitter wil de agendapunten sollicitatieprocedure AS en financiën inwerkweekend aan de 10 

agenda toevoegen. De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld.  11 

9. Advies middellange termijnbegroting 
De Groen geeft aan dat de aanpassingen van afgelopen maandag doorgevoerd zijn in het advies. 
Van Laar zal het advies straks nakijken.  

 12 

Alinea 1:  13 

De Haan heeft moeite met de formulering: dit zal hij met Van Laar bespreken. Van den Hoven 14 

geeft aan dat het stuk over de kaasschaafmethode aangepast moest worden maar dat het er nu 15 

is uitgehaald.  16 

 17 

Alinea 2 (eigenlijk alinea 1): 18 

De zin sluit nu niet aan aangezien het stuk van de kaasschaafmethode er nu uit is.  19 

 20 

Alinea 3:  21 

Het gedeelte over het waarborgen van begeleiding van tutorials moet uit de alinea. Van der 22 

Veen vraagt wat het nieuwe aspect van de tutorials is. Van den Hoven geeft aan dat er lang 23 

gewerkt is met werkgroepen en hoorcolleges en dat dit dus een nieuwe onderwijsvorm is. Van 24 

der Veen denkt dat het wel een bestaande onderwijsvorm is.  25 

 26 

Alinea 4:  27 

Voetnoot: pagina 4 van de middellange termijn begroting.  28 

 29 

Alinea 5: 30 

Zwinkels: er moet bij gezet worden dat de FSR positief is wanneer het wordt gebruikt voor 31 

onderwijs.  32 

 33 

Alinea 6: 34 

De Haan en Van Laar kijken naar formulering.  35 

Voorbeeld Rise of Christianity mag er uit.  36 

 37 

Rutten verlaat de vergadering en machtigt Zwinkels.  38 

 39 

Laatste alinea: FSR i.p.v. wij.  40 
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Het valt Van Laar op dat de FSR nu bezig is met commissiewerk.  1 

Zwinkels vraagt waarom de FSR positief adviseert; ze zou er zelf eerder een positief mits van 2 

maken. De overige raadsleden zijn het hier mee eens.  3 

 4 

Stemvoorstel: het advies over de middel lange termijnbegroting wordt met in acht neming van  5 

de wijzigingen op 140523 verzonden.  6 

Voor: 8 7 

Tegen: 1 8 

Onthouding: 1  9 

Blanco: 2  10 

Het voorstel is aangenomen.  11 

10. Vergaderstuk USC 
In het stuk is er geschreven over de huisvesting. De commissie wil nu een standpunt horen van 12 

de FSR met betrekking tot het USC. 13 

 14 

Meningenrondje: 15 

Van Laar wil zo min mogelijk aandacht besteden aan het USC. Sporten is niet essentieel voor de 16 

universiteit dus hij is tegen.  17 

De Groen: is voor. Het gaat niet af van de ruimte van de faculteit. Er zijn onderzoeken dat sport 18 

het leervermogen stimuleert. Het FB geeft als argument dat er genoeg faciliteiten zijn in de 19 

omgeving maar De Groen vindt dit te duur.  20 

Van den Hoven: is voor USC wanneer het niet afgaat van de ruimte van de faculteit. Tegen 21 

wanneer dit wel het geval is. 22 

Kramer: is voor het plan. Kramer wil multifunctionele ruimtes; zoals tentamenzalen die ook als 23 

sportzaal gebruikt kunnen worden.  24 

Zwinkels: denkt niet dat het makkelijk is om het USC in een aanleungebouw te plaatsen en ook 25 

heeft ze haar twijfels over een multifunctionele ruimte. Ze wil liever dat het FB een deal sluit 26 

met een sportschool in de buurt.  27 

Van der Veen: wil graag een multifunctionele ruimte. Het USC is een stuk goedkoper voor 28 

studenten en duurder voor niet-studenten.  29 

Van Weeren: sluit zich aan bij Van Laar. Ze vraagt zich af wat er anders in de gebouwen komt 30 

wanneer het USC er niet in komt.  31 

Schotel: heeft het idee dat dezelfde discussie als een half jaar geleden nu plaats vindt. Een 32 

ruimte als in PCH lijkt haar zinvol om te behouden. Het is veel goedkoper dan bijvoorbeeld Fit 33 

for free, dit ontneem je de studenten en docenten dan.  34 

De voorzitter: is bij een campusidee voor een sportfaciliteit. Het argument dat er genoeg ruimte 35 

is en dat er geen onderwijsruimte verloren gaat is te betwijfelen. Het mag volgens hem de 36 

faculteit niet veel geld kosten. Hiernaast kunnen er contracten gesloten worden met 37 

bijvoorbeeld Fit for free: hierdoor kunnen de tarieven overeenkomen.  38 

 39 

Het lijkt De Groen niet verstandig om te adviseren om een contract te sluiten met een ander 40 

bedrijf. Van Laar vraagt in hoeverre het aan de FSR is om te praten over USC. Volgens Zwinkels 41 

gaat het er op dit moment bij huisvesting over.  42 
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Van den Hoven wil om informatie vragen in een informeel gesprek voordat er geadviseerd 1 

wordt. De Groen wil in het huisvestingadvies ook opmerkingen maken over de sportfaciliteiten 2 

en de UB.  3 

Vragen om:  4 

1. Afweging of het mogelijk is om de USC in een campus gerelateerd gebouw te plaatsen 5 

2. Wat er anders met de ruimte gedaan gaat worden 6 

3. Wie gaat de kosten betalen? Kan het kostendekkend?  7 

Van Laar stelt dat de vraag gesteld moet worden of er aan alle onderwijseisen gedaan wordt 8 

voordat er sportfaciliteiten geplaatst kunnen worden in een universiteit gerelateerd gebouw. 9 

Er wordt gesproken over het Bushuis: hier zou een ruimte komen voor het KNAW, maar dit kan 10 

ook niet doorgaan. Wanneer dit niet doorgaat kan er nagedacht worden het plaatsen van USC.  11 

Kramer geeft aan dat faculteiten wel echt gebonden zijn aan onderwijsruimtes die toegewezen 12 

zijn en kunnen niet andere ruimtes claimen.  13 

11. Sollicitatieprocedure AS 
De voorzitter geeft aan dat er een vacature uit moet voor de functie AS. Er moet nu besloten 14 

worden wat de aanstellingstermijn zal worden en hoe de sollicitatieprocedure er uit moet gaan 15 

zien.  16 

 17 

Zwinkels geeft aan dat ze van plan is te solliciteren en dus niet zal stemmen over deze kwestie.  18 

 19 

Aanstelling AS 6 maanden/ 12 maanden: 20 

Van Weeren vindt het plan om een AS voor een half jaar aan te nemen een goed plan.  21 

Van Laar denkt dat het terugschuiven van een AS niet handig is.  22 

Schotel is het hier mee eens: zo is er juist geen continuïteit.  23 

Van den Hoven is voor de halfjaaroptie. Dit is goed voor de continuïteit van de raad. Zo kan de 24 

raad helpen met het inwerken van de AS en andersom. Als het op deze manier ingevoerd wordt 25 

al dit de gewoonte worden.  26 

 27 

De Groen is het eens met Van den Hoven  28 

De Haan vindt dat de AS niet verantwoordelijk voor de continuïteit van de raad. Het is moeilijk 29 

om een raad goed in te werken. Voor het groepsproces is het ook belangrijk dat een AS tegelijk 30 

instroomt.  31 

Van Laar vraagt naar de argumenten dat een cultuur gestart wordt, een andere raad kan toch 32 

weer een andere beslissing maken?  33 

Schotel denkt dat continuïteit altijd een probleem is: met de AS zal dit niet opgelost worden.  34 

Van der Veen denkt dat de FSR dit jaar uniek is geweest: normaal worden dingen meestal 35 

overgenomen van andere raden.  36 

Van den Hoven geeft aan dat continuïteit automatisch doorgaat wanneer een AS halverwege het 37 

jaar zal wisselen.  38 

Kramer geeft aan dat een academisch jaar dan niet samenloopt, dan kunnen mensen die hun 39 

studie afronden niet solliciteren.  40 

 41 

De AS zal aangenomen worden voor een jaar.  42 

 43 
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Procedure.  1 

Kramer stelt dat er vorig jaar een sollicitatiecommissie was samengesteld uit de raad.  2 

Van Weeren denkt dat er gesproken moet worden over of er mensen uit een partij niet 3 

aangenomen worden.  4 

Kramer wil bij Blaauboer nagaan of er regels zijn voor de sollicitatie. De Haan geeft aan dat dit 5 

niet zo is.  6 

Van der Veen wil dat mensen van de nieuwe raad ook inspraak hebben in de sollicitatie. De 7 

Haan wil 3 personen in de sollicitatiecommissie: uit elke partij één. Hiernaast hebben mensen in 8 

de nieuwe raad nog geen idee wat de functie van AS inhoudt.  9 

 10 

De volgende PV zal hier nog over gesproken worden.  11 

12. Financiën inwerkweekend  
Wegens tijdgebrek zal dit agendapunt niet besproken worden.  12 

13. W.V.T.T.K. 
14. Rondvraag en sluiting 
De Groen wil actiepunten geven vanuit O&F: deze zal ze naar de betreffende personen mailen.  13 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.14. 

Besluiten 
140523-01 Het advies over de middellange termijnbegroting wordt met in acht neming 14 

van  de wijzigingen op 140523 verzonden 15 

140523  De AS zal aangesteld worden voor één jaar.  16 

Actielijst 
130903-03 De Koning der Geesteswetenschappen: achter nieuw koffieautomaat 17 

aangaan voor Boxman. De laptop is afgeleverd.   18 

131129-40                            O&O: kijken naar rapport: making it in the Netherlands 19 

140430- 71  Schotel: mailen CSR update. Met hierin de vraag of er al meer bekend 20 

is over de reactie van 3 zinnen op het advies van de CSR 21 

140509 -72  Schotel doorsturen 8-8-4 informatie 22 

140509-73  Schotel doorsturen instellingsplan CSR informatie en reactie CvB. 23 

240509-74  De Haan mailt het FB over uitstel voor het middellange termijn 24 

begrotingsadvies 25 

140523-75   Schotel doorsturen instellingsplan 26 

140523- 76  DB moet vergaderen 27 

 28 

De voorzitter is van mening dat de FGw een fantastische decaan heeft.  29 
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