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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. Instemmingsverzoek OER 
10. Alternatieve onderwijsvormen 
11. Huisvesting 
12. OV voorbereiding 
13. AS procedure 
14. W.V.T.T.K 
15. Rondvraag en sluiting  
 

1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 14.10.   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 

140620-77  De voorzitter: achter het snoer van de Macbook aan 5 

4. Vaststellen notulen 
Notulen 140612 6 

Bij de afwezigen missen Van den Hoven en Van der Veen (allebei geen machtiging).  7 

Centrale examencommissie: faculteit = opleidingsclusters.  8 

  

 

Notulen bijeenkomst facultaire studentenraad FGw 
140620  

Aanwezig 
Gunnar de Haan, Roos de Groen, Keje Boersma,  Claar Muller, Astrid Zwinkels, Sophie van Weeren, Anne Louise 
Schotel, Later: Roos de Groen 

Afwezig 
Alex Tess Rutten, (machtigt Zwinkels) Bert van Laar, Rik van den Hoven (geen machtiging), Ruud van den Hoven 
(machtigt Zwinkels), Stephanie Kramer (machtigt De Haan) 

Gast  

Notulist Annemiek Smelting 

 



 

De notulen worden met bovenstaande wijzigingen aangenomen.  1 

 2 

Boersma: vragen naar de status van de mededelingen die gedaan zijn door het FB in de OV.  3 

5. Mededelingen 
Van Weeren geeft aan dat Heeremans misschien zal deelnemen aan de vergadering.  4 

Boersma vraagt waarom er maar 2 filmpjes per jaar worden gemaakt. De voorzitter denkt dat 5 

dit een grap was.  6 

De voorzitter wil dat de volgende raad kan beslissen over het budget voor het Klokhuis der 7 

Geesteswetenschappen.  8 

6. Update DB/CSR & dossierhouders 
CSR update door Schotel: de PV duurde slechts een kwartier. De FMI heeft een adviesaanvraag 9 

ontvangen voor de bètaclusters. Deze hebben een 884 verhaal gemaakt en deze heeft Schotel 10 

doorgestuurd naar de raadsleden.  11 

 12 

DB update door de Haan: er is deze week geen DB vergadering geweest.  13 

 14 

Voorzittersupdate: er is een afspraak gemaakt met Kroon, dinsdag 14.45. Er zal vanavond 15 

misschien een Voorzittersoverleg plaatsvinden. De voorzitter heeft ook gesproken met 16 

Blaauboer over het faculteitsreglement. Hier zal deze vergadering over gesproken worden.  17 

7. Update O&O/O&F/V&C 
V&C update door Van Weeren: er is een muurkrant gemaakt. Zwinkels stelt voor om in de 18 

volgende muurkrant iets te zeggen over BSA.  19 

 20 

O&F update door Muller: er is gesproken over huisvesting. Er is woensdag aan het advies 21 

gewerkt. Deze versie is de laatste versie en zal zo besproken worden.  22 

 23 

O&O update door Boersma: er is gesproken over alternatieve onderwijsvormen en OER 24 

mentoraat.  25 

8. Vaststellen agenda 
Eerst zal het faculteitsreglement besproken worden. Daarna huisvesting. De agenda wordt met 26 

deze wijzigingen vastgesteld.  27 

9. Faculteitsreglement 
Meningenrondje:  28 

Van Weeren: vindt het prima en wil instemmen. 29 

Schotel: vindt het minimaal maar denkt dat de verhoudingen wel goed zijn. 30 

Boersma: vindt het prima.  31 

Muller: denkt dat de voorzitter goede dingen bereikt heeft en wil instemmen.  32 

Zwinkels: heeft moeite met punt 4 omdat er geen rem op zit. De voorzitter stelt dat de rem er 33 

formeel niet is, maar dat deze wel bestaat. Zwinkels wil hier graag wel een procedure voor. De 34 

voorzitter zal dit voorstellen.  35 
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De Haan: is over een aantal dingen erg blij, zoals het behouden van studentleden in de GsH en 1 

Collegeraad.  2 

De Groen: vindt het goed dat deze punten nog behaald zijn door de FSR ondanks dat het advies 3 

te laat verzonden was.  4 

 5 

Stemvoorstel: de reactie op het faculteitsreglement zal worden verzonden, er zal hierbij nog 6 

gesproken worden over het instellen van een procedure voor punt 4.  7 

Voor: 8 8 

Tegen: 2 9 

Het voorstel wordt aangenomen.  10 

10. Huisvesting 
Pagina 4: 11 

Zwinkels: in de eerste paragraaf staat dat de FSR voor het USC is op de nieuwe campus. Maar 12 

hier was niet iedereen het mee eens. Flexplekken: stellen dat de FSR niet wil dat er gedwongen 13 

gekozen moet worden voor flexplekken. 14 

Pagina 5:  15 

Zwinkels: vraagt of er nog ideeën zijn over de snijzaal. Ze wil graag in het advies ideeën geven 16 

voor de invulling van deze plekken.  17 

Zwinkels vraagt of er echt staande studieplekken moeten komen. De meningen zijn hier over 18 

verdeeld. De voorzitter wil in het advies niet stellen dat deze studieplekken er moeten komen 19 

maar dat er over nagedacht moet worden.  20 

Pagina 6: 21 

Niet dikgedrukt.  22 

 23 

Discussie: USC: 24 

Meningenrondje: 25 

Zwinkels: is van mening dat er nog niet zeker is wat er in die gebouwen komt ondanks dat het 26 

niet van onderwijs ruimte afgaat. Is tegen. 27 

Muller: denkt dat de campus beter is met sportfaciliteiten.  28 

Boersma: wil het formuleren met een amendement  zoals geformuleerd door Zwinkels.  29 

De Groen: is voor sportfaciliteit.  30 

Schotel: is het eens met Boersma. Maar ze denkt dat er beter gezegd kan worden dat de FSR het 31 

heel erg graag wil of niet. En dan het liefst het laatste.  32 

Van Weeren: is het in grote lijnen eens met Schotel en Boersma.  33 

De Haan: is voor de sportfaciliteit maar heeft te weinig informatie om een beslissing te kunnen 34 

maken.  35 

 36 

Stemvoorstel: De FSR zal het advies over de huisvesting versturen met in achtneming van de 37 

bovenstaande wijzigingen.  38 

Voor: 10 39 

Het voorstel is aangenomen.  40 

 41 
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11. AS procedure 
De vacature staat online en er zal een mail to all verstuurd worden. De deadline is 1 augustus, 1 

daarna moeten sollicitatiegesprekken plaatsvinden. In de eerste week zal worden bepaald wie 2 

er op gesprek komen, de gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede week van augustus. 3 

Boersma denkt dat er ook rekening gehouden moet worden met vakanties van zowel 4 

raadsleden als AS kandidaten.  5 

Sollicitatiecommissie: van iedere partij 1. UvA sociaal: Schotel, Mei: Van Weeren, ONS: ?. 6 

Smelting zal eventueel ook deelnemen aan de SoCo.  7 

 8 

Zwinkels geeft aan dat de kans dat Van der Veen hoogstwaarschijnlijk  weer plaats zal nemen in 9 

de raad. Hij zal dan ook deelnemen aan de SoCo. Indien Van der Veen niet in de raad zal 10 

plaatsnemen zal hij ook niet plaatsnemen in de SoCo.  11 

 12 

Stemvoorstel: Procedure AS: eerste week van augustus briefselectie, tweede week gesprekken 13 

met kandidaten. Aan het einde van de gesprekken wordt er zo snel mogelijk overgegaan tot 14 

benoeming. Leden van de sollicitatiecommissie: Schotel, Van Weeren, Smelting en Van der Veen.   15 

Voor: 9  16 

Onthouding: 1  17 

Het voorstel is aangenomen.  18 

 19 

De voorzitter wil een soco fgw mailadres aanmaken. Dit zal Schotel doen.  20 

12. OV voorbereiding 
De voorzitter geeft aan dat er een notulist en een technisch voorzitter gezocht moeten worden.  21 

Zwinkels wil een vraag stellen over de studiegeschiktheid bij BSA.  22 

Muller: wil vragen naar opmerkingen die gemaakt zijn door het FB tijdens de vorige OV. Zoals 23 

het programma van de matchingsweek die gemaild zou worden. Vragen hoe de 24 

matchingsweken waren, hoe de evaluatie zal verlopen.  25 

De Groen: wil OER toevoegen aan de agenda.  26 

Boersma wil met het FB praten over alternatieve onderwijsvormen.  27 

 28 

Schotel verlaat de vergadering 15.28.  29 

 30 

Agendapunten: 31 

OER, matchingsweek, alternatieve onderwijsvormen.  32 

 33 

De voorzitter zal Blaauboer mailen om te vragen naar de stand van de actiepunten.  34 

De voorzitter zal Jaco benaderen om technisch voorzitter te worden tijdens de OV. 35 

13. W.V.T.T.K. 
Van Weeren vraagt of er al bevestiging is gegeven voor het etentje met het FB. De Groen geeft 36 

aan dat dit zo is. Van Weeren wil nog een mailtje sturen naar het FB ter bevestiging.  37 

14. Rondvraag en sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 15.39.  38 
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Besluiten 
140620-01 De reactie op het faculteitsreglement zal worden verzonden, er zal 1 

hierbij nog gesproken worden over het instellen van een procedure 2 

voor punt 4. 3 

140620-02 Procedure AS: eerste week van augustus briefselectie, tweede week 4 

gesprekken met kandidaten. Aan het einde van de gesprekken wordt 5 

er zo snel mogelijk overgegaan tot benoeming. Leden van de 6 

sollicitatiecommissie: Schotel, Van Weeren, Smelting en Van der 7 

Veen.   8 

Actielijst 
130903-03 De Koning der Geesteswetenschappen: achter nieuw koffieautomaat 9 

aangaan voor Boxman. De laptop is afgeleverd.   10 

131129-40                            O&O: kijken naar rapport: making it in the Netherlands 11 

140620-77  De voorzitter: achter het snoer van de Macbook aan 12 

140620-78  Schotel: aanmaken soco email  13 

140620-79  Boersma: contact opnemen notulist voor OV 14 

140620-80  De Groen en Muller bakken een taart voor de OV 15 

140620-81  DB: moment inplannen voor inhoudelijke voorbereiding OV 16 

De voorzitter is van mening dat de FGw een fantastische decaan heeft. 17 
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