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3. Vaststellen	  notulen	  
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5. Update	  commissies	  &	  afgevaardigden	  
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12. Rondvraag	  en	  sluiting	  

1. Opening	  
	  Om	  17.15	  opent	  De	  Haan	  de	  vergadering.	  	  1	  

2. Post	  
De	  volgende	  post	  is	  binnen	  gekomen:	  2	  

-‐	  Twee	  CoBo	  uitnodigingen:	  van	  de	  CSR	  op	  5	  november	  en	  van	  Klei	  op	  9	  oktober	  3	  
-‐	  Een	  uitnodiging	  van	  het	  Library	  Learning	  Center	  op	  30	  september	  4	  
-‐	  De	  DB	  besluitenlijst	  5	  
-‐	  De	  agenda	  en	  bijlagen	  van	  de	  OV	  van	  11	  september	  6	  
-‐	  De	  Haan	  heeft	  een	  tekort	  aan	  chipknips	  ontvangen	  7	  
-‐	  Klacht	  over	  studieadviseur	  van	  student.	  8	  
Lotten	  heeft	  deze	  naar	  de	  CSR	  doorgestuurd.	  Schotel	  neemt	  deze	  klacht	  op	  zich	  en	  9	  
communiceert	  hier	  over	  met	  CSR	  mensen.	  (ACTIE)	  10	  

3. Vaststellen	  notulen	  
Met	  inachtneming	  van	  de	  wijzigingen	  zijn	  de	  notulen	  van	  3	  september	  2014	  vastgesteld.	  	  11	  

	   	  

	  

Notulen	  bijeenkomst	  facultaire	  studentenraad	  FGw	  
10	  september	  2014	  
	  

Aanwezig	  
Gunnar	  de	  Haan,	  Tom	  Lotten,	  Lisa	  Koks,	  Linda	  van	  Exter,	  Marije	  Hazelhoff,	  Anne	  Louise	  Schotel,	  Roos	  de	  Groen,	  
Susanne	  Schotanus	  

Afwezig	   Sophie	  van	  Weeren	  (mkg),	  Ruud	  van	  der	  Veen	  (mkg),	  Paul	  Heinemans	  (zkg)	  

Gast	   	  

Notulst	   Astrid	  Zwinkels	  
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4. Mededelingen	  
Heinemans	  is	  zonder	  afmelding	  	  afwezig.	  Van	  der	  Veen	  is	  afwezig	  en	  heeft	  niemand	  1	  

gemachtigd.	  Van	  Weeren	  is	  afwezig	  en	  heeft	  de	  Haan	  gemachtigd.	  	  2	  

Schotanus	  heeft	  overlegd	  met	  een	  bevriende	  fotograaf.	  Deze	  heeft	  aangegeven	  dat	  ’s	  3	  

avonds	  om	  21.00	  uur	  buiten	  een	  foto	  maken	  lastig	  is.	  V&C	  zal	  een	  aantal	  locaties	  voor	  stellen.	  4	  

(ACTIE)	  Het	  maandag	  moment	  gaat	  niet	  door.	  (BESLUIT)	  	  5	  

	  6	  

De	  raad	  mandateert	  bij	  dezen	  V&C	  om	  een	  geschikt	  moment	  van	  het	  fotomoment	  uit	  te	  7	  

zoeken	  en	  een	  nieuw	  moment	  voor	  te	  stellen.	  8	  

	  9	  

Voor:	  9	  	  10	  

5. Update	  commissies	  &	  afgevaardigden	  
Voorzitter	  heeft	  verschillen	  de	  gesprekken	  gehad:	  11	  

1. Er	  is	  een	  gesprek	  met	  Gerard	  Nijsten	  geweest	  over	  de	  brief	  van	  Van	  Vree.	  In	  dit	  12	  

gesprek	  stuurde	  Nijsten	  er	  op	  aan	  dat	  er	  wel	  bezuinigd	  moet	  worden	  maar	  dat	  ze	  dit	  13	  

beleidsmatig	  willen	  doen.	  Het	  FB	  zal	  dit	  benadrukken	  bij	  het	  CvB,	  waar	  Van	  Vree	  en	  14	  

Nijsten	  over	  twee	  weken	  een	  gesprek	  hebben.	  	  15	  

2. Er	  is	  een	  gesprek	  geweest	  met	  Mas	  Fopma	  16	  

3. Er	  is	  een	  gesprek	  geweest	  met	  Jaco	  van	  der	  Veen	  om	  hem	  in	  te	  lichten	  over	  de	  OV.	  17	  

4. Op	  de	  wissel	  ALV	  van	  ASVA	  heeft	  de	  haan	  gesproken	  met	  Tariq.	  Deze	  heeft	  aangegeven	  18	  

dat	  als	  De	  Haan	  Jojanneke	  van	  de	  CSR	  kan	  overtuigen	  van	  het	  falen	  van	  884	  Tariq	  dit	  19	  

sentiment	  ook	  over	  wil	  nemen	  en	  dat	  de	  CSR	  dan	  zelf	  een	  advies	  hierover	  zal	  gaan	  20	  

schrijven.	  	  21	  

5. Er	  is	  een	  gesprek	  geweest	  met	  Jelmer	  Peter,	  algemeen	  bestuurslid	  van	  de	  ASVA.	  De	  22	  

Haan	  en	  hij	  gaan	  het	  nog	  hebben	  over	  het	  ALFA	  pact.	  Ook	  heeft	  De	  Haan	  hem	  ingelicht	  23	  

over	  het	  feit	  dat	  onze	  begroting	  heel	  negatief	  uit	  gaat	  pakken	  en	  dat	  hoopt	  dat	  de	  ASVA	  24	  

hier	  nog	  een	  actie	  over	  op	  poten	  gaat	  zetten.	  	  25	  

6. Er	  is	  een	  gesprek	  geweest	  met	  Jan	  Willem	  van	  Henten	  samen	  met	  Van	  Exter.	  Hier	  is	  26	  

gesproken	  over	  selectieve	  masters.	  	  27	  

7. Er	  is	  een	  gesprek	  geweest	  met	  Nienke	  Bos.	  Bos	  promoveert	  op	  het	  gebied	  van	  28	  

videocolleges	  en	  over	  2	  weken	  ontvangt	  De	  Haan	  de	  resultaten	  van	  haar	  onderzoek.	  	  29	  

8. De	  Haan	  heeft	  VZO	  gehad.	  Dit	  wordt	  vanaf	  nu	  Radenoverleg	  waar	  de	  vicevoorzitters	  30	  

ook	  bij	  aanwezig	  zijn.	  Hier	  zijn	  o.a.	  de	  OER-‐training	  en	  het	  samen	  doen	  met	  shirts	  31	  

besproken.	  OER	  training	  is	  afgeketst,	  en	  over	  het	  samen	  inkopen	  van	  raadskleding	  32	  

gaat	  De	  Haan	  nog	  contact	  hebben	  met	  de	  voorzitters	  in	  de	  app	  (ACTIE).	  33	  

9. Ook	  was	  De	  Haan	  als	  een	  van	  de	  enigen	  op	  het	  maagdenhuisweekend.	  Dat	  was	  dus	  een	  34	  

beetje	  treurnis.	  	  35	  

De	  V&C	  update	  is	  al	  via	  de	  mail	  doorgestuurd.	  Kort	  samenvattend	  geeft	  Schotanus	  aan	  dat	  36	  

de	  muurkrant	  bijna	  af	  is	  en	  dat	  deze	  heel	  tof	  wordt.	  Ook	  ligt	  er	  voor	  de	  CoBo	  een	  37	  

fantastisch	  plan.	  Over	  de	  facebook	  pagina	  wordt	  nagedacht,	  maar	  dit	  kan	  pas	  als	  er	  een	  foto	  38	  

is.	  Ook	  is	  er	  een	  gesprek	  geweest	  met	  Mas	  Fopma,	  waar	  ze	  maandelijks	  mee	  gaat	  zitten.	  Als	  39	  

voorzitter	  heeft	  ze	  met	  verscheidene	  mensen	  gesproken.	  Er	  is	  afgesproken	  dat	  als	  er	  iets	  is	  40	  

en	  mensen	  uit	  een	  vergadering	  weg	  moeten	  dit	  aan	  Schotanus	  doorgegeven	  wordt.	  	  41	  
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De	  DB	  update	  is	  ook	  via	  de	  mail	  doorgestuurd.	  De	  notulen	  van	  de	  DB	  vergadering	  worden	  1	  

nog	  naar	  Zwinkels	  doorgestuurd.	  (ACTIE)	  2	  

Bij	  O&O	  ging	  het	  voornamelijk	  over	  selectieve	  masters.	  Schotel	  heeft	  hier	  een	  episch	  3	  

vergaderstuk	  over	  geschreven.	  De	  vergadering	  was	  erg	  constructief.	  Het	  gesprek	  met	  Jan	  Willen	  4	  

van	  Henten	  was	  heel	  voorzichtig.	  Het	  is	  even	  over	  het	  Colloqium	  Doctum	  gegaan.	  Hier	  komt	  nog	  5	  

een	  vraag	  over	  op	  de	  OV.	  Het	  agendastuk	  reductie	  keuzevakken	  is	  in	  de	  vergadering	  niet	  aan	  6	  

toegekomen.	  Van	  Exter	  heeft	  persoonlijk	  ook	  nog	  een	  aantal	  afspraken	  gehad.	  De	  7	  

dossierverdeling	  loopt	  ook	  goed.	  8	  

De	  O&F	  update	  is	  ook	  via	  de	  mail	  doorgestuurd.	  Het	  gesprek	  met	  Nijsten	  wordt	  in	  O&F	  9	  

verder	  besproken.	  Er	  komt	  nog	  een	  gesprek	  met	  Sabina	  Rubens	  van	  huisvesting.	  	  10	  

Bij	  de	  CSR	  is	  het	  over	  Blendid	  Learning	  gegaan.	  Education	  in	  Transition	  moet	  worden	  11	  

uitgebreid.	  Ook	  is	  veel	  gesproken	  over	  de	  honours	  code	  om	  fraude	  tegen	  te	  gaan	  bij	  het	  digitaal	  12	  

toetsen.	  Dymph	  wil	  dit	  graag.	  De	  CSR	  is	  hier	  op	  niet	  echt	  tegen	  maar	  niemand	  ziet	  er	  ook	  echt	  13	  

het	  nut	  van	  in.	  Lotten	  heeft	  tijdens	  de	  OV	  naar	  fuseren	  met	  de	  VU	  en	  de	  FGw	  gevraagd.	  Hier	  was	  14	  

veel	  onduidelijkheid	  over.	  Er	  werd	  verder	  op	  de	  OV	  over	  de	  model	  OER	  gepraat.	  	  15	  

	  16	  

De	  Haan	  gaat	  bij	  TAQT	  navragen	  over	  de	  OER	  training.	  (ACTIE)	  17	  

De	  OER	  training	  zal	  alleen	  met	  de	  FSR	  FGw	  plaatsvinden.	  (BESLUIT)	  18	  

	  19	  

6. Vaststellen	  agenda	  
De	  agenda	  wordt	  als	  volgt	  vastgesteld.	  	  20	  

7. CoBo	  idee	  
Koks	  geeft	  aan	  dat	  de	  datum	  voor	  de	  CoBo	  op	  10	  oktober	  gepland	  stond.	  We	  wilden	  het	  21	  

graag	  in	  de	  AAC	  doen,	  maar	  dit	  pas	  zou	  vanaf	  7	  uur	  kunnen	  en	  het	  zou	  om	  10	  uur	  dicht	  gaan.	  Als	  22	  

dit	  te	  vroeg	  dichtgaan	  is	  dan	  moet	  er	  een	  nieuwe	  locatie	  of	  een	  nieuwe	  datum	  gekozen	  worden.	  23	  

Ze	  willen	  wel	  graag	  de	  AAC	  aanhouden.	  Het	  thema	  wordt	  :	  “De	  oorsprong	  van	  de	  wetenschap.”	  24	  

Hierin	  wordt	  verwacht	  dat	  mensen	  verkleed	  gaan	  als	  historische	  wetenschapper.	  De	  enige	  25	  

wetenschappers	  zijn	  natuurlijk	  geesteswetenschappers.	  Hier	  komt	  nog	  een	  uitnodiging	  voor	  in	  26	  

de	  vorm	  van	  een	  filmpje,	  naast	  de	  gewone	  uitnodiging.	  Als	  we	  in	  de	  AAC	  gaan	  is	  aankleding	  niet	  27	  

heel	  hard	  nodig.	  Maar	  ze	  wilden	  wel	  posters	  van	  bekende	  wetenschappers.	  Er	  zijn	  verschillende	  28	  

opties	  over	  tijden:	  of	  van	  19.00	  tot	  22.00	  zonder	  eten,	  of	  van	  17.00	  tot	  22.00	  met	  eten.	  Qua	  29	  

inhoud	  willen	  ze	  graag	  De	  Haan	  en	  Van	  Vree	  aan	  het	  woord	  laten.	  Er	  moeten	  nog	  een	  pedel	  en	  30	  

een	  gastenboek	  gefikst	  worden.	  Er	  worden	  ook	  posters	  opgehangen	  als	  uitnodiging.	  Er	  zal	  een	  31	  

mail	  naar	  de	  OC’s	  gaan	  om	  de	  serieus	  uit	  te	  nodigen.	  Er	  is	  een	  DJ	  gefikst	  via	  Koks.	  Ook	  is	  er	  een	  32	  

fotograaf	  gefikst.	  Het	  idee	  is	  dat	  tot	  22.00	  uur	  in	  de	  academische	  club	  is,	  en	  hierna	  kan	  men	  dan	  33	  

wie	  wil	  naar	  het	  Atrium	  café	  gaan.	  De	  Haan	  en	  Koks	  gaan	  nog	  een	  video	  maken	  genaamd	  34	  

“Inwijding	  in	  de	  Geesteswetenschap.”	  (ACTIE)	  35	  

	  36	  

1. Locatie?	  37	  

Mensen	  zijn	  positief	  over	  de	  locatie.	  Onder	  andere	  omdat	  het	  goed	  bij	  het	  onderwerp	  38	  

aansluit.	  	  39	  

2. Thema?	  40	  
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Mensen	  zijn	  ook	  positief	  over	  het	  thema.	  	  1	  

3. Datum?	  2	  

Als	  de	  zaal	  voor	  19.00	  aangekleed	  kan	  worden	  zou	  het	  wel	  op	  10	  oktober	  kunnen.	  De	  Haan	  3	  

heeft	  hier	  telefonisch	  contact	  over.	  (ACTIE)	  4	  

4. Tijd?	  5	  

Er	  wordt	  besloten	  dan	  19.00	  tot	  22.00	  uur	  prima	  is.	  	  6	  

8. OV	  
	  7	  

De	  updates	  worden	  bewaard	  voor	  de	  rondvraag.Per	  punt	  doorgesproken	  ziet	  de	  OV	  er	  als	  8	  

volgt	  uit:	  	  9	  

	  10	  

1.Kennismaking	  11	  

Dit	  zullen	  we	  kort	  en	  krachtig	  doen.	  	  	  12	  

	  13	  

2.	  Conceptverslag	  van	  de	  OV	  14	  

Deze	  wordt	  pagina	  per	  pagina	  doorgelopen.	  De	  Haan	  zal	  uit	  de	  notulen	  nog	  even	  de	  15	  

actiepunten	  halen	  en	  deze	  voorbespreken	  voor	  de	  OV.	  	  16	  

	  17	  

3.Mededelingen	  18	  

Twee	  vragen:	  19	  

1. Wat	  willen	  jullie	  precies	  met	  het	  Colloqium	  Doctum?	  (Van	  Exter)	  	  20	  

2. Hoe	  zit	  het	  met	  de	  verkoop	  van	  het	  Bungehuis?	  (De	  Haan)	  	  21	  

4.	  Selectie	  en	  studiebegeleiding	  in	  de	  master:	  22	  

Dit	  punt	  zal	  bij	  het	  volgende	  agendapunt	  worden	  besproken.	  	  	  23	  

	  24	  

5.	  Financiele	  situatie	  faculteit	  25	  

Dit	  wordt	  een	  update	  van	  Nijsten	  (misschien	  Van	  Vree).	  Hier	  weten	  we	  al	  vrij	  veel	  van	  26	  

af.	  Er	  moet	  veel	  bezuinigd	  worden.	  Hier	  zijn	  drie	  vragen	  bedacht.	  	  27	  

1. Wat	  bedoel	  je	  met	  het	  rationaliseren	  van	  het	  vakken	  aanbod?	  (Schotel)	  	  28	  

2. Wat	  wordt	  bedoeld	  met	  het	  voeren	  van	  een	  actiever	  HRM-‐beleid?	  (Schotel)	  	  29	  

3. Hoe	  ziet	  hij	  de	  kansen	  in	  de	  onderhandelingen	  bij	  het	  CvB	  en	  welke	  inzet	  heeft	  hij?	  30	  

Wat	  wil	  hij	  het	  liefst	  bereiken?	  (Schotel)	  31	  

Omgangsvormen	  bij	  de	  OV:	  	  32	  

Vaak	  was	  de	  eerste	  spreker	  de	  dossierhouder	  en	  de	  tweede	  spreker	  de	  33	  

Commissievoorzitter	  /	  De	  Haan.	  In	  principe	  zijn	  dit	  de	  enige	  mensen	  die	  praten	  bij	  dit	  34	  

punt.	  Iedereen	  moet	  zich	  realiseren	  dat	  mensen	  om	  bepaalde	  redenen	  afzien	  van	  het	  35	  

stellen	  van	  vragen.	  Als	  je	  wel	  heel	  graag	  iets	  wil	  zeggen	  is	  het	  het	  prettigst	  om	  te	  appen	  36	  

of	  briefjes	  te	  schrijven.	  Als	  je	  dan	  toch	  heel	  graag	  dingen	  wil	  zeggen	  moet	  je	  het	  doen,	  37	  

maar	  als	  je	  domme	  dingen	  zegt	  moet	  je	  wel	  voor	  de	  consequenties	  instaan.	  	  38	  

	  39	  
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Er	  is	  een	  verzoek	  gekomen	  om	  naamkaartjes	  te	  doen.	  Zwinkels	  gaat	  deze	  fiksen.	  (ACTIE)	  1	  

9. Selectiviteit	  masters	  
Schotel	  heeft	  in	  haar	  vergaderstuk	  de	  kaders	  geschetst	  over	  hoe	  wij	  überhaupt	  bij	  2	  

selectieve	  masters	  zijn	  aangekomen.	  Het	  is	  hier	  in	  de	  commissie	  over	  gegaan.	  Aan	  selectieve	  3	  

masters	  an	  sich	  valt	  niet	  heel	  veel	  te	  doen	  aangezien	  het	  vanuit	  OCW	  en	  het	  CvB	  nu	  mogelijk	  is	  4	  

gemaakt.	  We	  willen	  ons	  nu	  als	  gesprekspartner	  neerzetten.	  Hierom	  hebben	  wij	  een	  5	  

adviesaanvraag	  gekregen.	  Uiteindelijk	  zullen	  we	  er	  hier	  in	  de	  OER	  instemming	  op	  hebben.	  6	  

Selectiviteit	  gaat	  volgend	  jaar	  al	  gefaseerd	  van	  start.	  	  7	  

	  8	  

Een	  paar	  algemene	  gedachtes:	  9	  

-‐ In	  principe	  is	  het	  fijn	  dat	  wanneer	  dit	  wordt	  gedaan	  er	  aan	  studiebegeleiding	  gedacht	  10	  

wordt,	  dat	  het	  gefaseerd	  gebeurd	  en	  dat	  er	  goede	  voorlichting	  plaats	  vindt.	  	  11	  

-‐ Jammer	  is	  dat	  de	  nadruk	  voornamelijk	  de	  financiële	  gevaren	  en	  risico’s	  ligt.	  	  12	  

-‐ Een	  van	  de	  risico’s	  die	  wordt	  genoemd	  is	  dat	  er	  minder	  studenten	  komen,	  dit	  is	  echter	  13	  

eerder	  een	  doel.	  Het	  gaat	  namelijk	  sowieso	  samen.	  De	  Haan	  gaat	  dit	  melden.	  	  14	  

Lotten	  vraagt	  over	  hoe	  het	  zit	  met	  doorstroommasters.	  Van	  Henten	  heeft	  aangegeven	  dat	  15	  

hij	  dit	  niet	  wil	  en	  alleen	  topstudenten	  wil	  hebben.	  De	  doorstroommasters	  worden	  in	  LERU	  16	  

verband,	  op	  Europese	  studies	  na.	  Het	  zou	  heel	  gek	  zijn	  als	  ze	  niet	  van	  deze	  optie	  gebruik	  17	  

gaan	  maken.	  Verder	  moet	  dit	  in	  het	  decanenoverleg	  worden	  besloten.	  Schotel	  neemt	  dit	  18	  

punt	  mee	  in	  het	  advies.	  Vraag	  die	  hier	  over	  gesteld	  gaat	  worden:	  19	  

1. Wat	  is	  jullie	  visie	  op	  doorstroommasters	  aan	  de	  UvA?	  (Schotel)	  20	  

Gedachtes	  over	  de	  mastercoördinator:	  21	  

-‐ Hier	  waren	  drie	  problemen	  mee.	  	  22	  

1.	  Zo’n	  coördinator	  staat	  meer	  in	  dients	  van	  de	  uni	  dan	  in	  dienst	  van	  de	  23	  

student.	  	  24	  

2.	  Zo’n	  mastercoördinator	  heeft	  heel	  veel	  functies	  en	  dit	  kan	  conflicteren	  en	  25	  

heeft	  veel	  macht.	  	  26	  

3.	  Er	  staan	  heel	  veel	  vage	  dingen	  in	  over	  ‘al	  dan	  misschien	  eventueel’	  Dit	  geeft	  27	  

ook	  weer	  veel	  macht	  aan	  der	  mastercoördinator.	  	  28	  

-‐ Er	  is	  geen	  extra	  studiebegeleider	  naast	  de	  mastercoördinator.	  Hier	  is	  nadrukkelijk	  29	  

voor	  gekozen	  door	  de	  uni	  omdat	  deze	  persoon	  juist	  precies	  weet	  waar	  alle	  studenten	  30	  

naartoe	  moet.	  Bij	  Jan	  Willem	  is	  ook	  aangegeven	  dat	  dit	  zorgelijk	  was.	  Hier	  heeft	  De	  31	  

Haan	  aangegeven	  dat	  hij	  eventueel	  eerder	  een	  ombudsman	  zag	  in	  plaats	  van	  de	  MC.	  32	  

Van	  Henten	  gaf	  aan	  dat	  je	  bij	  sommige	  tracks	  ook	  een	  Academic	  Advisor	  hebt	  zodat	  je	  33	  

wel	  twee	  mensen	  hebt.	  Echter,	  het	  is	  niet	  aan	  de	  FSR	  om	  hier	  oplossingen	  voor	  aan	  te	  34	  

dragen.	  	  35	  

Academic	  writing:	  36	  

-‐ Dit	  is	  een	  vak	  wat	  nodig	  is	  aangezien	  veel	  masters	  Engelstalig	  worden.	  Er	  wordt	  ook	  37	  

meer	  geld	  vrijgemaakt	  voor	  IELTS	  hiernaast.	  De	  andere	  toetsen	  gelden	  ook	  gewoon	  38	  



	  

Pagina	  6	  ~	  7	  

nog	  steeds.	  Dit	  vak	  wordt	  echter	  ‘gratis’	  voor	  de	  studenten	  verzorgd.	  De	  FSR	  heeft	  hier	  1	  

geen	  problemen	  mee.	  	  2	  

Selectie	  criteria:	  3	  

1. Inhoud	  bachelor	  programma:	  Dit	  is	  logisch.	  4	  

2. Studieplan:	  Dit	  is	  oké	  	  als	  het	  niet	  bindend	  is.	  	  5	  

3. Motivatiebrief:	  Hier	  kan	  in	  de	  OV	  naar	  gevraagd	  worden.	  De	  procedure	  is	  niet	  geheel	  6	  

duidelijk.	  Is	  dit	  altijd	  in	  combinatie	  met	  een	  gesprek?	  (Schotel)	  Van	  Henten	  heeft	  7	  

aangegeven	  dat	  het	  aan	  de	  mastercoördinator	  is	  om	  te	  bepalen	  of	  studenten	  goed	  of	  8	  

niet	  zijn.	  Vraag	  om	  te	  stellen:	  De	  procedure	  staat	  ons	  niet	  helder	  voor	  de	  geest	  en	  hier	  9	  

willen	  wij	  graag	  meer	  uitleg	  over	  (Schotel)	  	  10	  

4. Studieduur:	  Dit	  is	  een	  zeer	  heikel	  punt.	  De	  Haan	  gaat	  nog	  vragen	  naar	  het	  onderzoek	  11	  

van	  Van	  Henten	  over	  dat	  dit	  goed	  zou	  zijn.	  Ze	  zeggen	  dat	  ze	  studieduur	  juist	  belangrijk	  12	  

vinden	  zodat	  ze	  ze	  niet	  zo	  op	  cijfergemiddelde	  hoeven	  te	  zitten.	  Maar	  dit	  is	  gek.	  13	  

Susanne	  geeft	  aan	  dat	  een	  beter	  alternatief	  is	  dat	  er	  naar	  aantal	  studiepunten	  in	  het	  14	  

laatste	  jaar	  gekeken	  wordt.	  	  15	  

5. Taalvaardigheid:	  Dit	  is	  prima.	  Je	  wil	  in	  een	  master	  goed	  Engels	  kunnen	  met	  zijn	  allen.	  16	  

6. Cijfergemiddelde:	  Dit	  is	  ook	  een	  heikel	  punt.	  Er	  wordt	  wel	  aangegeven	  dat	  het	  17	  

postpropedeuse	  is	  maar	  dit	  is	  onduidelijk.	  Het	  moet	  genotuleerd	  worden	  dat	  dit	  18	  

postpropedeuse	  is.	  	  19	  

7. Academic	  writing:	  Dit	  is	  prima.	  20	  

	  21	  

Vragen	  om	  te	  stellen:	  22	  

1. Waarom	  kun	  je	  je	  maar	  voor	  2	  masters	  inschrijven?	  (Schotel)	  23	  

2. Is	  het	  nog	  nodig	  voor	  iemand	  die	  afgewezen	  is	  voor	  een	  gesprek	  om	  nog	  voor	  een	  24	  

andere	  master	  mee	  te	  doen?	  (Schotel)	  25	  

Van	  Exter	  is	  op	  dit	  punt	  tweede	  woordvoerder.	  	  26	  

10. Locatie	  inwerkweekend	  
In	  verband	  met	  tijdsgebrek	  wordt	  dit	  moment	  later	  vervolgd	  opgepakt.	  27	  

11. Wvttk	  
Er	  is	  niets	  ter	  tafel	  gekomen.	  28	  

12. Rondvraag	  en	  sluiting	  
De	  Haan	  is	  van	  mening	  dat	  de	  Geesteswetenschappen	  de	  enige	  echte	  wetenschappen	  zijn.	  29	  

	  30	  

Om	  19.09	  sluit	  De	  Haan	  de	  vergadering.	  	  31	  

Besluiten	  
140828-‐1	   Schotel	  is	  verkozen	  als	  Voorzitter	  O&F	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  der	  32	  

Geesteswetenschappen	  in	  het	  jaar	  2014-‐2015	  	  33	  

140828-‐2	   Schotanus	  is	  verkozen	  als	  Vicevoorzitter	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  der	  34	  

Geesteswetenschappen	  in	  het	  jaar	  2014-‐2015	  35	  

140828-‐3	   De	  FSR	  moet	  ook	  dit	  jaar	  weer	  duidelijk	  aanwezig	  zijn	  op	  het	  FOCB.	  36	  
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140828-‐4	   Voorde	  CoBo	  zal	  een	  richtlijn	  van	  700	  tot	  1000	  euro	  worden	  aangehouden.	  1	  

140903-‐1	   De	  actiepunten	  worden	  voortaan	  met	  de	  week	  van	  de	  FSR	  meegestuurd.	  2	  

Actielijst	  
140828-‐3	   Schotel	  zoekt	  uit	  of	  er	  op	  andere	  faculteiten	  een	  minordag	  voor	  keuzevakken	  3	  

is	  4	  

140828-‐6	   V&C	  organiseert	  in	  september/	  oktober	  een	  OC-‐dag	  gericht	  op	  samenwerking	  5	  

140828-‐11	   Schotanus	  stelt	  een	  vergaderstuk	  over	  visitekaartjes	  op	  (inclusief	  ontwerp	  en	  6	  

begroting)	  7	  

140903-‐4	   De	  Haan	  prikt	  een	  datum	  voor	  de	  Belbin	  test.	  	  8	  

140903-‐5	   Commissievoorzitters	  zorgen	  voor	  input	  over	  de	  visies	  van	  hun	  commissies	  9	  

en	  presenteren	  in	  de	  PV	  eventuele	  kosten	  voor	  de	  uitvoering	  van	  deze	  visies.	  	  10	  

140903-‐6	   Koks	  en	  De	  Haan	  maken	  een	  raadsbegroting.	  	  11	  

140903-‐7	   De	  raad	  gaat	  in	  de	  volgende	  PV	  bij	  artikel	  9	  va	  het	  HR	  verder.	  12	  

140903-‐8	  	   Het	  DB	  gaat	  het	  HR	  wijzigen	  en	  hier	  een	  nieuw	  vergaderstuk	  voor	  aanleveren	  13	  

voor	  de	  volgende	  PV.	  14	  

	  15	  

140903-‐13	   De	  Haan	  gaat	  Marjolein	  overtuigen	  van	  het	  feit	  dat	  het	  in	  ere	  herstellen	  van	  16	  

het	  agendaoverleg	  een	  goed	  idee	  is.	  17	  

140903-‐17	   Wanneer	  blijkt	  dat	  veel	  raadsleden	  10	  oktober	  kunnen	  vraagt	  De	  Haan	  naar	  18	  

de	  beschikbaarheid	  van	  Van	  Vree.	  	  19	  

140903-‐19	  	   V&C	  gaat	  een	  fotograaf	  en	  fotoplek	  regelen	  voor	  de	  raadsfoto.	  	  20	  

140903-‐20	   	  De	  Haan	  gaat	  de	  afspraken	  die	  met	  de	  raadsassistent	  zijn	  gemaakt	  21	  

doormailen	  naar	  de	  hele	  raad.	  22	  

140910-‐1	   Schotel	  neemt	  de	  klacht	  op	  zich	  en	  communiceert	  hier	  over	  met	  CSR	  mensen.	  23	  

140910-‐2	   V&C	  stelt	  een	  locatie	  en	  nieuw	  moment	  voor	  de	  foto	  voor.	  24	  

140910-‐3	   De	  Haan	  heeft	  contact	  de	  voorzitters	  over	  het	  aanschaffen	  van	  raadskleding.	  25	  

140910-‐4	   Het	  DB	  stuurt	  de	  notulen	  van	  het	  DB	  naar	  Zwinkels.	  26	  

140910-‐5	   De	  Haan	  gaat	  bij	  TAQT	  navragen	  over	  de	  OER	  training.	  	  27	  

140910-‐7	  	   De	  Haan	  heeft	  telefonisch	  contact	  met	  het	  AAC	  om	  te	  kijken	  of	  de	  zaal	  al	  voor	  28	  

19.00	  uur	  versierd	  kan	  worden.	  29	  


