
 

Spuistraat 134 
1012 VB Amsterdam 

(020) 525 3278 
fgw@studentenraad.nl 
studentenraad.nl/fgw 

Agenda 
1. Opening 
2. Vaststellen notulen 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Update voorzitter / DB / O&O / O&F / V&C / CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. OER advies Archeologie 
8. OC update 
9. Bezuinigingen 
10. Standpunt Leenstelsel 
11. Wvttk 
12. Rondvraag en sluiting 

1. Opening 
Om 17.08 opent De Haan de vergadering. 1 

2. Vaststellen notulen & actielijst  
De notulen van 22 oktober worden met inachtname van de wijzigingen vastgesteld. 2 

3. Post in/uit 
 3 

Ingekomen mail 4 

 5 

- Vooraankondiging CoBo MEI 11 november 6 

- Uitnodiging CoBo Stichting Toekenningen 4 november 7 

- Uitnodiging trainingsdag ISO 21 november 8 

- Uitnodiging Medezeggenschapsevenement Studentenraden 31 oktober 9 

- Uitnodiging bijeenkomst eenheid onderwijs en onderzoek van Anne Louise Schotel 10 

- Vraag Jaco om declaratieformulier afgelopen OV 11 

- Agenda PV CSR 12 

- Bericht over het samenvoegen van de OER-en op de UvA (van de CSR) 13 

- Bericht dat SR overleg verplaatst is naar 4 november van de CSR 14 

- Verzoek om vooroverleg OV te verplaatsen van het FB 15 

  
 Notulen PV 29 oktober 2014 

Aanwezig 
Ruud van der Veen, Tom Lotten, Lisa Koks, Marije Hazelhoff, Sophie van Weeren, Paul Heinemans, Gunnar de Haan, 
Anne Louise Schotel, Roos de Groen, Linda van Exter 

Afwezig Susanne Schotanus 

Gast  

Notulist Astrid Zwinkels 

 



 

- Vraag van de OR over OC bijeenkomst 1 

- 3 mails n.a.v. de uitnodiging voor de OC bijeenkomst 2 

 3 

Verzonden mail 4 

- Reacties op de mails n.a.v. de uitnodiging voor de OC bijeenkomst 5 

- Bevestiging van het verplaatsen van het vooroverleg OV 6 

 7 

          Wacht op antwoord: 8 

 9 

- Vraag van Martin Wesseling over onderzoeksbeleid (van 3 oktober) 10 

- Vraag van de FEB over de meningen rondom het leenstelsel (van 14 oktober) 11 

- Vraag van Harriet Bergman om debattoernooi op de FGw te organiseren (van 17 oktober) 12 

- Adviesaanvraag Deel B OER Archeologie (van 20 oktober) 13 

- Vraag Jaco om declaratieformulier afgelopen OV (van 23 oktober) 14 

De Haan stuurt het mailadres van Jaco door aan Koks (ACTIE) 15 

 16 

         Ontvangen post: 17 

- Uitnodiging CoBo Off-Screen 18 

4. Mededelingen 
Schotanus is afwezig en heeft De Haan gemachtigd. 19 

 20 

Lotten wil aangeven dat het medezeggenschapsevenement komende vrijdag is. Hier zullen 21 

dingen besproken worden. Hij vraagt of hier mensen heen willen. Van Exter geeft aan dat het 22 

idee wel heel leuk is maar vraagt zich af of mensen vanuit de FSR hier iets aan hebben nu. 23 

Schotel geeft aan dat zij vorig jaar dit had georganiseerd maar dat dit meer gezellig dan 24 

inhoudelijk was. De Haan geeft aan dat iedereen elkaar nu bij alle CoBo’s al regelmatig treft. Hij 25 

vindt O&F op dit moment belangrijker.  26 

 27 

Schotel geeft aan dat ze een bordspel heeft gekocht voor de raad. 28 

 29 

Koks moet om 18.15 weg. 30 

Van Weeren hoeft vanaf vandaag niet meer om 18.30 weg. 31 

Van der Veen moet wel nog steeds om 18.30 weg. 32 

5. Update voorzitter / DB / O&O / O&F / V&C / CSR 
CSR:  33 

Lotten geeft aan dat er gisteren OV was. Hier is UvA matching besproken. Dymph vond 34 

zelf de voorgestelde regels nogal ver gaan. Ook is de kaderbrief besproken. Mensen 35 

waren heel verbaasd dat Dymph de vragen probeerde ontwijken. Dymph heeft 36 

voorgesteld om weer een lunch met de rector te organiseren. Dymph zei tijdens de OV 37 

dat er juist meer studiepunten zijn behaald en dat er dus meer geld uitgekeerd gaat 38 

worden (in tegenstelling tot wat de kaderbrief stelt). Verder zei ze ook dat er geen 39 

fouten in de kaderbrief zitten. De Groen geeft aan dat er in de kaderbrief letterlijk staat 40 

dat we minder geld per studiepunt krijgen. Lotten geeft aan dat het nieuwe 41 

allocatiemodel wordt gemaakt en de CSR mag daaraan mee praten. Lotten geeft aan dat 42 
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het vandaag is gegaan over UvA Format. Dit gaat over samenwerking tussen UvA en 1 

VU. De vraag was hoofdzakelijk of we dossierhouders zowel bij de UvA als de VU willen 2 

hebben. Dit willen ze tegengaan. Ook is er nog een heel gedoe met OC’s.  3 

Schotel geeft aan dat er nu allemaal dingen gelekt zijn over Sciences in Amsterdam en 4 

vraagt wat de mening van de CSR hierover is. Lotten geeft aan dat de CSR niet inziet 5 

dat dit een verkapte AFS is. Van Exter geeft aan dat als het vergaderstuk inderdaad 6 

wordt geaccepteerd er inderdaad deuren worden opengezet.  7 

Lotten geeft aan dat het ook even over het instellingsplan is gegaan. Hierin zijn een 8 

aantal aanpassingen nog niet doorgevoerd die wel breekpunten waren en ook waren 9 

er wat punten uitgehaald. Lotten gaat uitzoeken welke dit precies waren (ACTIE) 10 

Lotten zoekt ook uit wat er gebeurt als het instellingsplan niet aangenomen wordt. 11 

(ACTIE) 12 

O&F:  13 

Schotel geeft aan dat er niet is vergaderd aangezien er niemand was. Ze heeft wel met 14 

Koks aan studiesucces gezeten. Vrijdag gaan ze het van 15.00 tot 17.00 over de 15 

bezuinigingen hebben.  16 

O&O:  17 

Er is een uitgebreide discussie geweest over videocolleges. Schotel heeft nu de taak om 18 

hier een vergaderstuk van de maken. Er is opnieuw naar de dossierverdeling gekeken. 19 

Studiesucces heet vanaf nu rendementsdenken.  20 

V&C:  21 

Hazelhoff heeft een aantal permanente campagne poster ideeën voorgelegd. Na wat 22 

aanpassingen gaat ze nu van iedere poster er 1 printen. Als de kwaliteit goed genoeg is 23 

blijven we printen. Het idee is om per maand 2 posters overal door het PC Hoofthuis te 24 

hangen. Ook is de OC-bijeenkomst geweest. Er waren heel veel vragen over de 25 

bezuinigingen. Er was zelfs een voorstel om dit iedere maand te doen. Dit gaan we niet 26 

doen. Wel komt er een OC-nieuwsbrief om aan te geven aan de OC’s wat er bij de FSR 27 

speelt. De volgende bijeenkomst komt als er iets meer over bezuinigingen / 28 

selectiviteit bekend is. Er zijn ook twee stukken voor op de website besproken.   29 

DB:  30 

Er wordt morgen vergaderd. 31 

6. Vaststellen agenda 
Sollicitatie CV V&C wordt toegevoegd. OC update en bezuinigingen zijn al gedaan en 32 

worden dus van de agenda geschrapt. De agenda wordt als volgt vastgesteld: 33 

7. Sollicitatie CV V&C 
De normale sollicitatie procedure wordt gestart. De twee kandidaten worden naar buiten 34 

gestuurd. Er wordt overlegd door de raad en vervolgens worden ze om en om weer naar binnen 35 

gevraagd. Via stembriefjes wordt gestemd.  36 

 37 

Marije is verkozen tot commissievoorzitter V&C. 38 

8. OER advies Archeologie 
Van Weeren geeft aan dat het vergaderstuk al voor zich spreekt. Er is gesproken met 39 

Stephanie en de OC voorzitter van Archeologie.  40 
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 1 

De Groen vindt dat we ons moeten onthouden van advies aangezien het collegejaar al zo 2 

ver is gevorderd. Lotten is het hier mee eens. De Haan denkt dat gezien het feit wij niet officieel 3 

adviesrecht hebben op onderdeel B we er meer op tenen gaan trappen dan nodig is als we ons 4 

onthouden van advies om principiële redenen. Van Weeren geeft aan dat dit punt nu pas ter 5 

tafel wordt gebracht aangezien het in O&O al meerdere ter sprake is gekomen. Roos geeft aan 6 

dat eenzelfde strategie is gevoerd bij het adviseren rondom de begroting. De Haan denkt dat 7 

hetzelfde signaal nu ook in het advies is verwoord. Lotten is het hier mee eens, hij kan zich hier 8 

prima bij neerleggen.  9 

 10 

De FSR FGw brengt wel advies uit. 11 

 12 

Voor: 7 13 

Tegen: 3 14 

Onthouding 1 15 

 16 

Het voorstel is aangenomen. 17 

 18 

Van Weeren geeft aan dat de herschrijving door van Laar niet ideaal is. Er zijn heel veel 19 

voltooid deelwoorden. Van Weeren stelt voor om haar oude advies (met inachtname van de 20 

wijzigingen wat betreft spelfouten) te versturen.  21 

 22 

De FSR FGw neemt het advies inhoudelijk over en mandateert Van Weeren om het om te 23 

zetten in een tekst en dit morgen door De Haan te laten versturen. 24 

 25 

Voor: 9 26 

Tegen: 1 27 

Onthouding: 1 28 

 29 

Het besluit is aangenomen.  30 

 31 

9. Functieomschrijving raadsassistent 
Schotel heeft een tekst geschreven over wat ze op de website zou willen. Ze stelt voor om 32 

de sollicitatiedeadline op 14 november in te stellen zodat de aanstelling per 1 december kan 33 

zijn. Uit de Belbin test werd duidelijk dat een bedrijfsman nodig is voor deze raad. Ze is van 34 

mening dat dit nu goed blijkt uit de omschrijving. 35 

 36 

Hazelhoff vraagt of wij studentenbelangen tegenover het bestuur van de faculteit 37 

vertegenwoordigen. De Haan geeft aan dat de FSR juridisch gezien het FB controleert en dat dit 38 

dus inderdaad haar taak is. Lotten stelt een tekstuele wijziging voor naar: ‘in de beleidsvorming 39 

de studentenbelangen behartigen’. De Haan geeft aan dat het punt over uitstekende schriftelijke 40 

vaardigheden niet perse nodig is. Schotel geeft aan dat we iemand zochten die heel veel stukken 41 

gaat schrijven en vindt het dus wel goed. Lotten geeft aan dat het handig is als iemand naast 42 

Bert dit ook kan doen. Schotanus stelt voor om het te veranderen in ‘vindt het leuk om stukken 43 

te schrijven’. Dit wordt overgenomen. Schotanus vraagt of het noodzakelijk is dat het een 44 
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student aan deze faculteit is. Ze gaat aan Blaauboer vragen of dit noodzakelijk is (ACTIE) De 1 

Haan geeft aan dat het wel iemand moet zijn die om kan gaan met geesteswetenschappers. Het 2 

liefst heeft iemand ook vakken gevolgd aan de faculteit.  3 

 4 

De FSR FGw mandateert de SoCo om volgens deze richtlijnen een raadsassistent aan te 5 

stellen.  6 

 7 

Voor: 10 8 

 9 

Het voorstel is aangenomen.  10 

10. Standpunt Leenstelsel 
Dit punt vervalt.  11 

11. Wvttk 
Er is niets ter tafel gekomen. 12 

12. Rondvraag en sluiting 
Om 19.00 sluit De Haan de vergadering.  13 

Besluiten 
140828-1 Schotel is verkozen als Voorzitter O&F van de Facultaire Studentenraad der 14 

Geesteswetenschappen in het jaar 2014-2015  15 

140828-2 Schotanus is verkozen als Vicevoorzitter van de Facultaire Studentenraad der 16 

Geesteswetenschappen in het jaar 2014-2015 17 

140828-3 De FSR moet ook dit jaar weer duidelijk aanwezig zijn op het FOCB. 18 

140828-4 Voorde CoBo zal een richtlijn van 700 tot 1000 euro worden aangehouden. 19 

140903-1 De actiepunten worden voortaan met de week van de FSR meegestuurd. 20 

140917-1 Op de persoonlijke kaartjes komt bij persoonlijke raadleden ‘Raadslid’ te 21 

staan. Bij Zwinkels komt hier ‘Ambtelijk Secretaris’ te staan en bij Van Laar 22 

‘Raadsassistent’.  23 

140917-2 Zwinkels krijgt haar eigen persoonlijke kaartjes. 24 

140917-3 Het raadstelefoonnummer wordt enkel op de algemene kaartjes geplaatst.  25 

140917-4 V&C krijgt een budget van 150 euro om de OC-bijeenkomst van te 26 

organiseren. 27 

140917-5 De plannen zoals beschreven in het stuk ‘bedank de kiezers’-actie mogen 28 

worden uitgevoerd. 29 

140917-6 Het inwerkweekend zal op dezelfde locatie als vorig jaar plaatsvinden. 30 

140917-7 Raadsfaciliteiten in de raadskamer mogen niet door andere mensen dan de 31 

raadsleden gebruikt worden. 32 

Pagina 5 ~ 7 



 

140924-1 Als de raadsassistent niet heeft meegedacht bij het schrijven van een advies 1 

dan zal de schrijver van dit advies een memorie van toelichting meesturen.  2 

140924-2 Koks zal voortaan de declaraties op donderdag behandelen. 3 

140924-3 Per raadslid kunnen maximaal ofwel 1 vest of wel 2 shirts worden besteld. 4 

140924-4 Raadsleden die geen raadskleding willen worden hier niet toe verplicht. 5 

140924-5 De raadskleding wordt uit raadsbudget betaald. 6 

140924-6 Op de raadskleding worden de namen van de raadsleden gedrukt.  7 

141001-1 Van Laar herschrijft het advies over selectieve masters waarna De Haan het 8 

verstuurt. 9 

141001-2 Op de constitutieborrel zullen alle aanwezigen 2 consumptiemuntjes krijgen. 10 

141001-3 Het maximumbedrag dat op de constitutieborrel aan drinken wordt 11 

uitgegeven is 1000 euro.  12 

141001-4 V&C mag voor maximaal 40 euro de Bedank-de-kiezers actie uitvoeren. 13 

141008-1 De afterparty van de CoBo vindt plaats in het Spinhuis. Hier wordt geen 14 

budget voor vrijgemaakt verder.  15 

141015-1 De FSR FGw stelt de begroting met in acht name van de wijzigingen vast. 16 

141015-2 De FSR FGw doet dit jaar wederom mee aan de Docent van het Jaar verkiezing. 17 

141022-1 V&C heeft het mandaat gekregen om de blokhut voor 13 t/m 15 juni te 18 

boeken 19 

141022-2 Schotanus is verkozen als Voorzitter O&O van de Facultaire Studentenraad 20 

der Geesteswetenschappen.  21 

141029-1 Hazelhoff is verkozen als Voorziter V&C van de Facultaire Studentenraad der 22 

Geesteswetenschappen 23 

141029-2 De FSR FGw brengt wel advies uit over de adviesaanvraag van Archeologie 24 

141029-3 De FSR FGw mandateert Van Weeren om het adives OER B Archeologie te 25 

herschrijven en dit door De Haan te laten versturen. 26 

141029-4 De FSR FGw mandateert de SoCo om volgens vastgestelde richtlijnen een 27 

raadsassistent aan te stellen. 28 

Actielijst 
140917-2 In de Week van de FSR voorafgaand aan de volgende OV stuurt Zwinkels de 29 

actiepunten van de OV mee.  30 

140917-15 De Haan is aanwezig op alle CoBo’s van de FGw, ook degene waarvoor hij niet 31 

is uitgenodigd.  32 

141001-2 Ruud tekent zich voor minstens 2 uur in voor de campagne van de docent van 33 

het jaar. 34 

141008-2 De wijzigingen uit de notulen worden in het HR opgenomen door het DB. 35 

141008-4 Er wordt over het HR op de PV.  36 
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141022-1 De Haan beantwoordt de mail van Martin Wesseling en laat dit aan Zwinkels 1 

weten 2 

141022-2 V&C bespreekt de vraag over de organisatie van het FGw debattoernooi en 3 

laat dit aan Zwinkels weten 4 

141022-3 V&C boekt het inwerkweekend voor eerdergenoemde data via de formulieren 5 

op de website van scoutingpaulus.nl  6 

141022-5 Visie leenstelsel wordt volgende PV opnieuw geagendeerd 7 

141029-1 De Haan stuurt het mailadres van Jaco door aan Koks 8 

141029-2 Lotten zoekt uit welke punten er uit het instellingsplan zijn gehaald 9 

141029-3 Lotten zoekt uit wat er gebeurt als het instellingsplan niet wordt aangenomen. 10 

141029-4 V&C start met het opstellen van een plan voor een student-van-het-jaar-11 

verkiezing. 12 
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