
 

Spuistraat 134 
1012 VB Amsterdam 

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

Agenda 
1. Opening 
2. Post in/uit 
3. Vaststellen notulen & actielijst 
4. Mededelingen 
5. Updates 
6. Voorbereiding OV 
7. Wvttk 
8. Rondvraag en sluiting 

1. Opening 
Om 11.11 opent De Haan de vergadering  1 

2. Post in/uit 
Ingekomen mail (gesorteerd per thema): 2 

 3 

1. Profiel 2015 4 

- Uitnodiging bijeenkomst opleiding geschiedenis 25 november; van docenten geschiedenis 5 

- Bezwaren Profiel 2016 opleiding geschiedenis; van Maartje van Gelder 6 

- De brief die de afdeling Geschiedenis aan Van Vree heeft geschreven; van de afdeling 7 

geschiedenis 8 

- Bericht 2 – Profiel 2016 gericht aan alle medewerkers van het FB 9 

- De notitie Profiel 2016; van het FB 10 

- Een mail over de ‘Verhaspeling’ van de FSR over Profiel 2016 – van Frank van Vree 11 

- Een reactie n.a.v. de berichtgeving in de media over Profiel 2016; van het FB 12 

- Informatie Kaderstellingen COH and GSH; van het FB 13 

- De brief die de afdelingsvoorzitters, opleidingsdirecteuren en hoogleren naar het FB hebben 14 

gestuurd; van het FB 15 

- Bericht over de doodsteek van de UvA aan talenonderwijs Nederland; van Platform Talen 16 

- Oproep tot het schrijven van een ongevraagd advies over Profiel 2016 aan de OC’s; van 17 

wijsbegeerte 18 

- De vraag om te spreken in een reportage fimje over de FGw bezuinigingen; van de Babel 19 

- De vraag van een student waarom er maar zo weinig media studies docenten de brief 20 

ondertekend hebben; van een student (wacht op antwoord) 21 

  
 Notulen PV FSR FGw 18 november 

Aanwezig 
Roos de Groen, Paul Heinemans, Marije Hazelhoff, Tom Lotten, Gunnar de Haan, Susanne Schotanus, Sophie van 
Weeren, Bert van Laar, Ruud van der Veen, Lisa Koks 

Afwezig Anne Louise Schotel, Izi Hitimana  

Gast  

Notulist Astrid Zwinkels 

 



 

 1 

2. mOER 2 

- Een google drive voor de mOER bestanden van de CSR 3 

- Het verzoek om de mOER input op een bepaalde manier aan te leveren van de CSR 4 

- Een mail met zorgen over de harmonisering van de mOER; van Gaby Lunasky 5 

3. FB-Overig 6 

-Agenda en Bijlagen OV 20 november; van het FB 7 

- Adviesaanvraag KPI’s; van het FB 8 

- Instemmingsverzoek Facultair Strategisch Plan; van het FB 9 

- De besluitenlijst; van het FB 10 

 11 

4. Overig 12 

- Herinnering CoBo CSR 5 november 13 

- Uitnodiging CoBo MEI 11 november 14 

- Uitnodiging voor de Dies Natalis 2015 15 

- Uitnodiging tweede studieverenigingenoverleg op 27 november; van de ASVA 16 

- Uitnodiging OV OR 18 november; van de OR 17 

- Herinnering van de Conferentie Medezeggenschap op 22 november 18 

- Een dankwoord voor het aanwezig zijn op de CoBo; van de ASVA 19 

- Zoektocht naar een gestolen Perzisch tapijt; van Off-Screen 20 

- Het advies van de FSR FMG over de bezuinigingen & het beleidsplan 2014-2015 21 

- Het verzoek om een blackboard app te testen van Chris Hermsen 22 

- Het verzoek om met alle O&O voorzitters bij elkaar te komen; van de CSR 23 

- Het bericht dat er een laptop bij de receptie is achter gelaten voor de DvhJ campagne;  van 24 

Mari van de receptie 25 

- Conceptagenda PV CSR x3 26 

 27 

Verstuurde mail: 28 

 29 

- Persbericht: De FSR-FGw spreekt zich uit tegen Profielschets 2016 30 

- Uitnodiging OC-bijeenkomst Profiel 2016 op 18 november 31 

 32 

Schotel beantwoordt de twee studentenvragen (ACTIE) 33 

3. Vaststellen notulen & actielijst 
De notulen van 29 oktober worden zonder wijzigingen vastgesteld. 34 

4. Mededelingen 
Schotel is ziek en heeft niemand gemachtigd. 35 

Hitimina is afwezig en heeft niemand gemachtigd.  36 

 37 

De Groen moet om kwart voor 12 weg. Ook deelt ze mede dat ze per 1 december aftreedt 38 

als raadslid van de FSR FGw.  39 

Schotanus geeft aan dat er een procedure in was gesteld om een raadsassistent te vinden 40 

om de plek van Van Exter over te nemen. Aangezien Hitimana uiteindelijk zijn zetel heeft 41 

opgenomen hoefde er voor Van Exter geen raadsassistent gevonden te worden. Nu kan dezelfde 42 
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procedure worden gebruikt om een raadsassistent voor de zetel van De Groen te vinden. 1 

(ACTIE) 2 

Van Weeren geeft aan dat Schotanus en zij druk zijn met het advies van de mOER. De 3 

(enkele) opmerkingen die hierop zijn binnengekomen worden meegenomen in een advies dat 4 

binnenkort door Schotanus zal worden geschreven. De Haan zal nog contact opnemen met Roos 5 

Eggers om te informeren naar haar praktische bezwaren (ACTIE). Lotten geeft aan dat de reden 6 

voor hem om geen feedback in de googles docs te zetten was dat hij het eens was met de 7 

bezwaren die Gaby Lunsky in haar mail heeft opgesteld. Schotanus geeft aan dat ze dit begrijpt, 8 

maar vindt het ook belangrijk om aan de CSR duidelijk te maken wat precies de speciale punten 9 

zijn waarop de FGw verschilt van andere faculteiten, zodat we aan kunnen geven dat dit ook 10 

belangrijke punten zijn om te behouden.  11 

5. Updates 
V&C:  12 

De FSR FGw heeft heel veel positieve en professionele media-aandacht gekregen. Dit is 13 

onder andere aan de fantastische bijeenkomst van woensdag te danken. V&C is zelf ook 14 

proactief geweest met het opzoeken van de media en studenten, door een persbericht 15 

te versturen, door posters op te hangen, door een mail naar alle studenten te sturen. 16 

Verder is de FSR FGw genoemd in allerlei kranten en bladen en zijn ze zelfs actief door 17 

verschillende media outlets benaderd. Hazelhoff is van mening dat ze het in deze 18 

crisistijd bijster goed doen wat betreft communicatie. 19 

O&O:  20 

Schotanus geeft aan dat hoewel O&O al 2 weken lang geen officiële vergadering heeft 21 

gehad, de commissieleden en zijzelf de afgelopen weken wel bijzonder hard aan O&O 22 

onderwerpen hebben gewerkt. Ze geeft aan dat de FSR FGw wat betreft Profiel 2016 23 

nu zo goed op de hoogte zijn van alles wat er speelt, dat ze hierin het FB en het CvB 24 

overtreffen. De rest van de FSR FGw is het hier zo erg mee eens dat er luid wordt 25 

geapplaudisseerd.  26 

CSR:  27 

De CSR bereid zich voor op de GV. Onderwerpen waar ze zich nu mee bezig houden zijn 28 

de flex schil (ze maken zich zorgen over het percentage medewerkers met flexibele 29 

contracten), rendement, research based onderwijs (hier zijn ze het nog niet helemaal 30 

mee eens), het afkopen van lestijd van docenten (het CvB wil hier vanaf), selectieve 31 

masters en de 360 graden feedback van de medezeggenschap. Ook is de profielschets 32 

besproken en is er een discussiegaande over hoe de CSR moet communiceren met het 33 

CvB, wat Lotten een beetje een loos onderwerp vindt.   34 

 35 

De Haan vraagt aan Schotel of zij een papieren update voor O&F kan versturen.(ACTIE) 36 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 37 

Koks komt binnen. 38 

7. Voorbereiden OV 
Voorbereiding actiepunten: 39 

140508-08  De Groen neemt contact op met Maria Heijne .  Dit punt kan weg.  40 
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140911-01  Van Henten stuurt, indien dit mag, de cijfers omtrent selectiviteit en 1 

rendement door naar de FSR.  De FSR heeft niets ontvangen.  2 

140911-02 Van Henten zorgt er voor dat het duidelijk wordt dat het bij cijfergemiddelde 3 

rondom selectie om het post-propedeutische cijfergemiddelde gaat.  Dit is 4 

gebeurd 5 

140911-03 Van Henten zal nadenken over de manier waarop de gevaren die samengaan 6 

met de mastercoördinator ingedamd kunnen worden.  De FSR heeft niets 7 

ontvangen. 8 

140911-04 Van Henten stuurt onderzoek op waaruit zou blijken dat studenten met een 9 

lange studieduur een laag studierendement hebben.  De FSR heeft niets 10 

ontvangen. 11 

140911-05 De FSR maakt een smoelenboek en stuurt dit naar Blaauboer.  Dit doet De 12 

Haan vandaag (ACTIE) 13 

140911-05 Blaauboer stuurt een overzicht naar de FSR van de studentenaantallen.   Dit 14 

is gedaan 15 

 16 

Mededelingen:  17 

Hier zal het FB een update over selectiviteit geven.  18 

De vraag die we hier kunnen stellen is: “Waarom is het bedrag van de bezuinigingen nu opeens 19 

weer een stuk lager dan wat eerder is gecommuniceerd?” (VRAAG) 20 

 21 

Contouren Profielschets 2016 22 

Het is waarschijnlijk dat Van Vree hier over de werkgroepen zal beginnen. De FSR moet hier dus 23 

met inhoudelijke punten komen over: 24 

- hoe de werkgroepen er uit komen te zien (leden & onderwerpen) 25 

- hoe het tijdspad er uit komt te zien. 26 

Ook heeft Schotanus nog 3 pagina’s met vragen welke hier aan het FB gesteld kunnen worden. 27 

Deze kunnen ook opgedeeld worden in de onderdelen proces & inhoud. Deze stuurt de Haan 28 

door naar iedereen (ACTIE) Iedereen levert hier voor donderdag feedback op. (ACTIE) 29 

Van Laar geeft aan dat de onderwerpen die de werkgroepen zullen gaan behandelen erg 30 

belangrijk zijn en dat hier dus van te voren goed over nagedacht moet worden. De Haan geeft 31 

aan dat hij de proceskant juist ook erg belangrijk vindt.  32 

Na discussie worden er twee FSR-groepen opgesteld.  33 

1. De groep die een plan gaat schrijven voor de proces kant: De Haan en Van der Veen 34 

2. De groep die een plan gaat schrijven over de inhoudelijke thema’s: Koks, De Haan, Van der 35 

Veen, Schotanus, Van Laar en Lotten 36 

Bij de laatste groep kan aan de volgende punten worden gedacht: 37 

- Welk plannen zijn nog niet belicht? 38 

- Welke plannen gaan nu goed? 39 

- Is het mogelijk om een Liberal Arts opleiding naast de klassieke opleidingen op te stellen? 40 

- Is er vraag naar een Liberal Arts opleiding (marktonderzoek) 41 

- Wat zijn de mogelijkheden bij de masters? 42 

- Hoe zit het met promotieonderzoek? 43 

- Is 884 nog wel nodig in de nieuwe plannen? 44 

- Wat kan er gebeuren met de kleine talen? (Schotanus heeft hier veel onderzoek naar gedaan 45 

de laatste week. Lotten heeft hier ook interesse in.) 46 
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 1 

Overig bij dit punt: 2 

- Sam Quax gaat de vergadering voorzitten 3 

- De Haan gaat aan Van Vree voorstellen om de OV in het universiteitstheater te houden 4 

(ACTIE) 5 

 6 

Facultair strategisch plan & KPI’s. 7 

De Haan geeft aan dat iedereen de bijlagen goed gelezen moet hebben. Iedereen gaat dit dus ook 8 

doen.  Wanneer mensen hier vragen / opmerkingen over hebben sturen ze deze naar Schotel. 9 

(ACTIE) De Haan geeft aan dat de inzet van dit agenda punt op de OV wordt om informatie te 10 

krijgen van het bestuur, niet om al hard de discussie in te gaan.  11 

 12 

mOER 13 

Voordat de profielschets was verstuurd was dit een punt wat de FSR op de agenda heeft gezet. 14 

De inzet zal voornamelijk zijn om informatie te krijgen over het standpunt van het FB over de 15 

centralisering van de OER. Lotten geeft aan dat de CSR hier een instemmingsverzoek voor heeft 16 

gekregen. De meningen in de CSR zijn echter erg verdeeld, waardoor de FSR-en om input is 17 

gevraagd, om een situatie als bij de kaderbrief te voorkomen.  18 

 19 

Rondvraag & Sluiting 20 

Bij de rondvraag zal om een aantal cijfers worden gevraagd. De cijfers die de FSR FGw graag zou 21 

ontvangen zijn de cijfers over het BSA van afgelopen jaar, over matching en over selectie. 22 

(VRAAG) 23 

8. Wvttk 
Heinemans en De Haan hebben een opiniestuk geschreven en vragen of de FSR-leden zich 24 

hier in kunnen vinden. Schotanus geeft aan dat de FSR zelf geen cijfers heeft om het standpunt 25 

dat 75% van de studenten dichtbij gaat studeren te onderbouwen. Dit wordt er dus uitgehaald. 26 

Van der Veen geeft aan dat duidelijker moet worden aangegeven dat het samengaan van studies 27 

niet een wenselijke uitkomst is. Hier wordt een zin aan toegevoegd. Schotanus stelt ook voor om 28 

niet de bekostigingsfactor met een specifiek getal zou noemen, aangezien bijna niemand 29 

hiermee bekend is. Er wordt besloten dat er iets wordt gezegd over het gelijkstellen aan de 30 

bèta’s.  31 

Er wordt besloten dit stuk in naam van de FSR FGw naar de NRC te sturen. 32 

 33 

Ook moet er nog een werkagenda worden gemaakt over de punten die nog niet eerder zijn 34 

behandeld in deze vergadering. Schotanus geeft aan dat de onderzoeksgroep moet gaan 35 

bekijken hoe de hervormingen bij de FNWI, FEB en FMG zijn verlopen en hoe deze invloed op 36 

de studentenaantallen hebben gehad. Ook is er morgen van 19.00 to 21.00 een OC-bijeenkomst.  37 

9. Rondvraag en sluiting 
Schotanus vraagt of de FSR wist dat Paul en zij net lunch hebben gehaald.  38 

Om 13.02 sluit De Haan de vergadering.  39 
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Besluiten 
140828-1 Schotel is verkozen als Voorzitter O&F van de Facultaire Studentenraad der 1 

Geesteswetenschappen in het jaar 2014-2015  2 

140828-2 Schotanus is verkozen als Vicevoorzitter van de Facultaire Studentenraad der 3 

Geesteswetenschappen in het jaar 2014-2015 4 

140828-3 De FSR moet ook dit jaar weer duidelijk aanwezig zijn op het FOCB. 5 

140828-4 Voorde CoBo zal een richtlijn van 700 tot 1000 euro worden aangehouden. 6 

140903-1 De actiepunten worden voortaan met de week van de FSR meegestuurd. 7 

140917-1 Op de persoonlijke kaartjes komt bij persoonlijke raadleden ‘Raadslid’ te 8 

staan. Bij Zwinkels komt hier ‘Ambtelijk Secretaris’ te staan en bij Van Laar 9 

‘Raadsassistent’.  10 

140917-2 Zwinkels krijgt haar eigen persoonlijke kaartjes. 11 

140917-3 Het raadstelefoonnummer wordt enkel op de algemene kaartjes geplaatst.  12 

140917-4 V&C krijgt een budget van 150 euro om de OC-bijeenkomst van te 13 

organiseren. 14 

140917-5 De plannen zoals beschreven in het stuk ‘bedank de kiezers’-actie mogen 15 

worden uitgevoerd. 16 

140917-6 Het inwerkweekend zal op dezelfde locatie als vorig jaar plaatsvinden. 17 

140917-7 Raadsfaciliteiten in de raadskamer mogen niet door andere mensen dan de 18 

raadsleden gebruikt worden. 19 

140924-1 Als de raadsassistent niet heeft meegedacht bij het schrijven van een advies 20 

dan zal de schrijver van dit advies een memorie van toelichting meesturen.  21 

140924-2 Koks zal voortaan de declaraties op donderdag behandelen. 22 

140924-3 Per raadslid kunnen maximaal ofwel 1 vest of wel 2 shirts worden besteld. 23 

140924-4 Raadsleden die geen raadskleding willen worden hier niet toe verplicht. 24 

140924-5 De raadskleding wordt uit raadsbudget betaald. 25 

140924-6 Op de raadskleding worden de namen van de raadsleden gedrukt.  26 

141001-1 Van Laar herschrijft het advies over selectieve masters waarna De Haan het 27 

verstuurt. 28 

141001-2 Op de constitutieborrel zullen alle aanwezigen 2 consumptiemuntjes krijgen. 29 

141001-3 Het maximumbedrag dat op de constitutieborrel aan drinken wordt 30 

uitgegeven is 1000 euro.  31 

141001-4 V&C mag voor maximaal 40 euro de Bedank-de-kiezers actie uitvoeren. 32 

141008-1 De afterparty van de CoBo vindt plaats in het Spinhuis. Hier wordt geen 33 

budget voor vrijgemaakt verder.  34 

141015-1 De FSR FGw stelt de begroting met in acht name van de wijzigingen vast. 35 

141015-2 De FSR FGw doet dit jaar wederom mee aan de Docent van het Jaar verkiezing. 36 
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141022-1 V&C heeft het mandaat gekregen om de blokhut voor 13 t/m 15 juni te 1 

boeken 2 

141022-2 Schotanus is verkozen als Voorzitter O&O van de Facultaire Studentenraad 3 

der Geesteswetenschappen.  4 

141029-1 Hazelhoff is verkozen als Voorziter V&C van de Facultaire Studentenraad der 5 

Geesteswetenschappen 6 

141029-2 De FSR FGw brengt wel advies uit over de adviesaanvraag van Archeologie 7 

141029-3 De FSR FGw mandateert Van Weeren om het adives OER B Archeologie te 8 

herschrijven en dit door De Haan te laten versturen. 9 

141029-4 De FSR FGw mandateert de SoCo om volgens vastgestelde richtlijnen een 10 

raadsassistent aan te stellen. 11 

Actielijst 
140917-2 In de Week van de FSR voorafgaand aan de volgende OV stuurt Zwinkels de 12 

actiepunten van de OV mee.  13 

140917-15 De Haan is aanwezig op alle CoBo’s van de FGw, ook degene waarvoor hij niet 14 

is uitgenodigd.  15 

141001-2 Ruud tekent zich voor minstens 2 uur in voor de campagne van de docent van 16 

het jaar. 17 

141008-2 De wijzigingen uit de notulen worden in het HR opgenomen door het DB. 18 

141008-4 Er wordt over het HR op de PV.  19 

141022-1 De Haan beantwoordt de mail van Martin Wesseling en laat dit aan Zwinkels 20 

weten 21 

141022-2 V&C bespreekt de vraag over de organisatie van het FGw debattoernooi en 22 

laat dit aan Zwinkels weten 23 

141022-3 V&C boekt het inwerkweekend voor eerdergenoemde data via de formulieren 24 

op de website van scoutingpaulus.nl  25 

141022-5 Visie leenstelsel wordt volgende PV opnieuw geagendeerd 26 

141029-1 De Haan stuurt het mailadres van Jaco door aan Koks 27 

141029-2 Lotten zoekt uit welke punten er uit het instellingsplan zijn gehaald 28 

141029-3 Lotten zoekt uit wat er gebeurt als het instellingsplan niet wordt aangenomen. 29 

141029-4 V&C start met het opstellen van een plan voor een student-van-het-jaar-30 

verkiezing. 31 

141118-1 Schotel beantwoordt de twee vragen van studenten in de mail  32 

141118-2 Het DB zet de procedure om een nieuwe raadsassistent te vinden in werking.  33 

141118-3 De Haan neemt contact op met Roos Eggers om te informeren naar haar 34 

bezwaren over de mOER. 35 
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141118-4 Het DB vraagt aan Hans Ammam of wij de overzichten van de holding in 1 

mogen zien.  2 

141118-5 Het DB controleert op de gelabelde budgetten die vanuit Den Haag voor de 3 

Geesteswetenschappen zijn beloofd ook in de nieuwe voorstellen nog steeds 4 

naar de Geesteswetenschappen gaan.  5 

141118-6 De Haan gaat bij Nijsten informeren hoe het komt dat de indicatie voor de 6 

bezuinigingen zijn gedaald.  7 

141118-7 De Haan gaat aan Amman vragen hoe het met de percentages zit die we voor 8 

studiepunten vanuit de overheid krijgen.  9 

141118-8 Van der Veen zoekt op hoeveel studenten op de FGw dubbele programma’s 10 

volgen.  11 

141118-9 De Haan vraagt aan Schotel of zij een papieren update voor O&F kan 12 

versturen.  13 

141118-10 De Haan stuurt een smoelenboek naar Blaauboer 14 

141118-11 De Haan stuurt de vragen die Schotel op heeft gesteld naar iedereen door 15 

141118-12 Iedereen stuurt voor donderdag feedback op de vragen van Schotel 16 

141118-13 De Haan stelt aan Van Vree voor om de OV in het universiteitstheater te 17 

houden. 18 

141118-14 Iedereen die opmerkingen over facultair strategisch plan of KPI’s heeft stuurt 19 

deze voor donderdag naar Schotel 20 
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