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Agenda 
1. Opening 
2. Vaststellen notulen 
3. Post in / uit 
4. Mededelingen 
5. Updates 
6. Vaststellen agenda 
7. Update Docent van het Jaar verkiezing 
8. Nabespreking OV 
9. Studiebegeleiding 
10. Begroting 
11. Wat brengen we naar … 

CV van datum:  
PV van datum:  
OV van datum:  

 
12. Wvttk 
13. Rondvraag en sluiting 

1. Opening 
Om 17.09 opent De Haan de vergadering.  1 

2. Vaststellen notulen 
Schotel geeft aan n.a.v. een actiepunt dat zij de papieren update over O&F al voor de 2 

vergadering had gestuurd.  3 

 4 

De notulen van 18 november worden aangenomen zonder wijzigingen. 5 

De notulen van 11 november worden aangenomen zonder wijzigingen. 6 

De notulen van 29 november worden aangenomen zonder wijzigingen. 7 

 8 

Als antwoordt op de vraag ‘Wat gebeurt er al er niet met het instellingsplan wordt 9 

ingestemd?’ geeft Hitimana aan dat er of een nieuw instellingsplan moet worden ingediend of 10 

dat er een geschil aangespannen moet worden.  11 

 12 

  
 Notulen PV FSR FGw 26 november 

Aanwezig Roos de Groen, Anne Louise Schotel, Izi Hitimana, Gunnar de Haan, Paul Heinemans, Lisa Koks, Marije Hazelhoff 

Afwezig Ruud van der Veen, Sophie van Weeren, Tom Lotten 

Gast  

Notulist Astrid Zwinkels 

 



 

Het DB plant zo snel mogelijk een afspraak met Amman en Nijsten om over financiële 1 

zaken te spreken (ACTIE) De Haan vraagt bij Jasper de Groen naar de uitslag van de BELBIN 2 

test. (ACTIE) 3 

3. Post in / uit 
Ingekomen mail 4 

- Adviesaanvraag Master International Dramaturgy – van Blaauboer 5 

- Uitnodiging Wetenschappelijke Proeverij Simulacrum 25 november 6 

- Uitnodiging Debat De Global Corporate University 27 november 7 

- Uitnodiging voordrachtsavond Docent v/h Jaar op 4 december – van de CSR 8 

- Uitnodiging bijeenkomst begroting met Amman – van het CvB 9 

- Uitnodiging bijeenkomst FGw promovendi – van de promovendi-raad 10 

- Uitnodiging Night of Protest 25 november – van Humanities Rally 11 

- Ontwerpbegroting UvA 2015 van het FB 12 

- Nogmaals de ontwerpbegroting – van de CSR 13 

- Reorganisation FSR FEB – van de FSR FEB 14 

- Commissieleden Festival der Geesteswetenschappen gezocht – van ALPHA 15 

- Mogelijke verzetactie – van Tamara van Kessel  16 

- Conceptagenda PV CSR x2 17 

- Advies beleid instellingstarieven collegegeld 2014-2016 – van de CSR 18 

-Een bericht over dat de FSR niet blij moet zijn met een dode mus – van Paul Koopman  19 

- Deel tijdstuderen en Profiel 2016  20 

- Verzoek tot betaling factuur – van Alex Tess Rutten (wacht op antwoord) 21 

- Vraag om adres oc taalwetenschap – van Eva Groen-Reijman (wacht op antwoord) 22 

- Verzoek om informatie over het vak Grand Tour te verspreiden – van commissie Grand Tour 23 

(wacht op antwoord) 24 

-Verzoek instemming Facultair Strategisch Plan – van Blaauboer (wacht op antwoord) 25 

 26 

Verstuurde mail 27 

- Uitnodiging FSR Bijeenkomst maandag 24 november 28 

- Uitnodiging bijeenkomst taal- en cultuurstudies 25 november 29 

 30 

Wacht op antwoord: 31 

3 oktober – Vraag over onderzoeksbeleid FGw van Martin Wesseling 32 

19 november - Verzoek tot betaling factuur – van Alex Tess Rutten  33 

25 november - Vraag om adres oc taalwetenschap – van Eva Groen-Reijman  34 

26 november - Verzoek om informatie over het vak Grand Tour te verspreiden – van commissie 35 

Grand Tour  36 

 37 

Schotanus geeft aan dat de informatie van de Grand Tour verspreid gaat worden. (ACTIE) 38 

4. Mededelingen 
Van der Veen is afwezig heeft niemand gemachtigd. Van Weeren is afwezig De Haan 39 

gemachtigd. Hazelhoff is later. Lotten is afwezig heeft niemand gemachtigd. 40 

De Groen geeft aan dat het haar laatste PV is en dat ze chocolade bij zich heeft.  41 
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5. Updates 
O&F: 1 

Schotel geeft aan dat het over studiebegeleiding is gegaan. Schotel en Koks zijn naar 2 

Numan geweest. De ontwerpbegroting is kort aan bod gekomen. Volgende week 3 

worden KPI’s, FSP en Studiebegeleiding besproken. 4 december gaan Schotel en 4 

Schotanus naar een gesprek over huisvesting. 5 

O&O: 6 

Schotanus verteld dat er al 3 weken geen vergadering geweest is, aangezien deze eerst 7 

samenviel met de PV en er deze week geen mensen aanwezig waren. Zij geeft aan dat 8 

ze dit jammer vindt aangezien er adviesaanvragen liggen te wachten. Deze zullen 9 

komende week besproken worden. Afgelopen maandag is het mOER advies voor de 10 

CSR verzonden, welke vervolgens in de CSR is besproken. Schotal zal dit advies nog 11 

naar het FB doorsturen. (ACTIE) De Groen geeft contactgegevens door van de 12 

voorzitter dramaturgy aan Schotanus zodat deze hier contact mee op kan nemen. 13 

(ACTIE) 14 

V&C: 15 

Hazelhoff geeft aan dat V&C deze week twee bijeenkomsten heeft georganiseerd. 16 

Afgelopen maandag zijn de resultaten van de OV besproken en afgelopen dinsdag ging 17 

het over de mening van OC’s en studieverenigingen. Uit het laatste gesprek bleek dat 18 

Profiel 2016 bij veel talenopleidingen niet echt heerst, omdat velen het gevoel hadden 19 

dat het ofwel geen betrekking op hen had, ofwel dat ze zo weinig informatie nu hadden 20 

dat het geen zin had om je druk te maken. Zo gaf Nederlands aan dat ze zo groot waren 21 

dat ze niet zouden worden afgeschaft, gaf Literatuurwetenschappen aan dat het voor 22 

hen niet duidelijk was of zij onder de ‘talenopleidingen’ vielen en gaf Grieks en Latijn 23 

aan dat zij ook veilig waren doordat ze bij ACASA horen. Schotanus heeft hier duidelijk 24 

proberen te maken dat het instellen van bachelorschools weldegelijk op alle 25 

opleidingen van toepassing was. Ze vond het prettig om deze groep met elkaar in 26 

contact te kunnen brengen. Verder kwam het gerucht naar voren dat de VU in januari 27 

de samenwerking met ACASA stop zal zetten, aangezien de decaan van de VU niet zo 28 

veel met de talen heeft.  29 

Voorzitter: 30 

De Haan heeft gisteren samen met Schotanus en Van Vree gesproken over de 31 

werkgroepen. Vandaag werd n.a.v. dit gesprek bevestigd dat de FSR in samenwerking 32 

met Boersma de studentleden van de werkgroepen aan moeten dragen. De Haan wil 33 

graag een mail-to-all sturen. Hierop kunnen studenten met een motievatiebrief en CV 34 

solliciteren op een bepaalde werkgroep. De reactietermijn zal heel kort zijn. De raad 35 

zal vervolgens een briefselectie maken en mensen op gesprek uitnodigen. Schotanus 36 

merkt op dat het maar een klein aantal werkgroepen wordt dus dat we ook niet veel 37 

mensen zullen kunnen voordragen. Koks geeft aan dat ze vindt dat we niet met weinig 38 

plekken genoegen moeten nemen. Schotel vraagt waarom voor motivatiebrief en CV 39 

gekozen is. De Haan geeft aan dat motivatiebrief belangrijk vindt om de visie op 40 

onderwijs te bekijken. Een CV is prettig om een inzicht te krijgen. Schotanus geeft aan 41 

dat je met een motivatiebrief ook kan selecteren op het verschil tussen constructief 42 

meedenken en het puur voeren van oppositie. Schotel geeft aan dat ze het belangrijk 43 

vindt om van verschillende opleidingen mensen te kiezen.  44 
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De Haan heeft ook contact gehad met VSNU. Deze moesten een notitie schrijven 1 

over geesteswetenschappen en het instellen van financiële compensatie van OCW. De 2 

Haan heeft het opiniestuk dat hij en Heinemans hebben geschreven aangehaald. Hij 3 

heeft hier verder extra feedback op gegeven. Ook is er veel contact met humanities 4 

rally. Schotel geeft aan dat Jarmo van de Humanities Rally heeft gevraagd wie er 5 

morgen bij de demo op het spui is. De Haan geeft aan dat hij hier sowieso aanwezig zal 6 

zijn.  7 

DB: 8 

Schotanus geeft aan dat het erg druk is geweest en dat iedereen hard heeft gewerkt. Wel 9 

merkt ze op dat het lijkt alsof de raad momentum aan het verliezen is. Daarom vindt ze het 10 

belangrijk om de prioriteiten op de juiste plek en hoog te blijven houden. Dit is de afgelopen tijd 11 

erg goed gegaan, maar moet nu vast worden gehouden. Ook heeft het DB met de CSR gesproken, 12 

waar is afgesproken dat de FSR de notulen van de OV en alle belangrijke stukken naar het DB 13 

van de CSR sturen. Ook is hieruit gekomen dat Schotanus voortaan de FSR FGw updates zal gaan 14 

schrijven voor de CSR omdat zij vanuit het bestuur beter weet wat er overal speelt. In het 15 

gesprek is tevens aangegeven dat de FSR niet bij het gesprek van Amman aanwezig zal zijn, 16 

maar dat zij een eigen meeting plannen.  17 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt als volgt vastgesteld: 18 

7. Update Docent van het Jaar verkiezing 
Schotanus geeft aan dat de Docent  van het jaar op de FGw Wendelien van Welie-Vink is. De 19 

studievereniging van Kunstgeschiedenis moeten deze voordracht doen. De twee 20 

studieverenigingen die hierbij horen (Kleio en Kanvas) zullen dit samen doen. Er is 15 euro 21 

budget. Er is 4 december van 12 tot 15 een werkgroep. De CSR wil de “verrassing” graag filmen. 22 

De Haan stelt voor om de 15 euro vanuit de FSR te verdubbelen en vraagt aan de 23 

Penningmeester of dit mogelijk is. Koks geeft aan dat hier eerst een plan voor zou moeten 24 

liggen. Koks geeft aan dat het toch gewoon taart o.i.d wordt. Ook vindt ze het verrassen een 25 

beetje onzin aangezien het geen verrassing is. Koks geeft aan dat er een potje onvoorzien is 26 

waar het in principe uitgehaald zou kunnen worden. De Haan geeft bijvoorbeeld aan om voor 27 

iedereen taart te kopen. Koks zoekt uit hoe groot het college het is en geeft aan dat Kanvas en 28 

Kleio dan bij kunnen leggen.  29 

 30 

De FSR FGw verdubbelt de 15 euro. 31 

Voor: 6 32 

Onthouding: 2 33 

 34 

Het besluit is aangenomen.  35 

8. Nabespreking OV 
Lotten komt binnen. 36 

 37 

Er wordt een meningenrondje gehouden. 38 

Hazelhoff: Ze geeft aan dat ze heel tevreden was over de vergadering. De FSR was erg goed 39 

voorbereid.  40 
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Koks: Ze geeft aan dat ze ook wel tevreden is. Ze is wel bang dat er nu met de werkgroepen 1 

totaal niet geluisterd gaat worden. Zeker als het nu bij 5 werkgroepen van 8 mensen blijft. Dit 2 

vindt ze eng.  3 

Heinemans: Hij geeft aan dat het een vruchtbaar gesprek was maar dat we op de marges 4 

moeten gaan letten.  5 

Lotten: Hij geeft aan dat hij het nog steeds zorgelijk vindt dat we nog steeds binnen de 6 

kaders van de Profiel 2016 werken aangezien het niet aannemelijk is gemaakt waarom dit moet. 7 

Zeker met de verplaatsing van 14 naar 7 miljoen was. 8 

De Groen: Ze heeft de nieuwsberichten gelezen en het klonk alsof hij goed voorbereid was. 9 

Schotel: Ze vond het uitstekend en vond dat Schotanus en De Haan het erg goed deden. Ze 10 

is maandag nog aangesproken door een student dat hij zich heel erg vertegenwoordigd voelde.  11 

Hitimana: Hij kon niet aanwezig zijn. Hij wil het punt van Lotten onderstrepen. De kaders 12 

zijn nog gelijk en is de strijd dus ook hetzelfde. 13 

Schotanus: Ze sluit zich hierbij aan. In de mail van Van Vree straat weer nadrukkelijk dat 14 

de werkgroepen langs de lijnen van scenario 2 gaan denken. Wel werden veel van de ideeën die 15 

door de FSR werden aangedragen omarmd en hier is ze blij mee. 16 

De Haan: Hij vond het heel fijn dat de eisen zo makkelijk ingewilligd werden. Veel punten 17 

zijn meegenomen maar het is nu de vraag of we dit terug gaan zin in de officiële documenten. 18 

Hier moet de FSR hard op gaan zitten. Het is strategisch ook het moment waarop de FSR aan 19 

zou kunnen geven om het praten stop te zetten indien de officiële documenten weer tegen de 20 

aandachtpunten ingaan. Hij denkt dat dit punt in een schriftelijke reactie gemaakt zou kunnen 21 

worden. Dit kan veel effect hebben aangezien de FSR heel erg coulant is geweest. Wat betreft de 22 

werkgroepen geeft De Haan dat de taakgroepen onder de werkgroepen ook erg klein gaan 23 

worden, maar dat hier wel steeds één student in gaat komen. Dit is onofficieel aangegeven. De 24 

officiële reactie moet hier nog over ontvangen worden.  25 

 26 

De Haan is uitgenodigd voor een bijeenkomst met geschiedenis docenten gister. Toen hij 27 

hier ging spreken werd hij ook onder luid applaus ontvangen. Ook heeft de FSR veel veren in de 28 

reed gekregen. Mensen zijn blij met de nadrukkelijke aanwezigheid en communicatie van de 29 

FSR. Bij Humanities Rally gold hetzelfde. Schotanus geeft aan dat op de maandagavond 30 

bijeenkomst iemand ook de complimenten gaf over dat de FSR overal aanwezig was. Inzet en 31 

zichtbaarheid zit dus goed.  32 

 33 

Koks vraagt wanneer we het FSP gaan behandelen. De haan geeft aan dat Blaauboer heeft 34 

gevraagd of het FSP zonder OV besproken kan worden. De Haan heeft om een informeel gesprek 35 

gevraagd om dit te bespreken om te zien of hier een OV voor nodig is. Deze vindt op 9 december 36 

om 12 uur plaats.   37 

9. Studiebegeleiding 
Koks heeft hier een vergaderstuk over geschreven. O&F wil een enquête rondsturen over 38 

studieadviseurs. Het is niet de insteek om met een heel kritisch document te komen maar om te 39 

kijken wat de verwachtingen zijn van de studenten en te bekijken of deze overeen komen met 40 

de taken van de studieadviseurs. Er is een gesprek gevoerd met de coördinator studieadviseurs. 41 

Deze was enthousiast over het plan. Deze gaf aan dat hier vooral op de nieuwe garde gefocust 42 

zou moeten worden. Ook zijn ze heel hard bezig met het tutoraat en het mentoraat. Deze 43 

worden ook gestuurd naar een hoogleraar communicatiewetenschappen om te vragen van de 44 
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enquête te checken. Ook gaan Schotel en Koks nog naar een studieadviseur bijeenkomst om 1 

deze enquête voor te leggen. De Koks wil nu de enquête zoals hij er ligt voorleggen aan de PV. 2 

Het gaat hier voornamelijk om de inhoud en niet om punten en komma’s.  3 

 4 

Hij wordt per bullet point doorgenomen. 5 

Eerste bullet point: 6 

Dit is om te kijken of er verschillen zijn tussen de verschillende studies, de bachelors en 7 

masters en de studie jaren. De Haan geeft aan dat de vraag ‘in welk jaar zit je’ verschillend 8 

opgevat kan worden. De Haan stelt een ‘?’ voor waar men op kan drukken voor meer info. 9 

Hazelhoff wil dat mensen aan kunnen geven op welke studie de vragenlijst van toepassing is.  10 

Schotel geeft aan dat moet worden aangegeven dat het om FGw studies gaat. Koks stelt voor om 11 

een lijst met studies in te voeren waar mensen meerdere studies aan kunnen vinken. Lotten 12 

vindt het seksistisch dat alle studieadviseurs vrouwen zijn.  13 

 14 

Tweede bullet point: 15 

Koks geeft aan dat dit gaat om praktische zaken rondom de studieadviseur. De Haan geeft 16 

aan dat hij studiebeperkende problemen wil veranderen in studiebeperkingen.  17 

 18 

Derde bullet point: 19 

Koks geeft aan dat dit punt over de verwachtingen en wensen van studenten gaat. 20 

Hitimana geeft een punt vanuit de O&F vergadering nogmaals aan Koks door. 21 

 22 

Vierde bullet point: 23 

Je krijgt de optie om aan te geven of je bij de studieadviseur geweest bent of niet. Dan 24 

volgen er tien vragen over de studieadviseur. Hier kun je dan van een van je studies kiezen.  25 

 26 

Schotel wil graag nog een punt waar studenten hun informatie hebben gevonden: a-z lijst, 27 

studieadviseur, tutor etc. De Haan geeft aan dat dit te ruim is. Schotel geeft aan dat je bij bullet 28 

point 2 een “Zo, ja: waar” kan toevoegen. 29 

 30 

Vijfde bullet point: 31 

Dit komt niet in de enquête maar deze vragen worden aan studieadviseurs gesteld. 32 

Schotanus vraagt verheldering over de tweede vraag. Schotel geeft aan dat aan beide richtingen 33 

moet worden gedacht. Het is oké als de studieadviseurs dit zelf kunnen interpreteren. Lotten 34 

geeft aan dat het misschien gek is om dit aan studieadviseurs te vragen, aangezien zij niet weten 35 

wie hen niet bereikt. De Haan geeft aan dat deze info juist interessant is in combinatie met de 36 

data uit de enquête. 37 

 38 

De Haan geeft aan als hij het leuk vinden als er nog een hokje zou moeten komen waar 39 

studenten op de vragen zelf kunnen bashen.  40 

 41 

De FSR FGw mandateert O&F om dit verder uit te zoeken en hiermee aan de slag te gaan. 42 

Voor: 9 43 

 44 

Het besluit is aangenomen. 45 

 46 
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10. Begroting 
Hitimana geeft toelichting bij het stuk dat de raadsleden hebben gelezen. De bezuinigingen 1 

van de FGw zijn volgend jaar 4,9 miljoen. Dit komt omdat de bezuiniging op allocatiemodel 2 

onderwijs is teruggedraaid. Dit scheelt een hele hoop. Wat er nu over blijft aan tekort is wel 3 

structureel. De discussie die de FSR kan gaan voeren zou niet om de details moeten gaan omdat 4 

dit voor eeuwig door gaat. Hij denkt dat het vruchtbaarder is om naar het idee achter de 5 

begroting te kijken. Het CvB wil steeds meer toe naar het zelf niet inhoudelijk inschatten waar 6 

het geld aan uit wordt gegeven maar dit over willen laten aan externe partijen. Dit is een beetje 7 

een Pilatus opstelling: laat het aan de markt over en verder wassen we onze handen in 8 

onschuld. Hij geeft aan dat dit het grote probleem is en dat we hier een punt van moeten maken.  9 

Lotten geeft aan dat iets hem op viel van de bezuinigingen van volgend jaar, namelijk, dat 10 

ze in 2015 al iets lager liggen en dan in 2016 weer een stuk hoger zijn. Hij dacht dat we volgend 11 

jaar in september gelijk aan het programma zouden beginnen met bezuinigingen. Hitimana 12 

geeft aan dat de opdracht die FGw van het CvB  mee krijgt is dat de tekorten volgend jaar 13 

gehalveerd moeten zijn en deze in 2017 weggewerkt moeten zijn. Lotten geeft aan dat we in 14 

2015 dus maar een half jaar hebben om de bezuinigingen te realiseren. De Haan geeft aan dat de 15 

reductie van het vakken aanbod hier in zit en dat dit al een grote bezuiniging is. Schotanus geeft 16 

aan dit dit pas in September pas in gaat en dat er dus eerder al dingen moet gebeuren. De Haan 17 

geeft aan dat in de wandelgangen al 2018 is genoemd. Hitimana geeft aan dat hier reserves 18 

zullen worden ingezet.  19 

Schotel geeft aan dat we ons druk aan het maken zijn over de profielschets maar dat de 20 

FSR niet goed geïnformeerd is over het streven naar de reductie van het vakkenaanbod van 21 

komend jaar. Schotel hoorde afgelopen maandag dat de opleidingsdirecteuren de specifieke 22 

opdracht kregen dat vakken aan bepaalde eisen moesten voldoen. Dit is niet aan de FSR 23 

medegedeeld. Schotanus is wel bij de OR uitgenodigd, hier is zij een beetje op de hoogte gesteld. 24 

Over het heiweekend op 4 december was de FSR niet ingelicht. Schotel voelt zich hier slecht 25 

over geïnformeerd en wil hier graag iets mee.  26 

De Haan zit volgende week donderdag met Kroon en geeft aan dat hier mensen aan kunnen 27 

schuiven. Ook kan er nu een mail gestuurd worden naar het FB dat de FSR deze week informatie 28 

wil. Schotel geeft aan dat een grote zorg was dat vakken alleen voor FGw studenten rendabel 29 

moeten zijn. Voor sommige keuzevakken kan wel gelobbyd worden maar dit is wel een gekke 30 

eis. De Haan geeft aan dat in de basisprogramma’s alleen van de FGw wordt uitgegaan maar dat 31 

vakken door andere faculteiten rendabel zijn deze gewoon moeten blijven en dat dit is 32 

toegezegd door Kroon. Ook heeft hij gehoord dat op mater niveau Jan-Willem alles zou gaan 33 

betalen. Schotel geeft aan dat dit problematisch is.  34 

Lotten geeft aan dat Van den Boom een punt maakt over waarom er op de FGw zo veel 35 

bezuinigd wordt. Dit komt omdat we achter blijven met het inwinnen van research gelden. Koks 36 

geeft aan dat ze studenten heeft opgeroepen om hier iets aan te doen. Lotten vervolgt dat hij als 37 

optie ziet dat in plaats van nu zelf achter de informatie aan te gaan, het niet hebben gekregen 38 

van informatie ook als een sterke positie in een eventueel geschil kan dienen. Schotanus geeft 39 

aan dat wanneer een geschil wordt begonnen dit heel lang gaat slepen. Ze is bang dat de FSR 40 

zich dan in de eigen vingers gaat snijden. Lotten geeft aan dat dit wel een optie is die we zouden 41 

moeten overwegen. We moeten niet het risico lopen dat het bestuur zegt dat de FSR overal van 42 

op de hoogte was. De Haan geeft aan dat een middenweg is dat wanneer er worden meegewerkt 43 

maar hier keihard eisen worden gesteld. Schotel geeft aan dat dit punt bij een advocaat 44 

neergelegd zou kunnen worden. De Groen geeft aan dat wanneer een advocaat wordt 45 
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aangesteld dit bij het FB moet worden gemeld. De Haan geeft aan dat hij bij Van den Boom heeft 1 

aangegeven dat de UvA het heel erg goed doet wat betreft geld binnen halen. Van de 10 miljoen 2 

die er is krijgen de FGw-ers er 2 miljoen binnen (cijfers dienen als voorbeeld).  Een miljoen 3 

binnenhalen op de FGw is veel lastiger dan een miljoen binnenhalen op de FEB.  4 

11. Werkgroepen Profiel 2016 
De Haan vraagt of we het hier uitvoeriger over willen hebben of dat we de reactie 5 

afwachten van het FB. De Haan vraagt wie de reactie willen gaan schrijven. Schotel, Schotanus 6 

en de Haan willen dit gaan doen. Koks wil hier ook bij helpen. (ACTIE) 7 

12. Wat brengen we naar…. 
 8 

PV van 3 december: HR en financieel overzicht 

13. Wvttk 
Lotten geeft aan dat de CSR drie uur over de moer heeft vergaderd. Kennelijk is het niet 9 

mogelijk om hier niet mee in te stemmen. Nu hebben ze gepraat over welke delen dan naar deel 10 

B moesten. Lotten heeft duidelijk proberen te maken dat hij wél niet in wil stemmen. Stefan 11 

heeft aangegeven dat de CSR maar op bepaalde punten instemming heeft en op andere punten 12 

adviesrecht. Toch geeft Lotten aan dat er dan nog steeds mogelijkheden zijn om niet in te 13 

stemmen. De Haan vult aan dat het verder juridisch niet eens ok is. De CSR maakt dit punt 14 

echter niet omdat de rechten studenten kennelijk niet op de hoogte van de WHW zijn. 15 

Schotanus is al bezig om deze uitspraak van tafel te krijgen. De CSR zou dit uit kunnen dragen 16 

waarna het CvB een geschil aan zouden kunnen spannen. Wanneer de CSR dit toch niet doet zou 17 

de FSR dit bij hun instemming kunnen proberen. De Haan gaat in zijn netwerk op zoek naar een 18 

jurist. (ACTIE) 19 

 20 

Lotten over het informeel agenda overleg. Hij was hier aanwezig om Profiel 2016 de 21 

bespreken. Hij vroeg hier waarom bij FGw over niet rendabele studies wordt besproken terwijl 22 

op andere faculteiten over dure studies wordt gesproken. Hier werd op geantwoord dat dit 23 

vanuit het ministerie kwam. Ook is gevraagd wat de visie van Van den Boom was. Zij gaf aan dat, 24 

kijkend naar de overbodige keuzevakken worden weggehaald en wanneer iets op de staf wordt 25 

ingekort, dat er dan veel meer mogelijkheden zouden ontstaan. Zij zag de noodzaak voor deze 26 

bezuinigingen dus niet volledig in. Aangezien dit een informeel agenda overleg is kunnen deze 27 

notulen niet gebruikt worden. Van den Boom heeft wel aangegeven dat ze het niet erg vindt om 28 

geciteerd te worden. Lotten heeft ook gevraagd waarom we het allocatie model gaan herzien en 29 

hier niet mee wachten. Hierop antwoordde ze dat het allocatie model niet heel erg gaat 30 

veranderen. Dit is vreemd aangezien Gunning hier andere informatie over geeft. Tariq heeft hier 31 

een paar vragen gesteld die Lotten ook had kunnen beantwoorden, dit was niet prettig. Van den 32 

Boom heeft veel ontwijkende antwoorden gegeven.  33 

14. Rondvraag en sluiting 
Koks geeft aan dat Susanne van de Kanvas mee wil doen aan DvhJ. 34 

Schotel vraagt of iedereen naar het FGw gala wil.  35 

Schotanus geeft aan dat ALPHA graag met Koks en de Haan wil spreken. 36 

Vrijdag van 2-4 is facultaire OC bijeenkomst. Hier moet de FSR ook aanwezig zijn.  37 
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Om 19.13 sluit De Haan de vergadering.  2 

Besluiten 
140828-1 Schotel is verkozen als Voorzitter O&F van de Facultaire Studentenraad der 3 

Geesteswetenschappen in het jaar 2014-2015  4 

140828-2 Schotanus is verkozen als Vicevoorzitter van de Facultaire Studentenraad der 5 

Geesteswetenschappen in het jaar 2014-2015 6 

140828-3 De FSR moet ook dit jaar weer duidelijk aanwezig zijn op het FOCB. 7 

140828-4 Voorde CoBo zal een richtlijn van 700 tot 1000 euro worden aangehouden. 8 

140903-1 De actiepunten worden voortaan met de week van de FSR meegestuurd. 9 

140917-1 Op de persoonlijke kaartjes komt bij persoonlijke raadleden ‘Raadslid’ te 10 

staan. Bij Zwinkels komt hier ‘Ambtelijk Secretaris’ te staan en bij Van Laar 11 

‘Raadsassistent’.  12 

140917-2 Zwinkels krijgt haar eigen persoonlijke kaartjes. 13 

140917-3 Het raadstelefoonnummer wordt enkel op de algemene kaartjes geplaatst.  14 

140917-4 V&C krijgt een budget van 150 euro om de OC-bijeenkomst van te 15 

organiseren. 16 

140917-5 De plannen zoals beschreven in het stuk ‘bedank de kiezers’-actie mogen 17 

worden uitgevoerd. 18 

140917-6 Het inwerkweekend zal op dezelfde locatie als vorig jaar plaatsvinden. 19 

140917-7 Raadsfaciliteiten in de raadskamer mogen niet door andere mensen dan de 20 

raadsleden gebruikt worden. 21 

140924-1 Als de raadsassistent niet heeft meegedacht bij het schrijven van een advies 22 

dan zal de schrijver van dit advies een memorie van toelichting meesturen.  23 

140924-2 Koks zal voortaan de declaraties op donderdag behandelen. 24 

140924-3 Per raadslid kunnen maximaal ofwel 1 vest of wel 2 shirts worden besteld. 25 

140924-4 Raadsleden die geen raadskleding willen worden hier niet toe verplicht. 26 

140924-5 De raadskleding wordt uit raadsbudget betaald. 27 

140924-6 Op de raadskleding worden de namen van de raadsleden gedrukt.  28 

141001-1 Van Laar herschrijft het advies over selectieve masters waarna De Haan het 29 

verstuurt. 30 

141001-2 Op de constitutieborrel zullen alle aanwezigen 2 consumptiemuntjes krijgen. 31 

141001-3 Het maximumbedrag dat op de constitutieborrel aan drinken wordt 32 

uitgegeven is 1000 euro.  33 

141001-4 V&C mag voor maximaal 40 euro de Bedank-de-kiezers actie uitvoeren. 34 

141008-1 De afterparty van de CoBo vindt plaats in het Spinhuis. Hier wordt geen 35 

budget voor vrijgemaakt verder.  36 

141015-1 De FSR FGw stelt de begroting met in acht name van de wijzigingen vast. 37 
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141015-2 De FSR FGw doet dit jaar wederom mee aan de Docent van het Jaar verkiezing. 1 

141022-1 V&C heeft het mandaat gekregen om de blokhut voor 13 t/m 15 juni te 2 

boeken 3 

141022-2 Schotanus is verkozen als Voorzitter O&O van de Facultaire Studentenraad 4 

der Geesteswetenschappen.  5 

141029-1 Hazelhoff is verkozen als Voorziter V&C van de Facultaire Studentenraad der 6 

Geesteswetenschappen 7 

141029-2 De FSR FGw brengt wel advies uit over de adviesaanvraag van Archeologie 8 

141029-3 De FSR FGw mandateert Van Weeren om het adives OER B Archeologie te 9 

herschrijven en dit door De Haan te laten versturen. 10 

141029-4 De FSR FGw mandateert de SoCo om volgens vastgestelde richtlijnen een 11 

raadsassistent aan te stellen. 12 

141126-1 In de Week van de FSR voorafgaand aan de volgende OV stuurt Zwinkels de 13 

actiepunten van de OV mee.  14 

141126-1 De FSR FGw verdubbelt de begroting voor het cadeau voor de Docent van het 15 

Jaar op de FGw 16 

141126-2 De FSR FGw mandateert O&F om te starten met de enquêtes over 17 

studiebegeleiding. 18 

Actielijst 
141008-2 De wijzigingen uit de notulen worden in het HR opgenomen door het DB. 19 

141008-4 Er wordt over het HR op de PV gestemd.  20 

141022-1 De Haan beantwoordt de mail van Martin Wesseling en laat dit aan Zwinkels 21 

weten 22 

141022-3 V&C boekt het inwerkweekend voor eerdergenoemde data via de formulieren 23 

op de website van scoutingpaulus.nl  24 

141029-1 De Haan stuurt het mailadres van Jaco door aan Koks 25 

141029-2 Lotten zoekt uit welke punten er uit het instellingsplan zijn gehaald 26 

141029-3 Lotten zoekt uit wat er gebeurt als het instellingsplan niet wordt aangenomen. 27 

141029-4 V&C start met het opstellen van een plan voor een student-van-het-jaar-28 

verkiezing. 29 

141118-4 Het DB vraagt aan Hans Ammam of wij de overzichten van de holding in 30 

mogen zien.  31 

141118-5 Het DB controleert of de gelabelde budgetten die vanuit Den Haag voor de 32 

Geesteswetenschappen zijn beloofd ook in de nieuwe voorstellen nog steeds 33 

naar de Geesteswetenschappen gaan.  34 

141118-6 De Haan gaat bij Nijsten informeren hoe het komt dat de indicatie voor de 35 

bezuinigingen zijn gedaald.  36 
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141118-7 De Haan gaat aan Amman vragen hoe het met de percentages zit die we voor 1 

studiepunten vanuit de overheid krijgen.  2 

141118-8 Van der Veen zoekt op hoeveel studenten op de FGw dubbele programma’s 3 

volgen.  4 

141118-14 Iedereen die opmerkingen over facultair strategisch plan of KPI’s heeft stuurt 5 

deze zsm naar Schotel 6 

141126-1 Het DB plant een afsprak met Amman en Nijsten. 7 

141126-2 De Haan vraagt de uitslagen van de Belbin test aan Jasper de Groen 8 

141126-3 Schotanus verspreid informatie over Grand Tour naar studenten. 9 

141126-4 Schotel stuurt het mOER advies door naar het FB. 10 

141126-5 De Groen geeft gegevens van de voorzitter bij dramaturgy aan Schotanus door 11 

zodat deze hier contact mee op kan nemen. 12 

141126-6 Schotel, Schotanus, De Haan en Koks schrijven een reactie op het FB bericht 13 

over de werkgroepen. 14 

141126-7 De Haan gaat in zijn netwerk op zoek naar een jurist. 15 
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