
 

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. Updates 
6. Vaststellen agenda 
7. HR 
8. Financieel overzicht 
9. Werkgroepen 
10. Bezuinigingen komend jaar 
11. Wat brengen we naar… 
12. Wvttk 
13. Rondvraag en sluiting 

1. Opening 
Om 11.22 opent De Haan de vergadering.   1 

2. Vaststellen notulen 
De notulen van 26 november worden vastgesteld.  2 

3. Post in / uit 
Ingekomen mails: 3 

- Uitnodiging OV 9 december CSR & CvB – van de CSR 4 

- Uitnodiging LOF 15 januari  (wacht op atnworod) 5 

- Invitation to Prague Summer Schools 2015 6 

- De conceptagenda – van de CSR 7 

- De resultaten van het medezeggenschapsevent – van de CSR 8 

- Een mail met een vraag over de raadsassistent vacature 9 

- Een afspraak om het over het FSP te hebben op 9 december – van Van Vree 10 

- Een vertrouwelijke opzet van de werkgroepen – van het FB 11 

- Een vraag van Krishna Borgers om deel te nemen aan een werkgroep  12 

- Een advies over Profiel 2015 – van de OC ACW 13 

  
 Notulen PV FSR FGw 2 december 2014 

Aanwezig 
Lisa Koks, Anne Louise Schotel, Paul Heinemans, Ruud van der Veen, Izi Hitimana, Susanne Schotanus, Marije 
Hazelhoff, Gunnar de Haan, 

Afwezig Sophie van Weeren (mkg), Tom Lotten (mkg) 

Gast  

Notulist Astrid Zwinkels 

 



 

- Een advies onderwijs hervormingen – van alle OC’s 1 

- Brief over Profiel 2016 voor het CvB – van ALPHA 2 

- Persbericht over Slachting van de Geesteswetenschappen – van de ASVA 3 

- Een vraag wanneer de OC’s betrokken zullen worden bij de keuzevakreductie – van de 4 

OC Literatuurwetenschap 5 

- Het urgente verzoek om contact met Susanne  - van Sanne Frequin 6 

- Een mail over het goede mailadres van de OC Neerlandistiek 7 

Verzonden mail: 8 

- Informatie over Grand Tour  9 

Wacht op antwoord: 10 

3 oktober – Vraag over onderzoeksbeleid FGw van Martin Wesseling 11 

19 november - Verzoek tot betaling factuur – van Alex Tess Rutten  12 

4. Mededelingen 
Van Weeren is afwezig en heeft De Haan gemachtigd. De Groen is vanaf nu niet meer 13 

aanwezig. Lotten is afwezig en heeft niemand gemachtigd.  14 

 15 

Koks geeft aan dat ze als enige aanwezig was op tijd en dat dit belachelijk was.  16 

Schotanus geeft aan dat het jammer is dat iedereen te laat is maar dat het wel prettig is dat 17 

iedereen hier in grote getale is. 18 

 19 

Schotanus geeft aan dat iemand contact met haar heeft opgenomen. De docenten 20 

kunstgeschiedenis een campagne willen beginnen genaamd: “I am Human: Think”. De vraag is 21 

of wij hier af en toe een afbeelding van zouden willen delen. Koks geeft aan dat de 22 

communicatie hier omtrent super vaag is.  23 

 24 

Koks geeft aan dat de studieverenigingen een mail naar ALPHA heeft gestuurd met nieuwe 25 

punten voor de brief over Profiel 2016. Een van de punten die hierin staat is dat deze niet naar 26 

het CvB maar naar het FB moet gaan. Hier wordt nog aan gewerkt.  27 

 28 

Van der Veen geeft aan dat hij 5 minuten eerder weg moet. Hij moet naar een 29 

voorbespreking voor een publieke bespreking met het CvB op donderdag waar hij vanuit de 30 

Humanieties Rally is gevraagd.  31 

5. Updates 
Van der Veen vraagt of er al een reactie is op de mail van Blaauboer. De Haan geeft aan dat 32 

hier een afspraak over in de planning staat. 33 

 34 

6. Vaststellen agenda 
Er is geen HR. De agenda wordt als volgt vastgesteld.  35 

 36 

 37 
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7. Werkgroepen 
De Haan stelt voor om het eerst over de bouwstenen te hebben en dan over de mail. 1 

 2 

1. Bouwstenen 3 

 4 

Koks: Super goed plan: not. Ze vindt het een zware deceptie. 5 

Heinemans: Hij is precies het zelfde als eerst. De plannen worden neergezet als 6 

suggestie maar zijn dit niet. 7 

Hitimana: Hij is niet zo negatief. Dit is wat je kon verwachten. Het probleem wat 8 

aangekaart zou worden was kleine studies, het is niet gek dat ze dit dus doen. We  9 

kunnen het wel met hun probleemstelling oneens zijn. 10 

Schotanus: Ze vindt dat het catastrofaal is maar ook dat het erger had gekund. Het is 11 

niet erg om een probleemanalyses te geven, maar er wordt nu heel erg gestuurd naar 12 

behaalde antwoorden. Ook door de beperkte tijd kunnen er geen andere opties 13 

onderzocht worden dan de opties die zijn voorgelegd.  14 

Van der Veen: Hij vindt het een bizar plan. Ook al is het te verwachten. Het is een 15 

legitimering van een bezuinigingsactie. Het is ook niet wat de FSR had voorgesteld. 16 

Hazelhoff: Ze vindt het niet echt een bizar plan. Dit is waar naartoe gestuurd werd. We 17 

zagen ook wel aankomen dat het FB al een plan klaar hadden liggen.  18 

Schotel: Ze is niet zo heel negatief. Vrijdag bij O&F is gekeken naar welke punten zij 19 

graag wilden. Bijna alles wat wij besproken hadden past onder deze kopjes. Het enige 20 

is dat het jammer is dat het uitgangspunt bachelorschools is. Ze had gedacht dat we 21 

mensen niet zo’n specifieke opdracht mee zouden geven. Dit maakt dat ze uiteindelijk 22 

wel het gevoel heeft dat dit een soort farce is om draagvlak te creeëren.  23 

De Haan: Hij vindt de nieuwe opzet slechter dan de oude opzet. De oude opzet was niet 24 

alleen vriendelijker maar creëerde ook meer de illusie dat er meer vrijheid was. Het 25 

feit dat de bachelorschools als uitgangspunt dienen dat moet echt uit de brief. Als dit 26 

niet zo is kan je het niet verkopen om hier mee aan te gaan werken. Dit is precies wat 27 

werd gezegd: Liberal arts voorstellen om de bachelorschools erin te krijgen. Wel is het 28 

zo dat de studenten die deelnemen in de werkgroepen wel de mogelijkheid hebben om 29 

naar andere punten te kijken. Als we hier aan meewerken lijkt dit hem het 30 

verstandigst om te doen. Verder geeft hij aan dat hij de problemen wel erkent, en dit 31 

dan geen heel ridicuul plan vindt. Hij dacht echter alleen dat we naar draagvlak gingen 32 

zoeken, maar Van Vree is nu gewoon op zoek om anderen onderbouwingen voor hem 33 

te laten doen. 34 

 35 

Koks: We zeggen nu allemaal dat we niet anders moesten verwachten. Dit is geen 36 

reden om in te stemmen. Bovendien moeten bachelorschools en de specifieke 37 

opdrachten er uit. Ook als wij de studenten in werkgroepen krijgen met een goed idee, 38 

is dit nog steeds een klein deel. Als deze twee punten er niet uit gaan vindt zij dat er 39 

niet mee in moet worden gesteld. 40 

Schotanus geeft aan dat in de eerste versie een ‘nadrukkelijke kanttekening’ staat. 41 

Deze was heel belangrijk, maar is nu verdwenen. 42 

De Haan stelt voor om voor te stellen om niet met de tweede in te stemmen, maar dat 43 

we wel over de eerste kunnen praten. 44 
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Hitimana geeft aan dat dit misschien een beetje een verschil in woorden is, en niet op 1 

inhoud. Hij geeft aan dat de werkgroepen sowieso worden gestuurd. 2 

Van der Veen geeft aan dat als we weten dat ze gestuurd worden dan is het sowieso 3 

een gek idee om samen te werken. Ook wil hij zeggen dat we moeten oppassen dat we 4 

de eerste brief nu super positief gaan zien.  5 

 6 

- Financiële kaders. 7 

Een van de punten waar hij in beide brieven  principieel problemen mee heeft zijn de 8 

financiële kaders die aan alle werkgroepen worden meegegeven. Schotanus geeft aan 9 

dat we uit moeten gaan van het onderwijs en daarna pas naar de financiën moeten 10 

kijken. Koks geeft aan dat het stukje over financiële kaders nu ook echt heel erg bot is. 11 

Van der Veen geeft aan dat het beter is om werkgroepen hier over te laten beslissen 12 

dan Van Vree. Hazelhoff wil een punt toevoegen: hoe kan er gesneden worden in 13 

ondersteunende taken.  14 

 15 

- Minder kleine programma’s 16 

Schotanus vindt ook dat ‘minder kleine programma’s’ meegeven aan de werkgroepen 17 

een slecht idee is. Van der Veen geeft aan dat ‘minder kleine programma’s’ werd 18 

ondervangen door meer samenwerking. Schotanus geeft aan dat er helemaal geen 19 

positieve opdrachten meegegeven zijn zoals: zorg dat er geen expertise verdwijnt. De 20 

Haan geeft aan dat hij denkt dat er minder vakken en minder programma’s moeten 21 

komen. Schotanus geeft aan dat als de werkgroepen tot deze conclusie komen: prima, 22 

maar geef ze niet van de te voren de discussie mee.  23 

 24 

Hitimana vraagt of de FSR het ok vindt dat er werkgroepen komen die naar 25 

bachelorschools worden gestuurd. Koks vindt het niet verkeerd dat er werkgroepen 26 

zijn, wel als deze alleen deze opdracht meekrijgen. Heinemans heeft problemen met de 27 

gang van zaken.  28 

Hitimana geeft aan dat hij ook van mening is dat er mogelijkheid tot het uitzoeken van 29 

andere opties moet zijn, maar dat dit gezien het tijdsbestek erg lastig is. Hij heeft er 30 

dus niet zodanig moeite mee.  31 

Schotanus: Geen principieel bezwaar tegen bachelorschools. De vraag is zijn deze 32 

werkgroepen ingezet om de bachelorschools de accepteren. Dit vindt ze niet prettig. 33 

Ze heeft ontzettend veel kritiek op de plannen.  34 

Van der Veen: Hij is sterk tegen bachelorschools. Ook een klein juridisch dingetje: het 35 

is moeilijk om instemmingsrecht op het afschaffen van opleidingen te behouden. Hij 36 

geeft ook aan dat de brede labels net iets anders zijn dan bachelor schools. 37 

Hazelhoff: De bedoeling van de werkgroep is dat hier een oplossing komt. Ze is bang 38 

dat uit de werkgroep niet komen wat wij willen wat er uit komt. Dan zitten we 39 

vervolgens tegenover de werkgroepen en het FB waar we niet achter staan. 40 

Schotel: Ze weet niet wat de kans is dat we zeggen: “je mag dit doen maar dan met dit 41 

en dit er bij” of er dan nog een reactie komt. Schotel vindt dat we tegen beide versies 42 

waren. Je bent ontzettend inconsistent als je hiermee akkoord gaat. De afweging is: 43 

wat levert het ons op als we wel mee werken en studenten aanleveren. Wat levert het 44 

ons op als we nu stoppen en zeggen dat we dit niet willen. Dan zijn we de studenten 45 
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trouw. Als we wel doorgaan veranderen we ons standpunt. De enige reden om mee te 1 

werken is als je denkt dat meewerken nog zin heeft. Hier gelooft ze niet in.  2 

De Haan: Hij is van mening dat de werkgroepen er niet zozeer zijn om te bewijzen dat 3 

bachelorschools de oplossing zijn maar om te onderzoeken of ze de beste oplossing 4 

zijn. Hij is niet bang om slecht over te komen. Hij vindt niet dat we inconsistent zouden 5 

zijn als we hier aan meewerken. De afweging is voor hem dat als we niet meewerken 6 

we onszelf buiten spel zetten. Met alleen Nee zeggen bereik je niets. Wat hij dan voor 7 

zou willen stellen is alternatieve werkgroepen aan te stellen. Dit zou de enige manier 8 

zijn. Dit zou dan wel vandaag moeten gebeuren. Dit moeten ook niet alleen de mensen 9 

van wijsbegeerte en geschiedenis hebben. Ook is er nog een verschil of de humanities 10 

rally de werkgroepen organiseert of dat de FSR dit doet.  11 

Van der Veen denkt dat ook als je het gescheiden houdt dit niet schadelijk is. 12 

Humanities Rally heeft heel erg veel mensen en de FSR heeft juridisch een sterkere 13 

positie. Hij denkt dat ook als je het los houdt dit elkaar best wel kan versterken.  14 

Schotel geeft aan dat wanneer wij zelf werkgroepen dit gaan organiseren dit wel te 15 

doen is aangezien we hier al flink wat aanmeldingen voor hebben. 16 

Schotanus geeft aan dat ze het eens zijn om eigen werkgroepen te formeren. Haar 17 

angst was anders in januari binnen één week met een alternatief te komen. Ze denkt 18 

niet dat het lastig wordt mensen in deze werkgroepen te krijgen. Er moet wel rekening 19 

gehouden worden met dat het december en januari is. Dit is een kneiter drukke 20 

periode. Dit zou vandaag moeten gebeuren. 21 

Hitimana wil op een risico wijzen: het is lastig om uit te zoeken wat de werkgroepen 22 

op moeten gaan lossen. Als er een idealistisch plan waar geen financiële 23 

onderbouwing voor mogelijk is.  24 

De Haan denkt dat wanneer we de uitgroepen van de twaalf werkgroepen pakken en 25 

die in 4 a 5 werkgroepen zetten dit goed zou kunnen komen. 26 

Van der Veen geeft aan dat het de positie van de FSR kan versterken wanneer zij eigen 27 

gegevens heeft.  28 

Koks geeft aan dat de FSR misschien om het probleem te vermijden precies de zelfde 29 

werkgroepen in te stellen maar dan zonder de sturing. 30 

 31 

Koks vindt dat we nu dan wel ook meteen een heel strak proces op moeten gaan 32 

zetten.  33 

 34 

De FSR FGw besluit alternatieve werkgroepen op te richten en dit naar de 35 

buitenwereld te communiceren. 36 

 37 

Voor: 8 38 

 39 

Het besluit is aangenomen.  40 

8. Financieel overzicht 
Koks heeft het financiële overzicht compleet geprint. Ze wil alle vragen met liefde 41 

beantwoorden. 42 

 43 
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Van der Veen vraagt wat Eten FSR is. Koks geeft aan dat bij de dagenlange vergaderingen 1 

voor Profiel 2016 hier wel eens eten is gehaald.  2 

Schotel en Schotanus geven aan dat ze hem te gek en episch vinden.  3 

Schotel vraagt wat “toevoeging koffiezetapparaat is”. Dit is het koffiezetapparaat dat naar 4 

Shiko is gestuurd. 5 

 6 

9. Stappenplan 
Reactie FB 7 

Persbericht schrijven & sturen 8 

Een bijeenkomst om onze beslissing toe te lichten 9 

Plan van aanpak voor de werkgroepen schrijven 10 

Contact met andere gremia.  11 

Website 12 

Facebook 13 

10. Wat brengen we naar … 
CV van datum: Niks 
PV van datum: Niks 
OV van datum: Niks 

11. Wvttk 
De Haan heeft via Eva aangegeven dat het harmoniseren van de mOER problematisch is. 14 

Groen heeft een brief naar de CSR gestuurd en ook dat hij hen hier bij alle liefde wil bij 15 

begeleiden. Schotanus vult aan dat we het hier op 10 december over gesproken gaat worden. 16 

Van der Veen geeft aan dat de Humanities Rally dit ook tegen de CSR moet zeggen.  17 

12. Rondvraag en sluiting 
Om 12.25 sluit De Haan de officiële vergadering en wordt deze in een werkvergadering 18 

omgezet.  19 

Besluiten 
140828-1 Schotel is verkozen als Voorzitter O&F van de Facultaire Studentenraad der 20 

Geesteswetenschappen in het jaar 2014-2015  21 

140828-2 Schotanus is verkozen als Vicevoorzitter van de Facultaire Studentenraad der 22 

Geesteswetenschappen in het jaar 2014-2015 23 

140828-3 De FSR moet ook dit jaar weer duidelijk aanwezig zijn op het FOCB. 24 

140828-4 Voorde CoBo zal een richtlijn van 700 tot 1000 euro worden aangehouden. 25 

140903-1 De actiepunten worden voortaan met de week van de FSR meegestuurd. 26 

140917-1 Op de persoonlijke kaartjes komt bij persoonlijke raadleden ‘Raadslid’ te 27 

staan. Bij Zwinkels komt hier ‘Ambtelijk Secretaris’ te staan en bij Van Laar 28 

‘Raadsassistent’.  29 

140917-2 Zwinkels krijgt haar eigen persoonlijke kaartjes. 30 
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140917-3 Het raadstelefoonnummer wordt enkel op de algemene kaartjes geplaatst.  1 

140917-4 V&C krijgt een budget van 150 euro om de OC-bijeenkomst van te 2 

organiseren. 3 

140917-5 De plannen zoals beschreven in het stuk ‘bedank de kiezers’-actie mogen 4 

worden uitgevoerd. 5 

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

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

raadsleden gebruikt worden. 8 

140924-1 Als de raadsassistent niet heeft meegedacht bij het schrijven van een advies 9 

dan zal de schrijver van dit advies een memorie van toelichting meesturen.  10 

140924-2 Koks zal voortaan de declaraties op donderdag behandelen. 11 

140924-3 Per raadslid kunnen maximaal ofwel 1 vest of wel 2 shirts worden besteld. 12 

140924-4 Raadsleden die geen raadskleding willen worden hier niet toe verplicht. 13 

140924-5 De raadskleding wordt uit raadsbudget betaald. 14 

140924-6 Op de raadskleding worden de namen van de raadsleden gedrukt.  15 

141001-1 Van Laar herschrijft het advies over selectieve masters waarna De Haan het 16 

verstuurt. 17 

141001-2 Op de constitutieborrel zullen alle aanwezigen 2 consumptiemuntjes krijgen. 18 

141001-3 Het maximumbedrag dat op de constitutieborrel aan drinken wordt 19 

uitgegeven is 1000 euro.  20 

141001-4 V&C mag voor maximaal 40 euro de Bedank-de-kiezers actie uitvoeren. 21 

141008-1 De afterparty van de CoBo vindt plaats in het Spinhuis. Hier wordt geen 22 

budget voor vrijgemaakt verder.  23 

141015-1 De FSR FGw stelt de begroting met in acht name van de wijzigingen vast. 24 

141015-2 De FSR FGw doet dit jaar wederom mee aan de Docent van het Jaar verkiezing. 25 

141022-1 V&C heeft het mandaat gekregen om de blokhut voor 13 t/m 15 juni te 26 

boeken 27 

141022-2 Schotanus is verkozen als Voorzitter O&O van de Facultaire Studentenraad 28 

der Geesteswetenschappen.  29 

141029-1 Hazelhoff is verkozen als Voorziter V&C van de Facultaire Studentenraad der 30 

Geesteswetenschappen 31 

141029-2 De FSR FGw brengt wel advies uit over de adviesaanvraag van Archeologie 32 

141029-3 De FSR FGw mandateert Van Weeren om het adives OER B Archeologie te 33 

herschrijven en dit door De Haan te laten versturen. 34 

141029-4 De FSR FGw mandateert de SoCo om volgens vastgestelde richtlijnen een 35 

raadsassistent aan te stellen. 36 

141126-1 In de Week van de FSR voorafgaand aan de volgende OV stuurt Zwinkels de 37 

actiepunten van de OV mee.  38 
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141126-1 De FSR FGw verdubbelt de begroting voor het cadeau voor de Docent van het 1 

Jaar op de FGw 2 

141126-2 De FSR FGw mandateert O&F om te starten met de enquêtes over 3 

studiebegeleiding. 4 

141202-1 De FSR FGw besluit alternatieve werkgroepen op te richten en dit naar de 5 

buitenwereld te communiceren. 6 

Actielijst 
141008-2 De wijzigingen uit de notulen worden in het HR opgenomen door het DB. 7 

141008-4 Er wordt over het HR op de PV gestemd.  8 

141022-1 De Haan beantwoordt de mail van Martin Wesseling en laat dit aan Zwinkels 9 

weten 10 

141022-3 V&C boekt het inwerkweekend voor eerdergenoemde data via de formulieren 11 

op de website van scoutingpaulus.nl  12 

141029-1 De Haan stuurt het mailadres van Jaco door aan Koks 13 

141029-2 Lotten zoekt uit welke punten er uit het instellingsplan zijn gehaald 14 

141029-3 Lotten zoekt uit wat er gebeurt als het instellingsplan niet wordt aangenomen. 15 

141029-4 V&C start met het opstellen van een plan voor een student-van-het-jaar-16 

verkiezing. 17 

141118-4 Het DB vraagt aan Hans Ammam of wij de overzichten van de holding in 18 

mogen zien.  19 

141118-5 Het DB controleert of de gelabelde budgetten die vanuit Den Haag voor de 20 

Geesteswetenschappen zijn beloofd ook in de nieuwe voorstellen nog steeds 21 

naar de Geesteswetenschappen gaan.  22 

141118-6 De Haan gaat bij Nijsten informeren hoe het komt dat de indicatie voor de 23 

bezuinigingen zijn gedaald.  24 

141118-7 De Haan gaat aan Amman vragen hoe het met de percentages zit die we voor 25 

studiepunten vanuit de overheid krijgen.  26 

141118-8 Van der Veen zoekt op hoeveel studenten op de FGw dubbele programma’s 27 

volgen.  28 

141118-14 Iedereen die opmerkingen over facultair strategisch plan of KPI’s heeft stuurt 29 

deze zsm naar Schotel 30 

141126-1 Het DB plant een afsprak met Amman. 31 

141126-2 De Haan vraagt de uitslagen van de Belbin test aan Jasper de Groen. 32 

141126-4 Schotel stuurt het mOER advies door naar het FB. 33 

141126-7 De Haan gaat in zijn netwerk op zoek naar een jurist. 34 
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