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Agenda 

1. Opening 

2. Vaststellen notulen 

3. Post in / uit 

4. Mededelingen 

5. Updates 

6. Vaststellen agenda 

7. Voorbereiding OV 

8. Wat brengen we naar… 

9. Wvttk 

10. Rondvraag en sluiting 

1. Opening 

Om 17.09 opent De Haan de vergadering.   1 

2. Vaststellen notulen 

De FSR FGw stelt de notulen van 17 december 2014 vast. 2 

 3 

Er wordt afgesproken dat Zwinkels van een tweetal actiepunten pro-memori zal maken.  4 

3. Post in / uit 

 5 

Ingekomen mail 6 

 7 

- De vraag om de enquete masterkeuze de promoten – van het FB 8 

- Besluitenlijst DB – van het FB 9 

- Vraag om commentaar op wijzigingen faculteitsreglement – van het FB 10 

- Voorlopige planning van de OER-en – van het FB 11 

- Het voorlopige tijdspad Profiel 2016 – van het FB  12 

- De vraag aan Van Vree om input over het allocatiemodel – van de CSR 13 

- Concept agenda PV – van de CSR (x2) 14 

- Ongevraagd advies over Blended Learning – van de CSR 15 

- Nieuwsbrief Simulacrum – van Simulacrum 16 

- Vraag om te kijken naar de conceptversie van een enquete – van de Humanities Rally 17 

- Herinnering van het SVO van 13 januari – van de ASVA 18 

  
 Notulen PV FSR FGw 14 januari 2015 

Aanwezig Tom Lotten, Paul Heinemans, Marije Hazelhoff, Liza Koks, Gunnar de Haan, Anne Louise Schotel 

Afwezig Sophie van Weeren (mkg), Liza Saris (mkg), Susanne Schotanus (mkg), Ruud van der Veen (zkg), Izi Hitimana (zkg) 

Gast  

Notulist Astrid Zwinkels 
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- Herinnering LOF 15 januari – van het LOF 1 

- Uitnodiging voor de nieuwjaarsborrel 13 januari van de faculteit – van het FB 2 

- Uitnodiging ACASA debat 15 januari – van ACASA 3 

- Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie FSR FMG 20 januari – van de FSR FMG 4 

 5 

Verstuurde mail 6 

- Reactie Adviesaanvraag KPI’s – aan het FB 7 

- Advies Dramaturgy – aan het FB 8 

- Vraag om het tijdspad Profiel 2016 – aan het FB 9 

 10 

Wacht op antwoord: 11 

- 6 december - Vraag of de facebook van de FSR losgekoppeld kan worden van de mail van 12 

Selma – van Selma Broeder  Koks  & Gunnar   13 

- 16 december – PCH fitness  Schotel (ACTIE) 14 

- 24 december – Nogmaals de vraag over PCH fitness – van Michiel   Schotel 15 

- 6 januari – Promotie enquete masterkeuze – van het FB   De Haan (ACTIE) 16 

 17 

 18 

Lotten communiceert naar de CSR dat de FSR te laat was met reageren op hun 19 

nieuwjaarsborrel voorstel. (ACTIE) 20 

4. Mededelingen 

Van Weeren is afwezig en heeft De Haan gemachtigd. Schotanus is afwezig en heef 21 

Hazelhoff gemachtigd. 22 

Van der Veen is afwezig, Hitimana is afwezig, Saris is afwezig.  23 

 24 

Hazelhoff moet om 18.30 weg. 25 

Schotel heeft morgen om 16.30 een sollicitatiegesprek via skype. Zij kan dan vertrekken in 26 

de pauze. Ze deelt dit morgen ook tijdens de OV mede.  27 

 28 

Koks vraagt wie de vergadering voor zit. De haan antwoordt dat dit Quax is. 29 

 30 

Schotel geeft aan dat de OER training maandag 9 februari in de ochtend plaats vindt. 31 

Ergens tussen 9 en 1 ongeveer. Ze zal de exacte tijd nog communiceren (ACTIE) 32 

5. Updates 

CSR:  33 

Schotel vraagt om de enquête die is verstuurd. Lotten zal deze aan de raad toesturen.  34 

(ACTIE) 35 

V&C: 36 

Er is een draaiboek voor Code Rood gemaakt. Hij is heel mooi en overzichtelijk. Ook is 37 

er een reactie gestuurd op de enquête van de HR gestuurd met de mededelingen dat 38 

deze niet vanuit de FSR verspreid zal worden. Ook zijn er nieuwe posters. 39 

O&F: 40 

Schotel geeft aan dat zij samen met Heinemans bij een cateringoverleg heeft gezeten. 41 

Dit voelde een beetje vreemd, gezien de huidige bezuinigingen. Dit overleg gaf aan dat 42 
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ze de FSR bij de nieuwe cateraar willen betrekken. Vanmorgen was een bijeenkomst 1 

oer Huisvesting waar niets nieuws is verteld. Interessant is wel dat er geen geld meer 2 

is omdat ze toch wel dingen willen met gebouwen die niet waren ingecalculeerd. Er is 3 

15% te kort. Het Bungehuis is toch niet verkocht. Ze heeft met de OR gezeten over het 4 

OBP. Dit wordt nog besproken. Begroting, KPI’s en FSP worden ook besproken. De OR 5 

is bang dat als we nu te positief zijn we in de salamitechniek terecht komen. Dit houdt 6 

in dat ze vrezen dat wanneer er tegen het FSP en KPI’s ‘ja’ wordt gezegd het onmogelijk 7 

wordt om ‘nee’ tegen Profiel 2016 te zeggen.  Zij hebben besloten om nog niet te 8 

adviseren op het OBP.  9 

O&O: 10 

O&O is de enige commissie die schriftelijk een update heeft toegestuurd. De Haan geeft 11 

verder aan dat het in de vergadering die ochtend is gegaan over Profiel 2016 en het 12 

instellen van de draaiboeken voor een eventuele Code Rood. Ook is de discussie over 13 

bachelorschools gevoerd.  14 

DB: 15 

Het was een opstart DB na het winterreces. Hier is niet specifieks genoemd. 16 

Voorzitter: 17 

Hij heeft onder andere vanuit de werkgroep bacheloronderwijs negatieve geluiden 18 

gehoord. In deze werkgroep was de discussie al gevoerd voordat de studentleden de 19 

kans kregen hierbij betrokken te raken. Hier heeft hij Van Vree over gesproken. Deze 20 

stelde voor om de studentleden nog een eigen advies te laten schrijven. Hij ging hier 21 

mee akkoord. Koks geeft aan dat ze Nynke (studentlid in deze werkgroep) gister 22 

gesproken heeft. Deze heeft aangegeven dat zelfs nadat de studentenraad met Van 23 

Vree heeft gepraat ze nog steeds geen mogelijkheid tot inspraak hebben gekregen. Zo 24 

is de definitie versie, waar de studentleden nog inspraak op zouden krijgen voordat 25 

deze naar het FB zou worden gestuurd, gelijktijdig naar zowel Van Vree als de 26 

studentleden gestuurd. Als laatste kwam ze er achter dat het advies zoals het er nu ligt 27 

bijna volledig te zijn gebaseerd op een advies dat Van Toorn in 2009 aan het FB heeft 28 

gestuurd. Van inspraak is hier dus geen sprake.  29 

Verder heeft De Haan vandaag radenoverleg gehad. Tariq, de voorzitter van de 30 

CSR, had het hier over de mOER. Hij had met Miek Krol gesproken en is met haar tot 31 

een concessie gekomen wat betreft de mOER. Deze concessie is de volgende: 32 

Deel A wordt bindend, maar elk jaar mag hier discussie over plaatsvinden. 33 

De Haan gaf bij Tariq aan dat dit waarschijnlijk erg prettig is voor het CvB en of er in 34 

deze uitwisseling ook iets positiefs voor de raden is uitgekomen, of dat deze nu enkel 35 

punten hebben ingeleverd. Tariq heeft aangegeven dat er aan de raden geen concessies 36 

zijn gedaan.  37 

Ook heeft hij met mensen van Humanities Rally gesproken. Een van de punten die 38 

hierbij ter sprake kwam was dat veel mensen binnen de HR het lastig vinden om te 39 

zien op welke manier ze nu verder moeten. Een bijkomend punt waar niet iedereen 40 

binnen de HR blij mee is, is een groep leden met activistische instelling. Niet iedereen 41 

binnen de HR deelt deze instelling.  42 

Als laatste was hij bij het CvB/ HR meeting. In de FOLIA is hier verslag van gedaan. 43 

Mensen van het parool waren aanwezig maar zijn weggegaan omdat er niets te melden 44 

was. Al met het al was het vrij dramatisch.  45 

 46 
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6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt als volgt vastgesteld: 1 

7. Voorbereiding OV 

Er staan twee punten op de agenda: Begroting 2015 en Stand van zaken Profiel 2016. 2 

 3 

De Haan vraagt of mensen buiten deze twee agenda punten om nog vragen willen stellen of 4 

punten willen toevoegen.  5 

Schotel stelt de vraag of iets over huisvesting besproken moet worden, gezien de zorgelijke 6 

geluiden die op het overleg naar buiten zijn gekomen over het uistellen van de verhuizing (naar 7 

op zijn vroegst 2017), het nu al duidelijke financiële tekort en gebrek aan actieve informatie 8 

vanuit het FB.  9 

Er wordt besloten bij de begroting hier een vraag over te stellen.   10 

1. De Begroting 11 

Over de begroting heeft De Haan al een aantal vragen geformuleerd. Deze gaan over de 12 

volgende punten:  13 

- Louise en Hans hebben beiden dingen gezegd over het allocatiemodel en de discussie 14 

hier omheen. Hier wil De Haan een vraag over stellen. De vraag over huisversting kan 15 

hieraan verbonden worden. 16 

- Wat gaat er gebeuren met het half miljoen dat Van Vree nu onder zijn hoede krijgt? 17 

- Hoe zit het nu met de structurele korting op ALPHA? 18 

- Een vraag n.a.v. het gesprek met Hans. 19 

- Wat betreft duurzame geesteswetenschappen: Binnen OCW is gezegd dat dit eventueel 20 

wel doorgezet wordt. Wat is hier nu de status van?  21 

- Een opmerking over de consequenties van de rare manier waarop het geld verdeeld 22 

wordt wat de faculteit nu dwingt om te bezuinigen. 23 

- Een opmerking over dat de FSR blij is met een herziening van het allocatiemodel, maar 24 

dat deze hier eveneens pessimistisch in staat, gezien dit na discussie nu lijkt te 25 

verslechteren.  26 

Ook Lotten stelt voor om een onderwerp te bespreken. 27 

- Moet de UvA niet gewoon gaan fuseren met de VU? 28 

De Haan geeft aan dat hij graag aan Nijsten of Kroon een grappig bedoelde (!) opmerking 29 

over fuseren met de VU wil maken, gezien zij daar beiden vandaan komen.  30 

 31 

De FSR FGw stelt vast dat het volgende stuk vertrouwelijk wordt. 32 

 33 

2.  Stand van zaken Profiel 2016 34 

 35 

- Als eerste zal De Haan het punt aandragen over de problematiek die zich binnen de 36 

bachelorwerkgroep af speelt. Gezien de serieusheid van dit probleem kan de vraag 37 

worden gesteld in hoeverre de andere werkgroepen serieus genomen kan worden.  38 
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Lotten denkt dat er niet veel mensen naar ons gaan luisteren, maar is van mening dat met 1 

de huidige situatie onacceptabel is en dat hier niet mee ingestemd kan worden. De Haan geeft 2 

aan dat je welzeker damage control kan doen.  3 

De Haan zet twee verschillende wegen uiteen. 4 

1. Leg een bom onder het proces, beargumenteer duidelijk waarom je nu stopt. Risico is 5 

dat het plan er toch via andere wegen doorheen gedrukt kan worden en je hier je 6 

inspraak op verliest.  7 

2. Blijf binnen het proces, zodat je op de inhoud nog kritiek kan leveren en zo uiteindelijk 8 

het dramatische plan misschien nog leefbaar kunt maken.  9 

Het is niet mogelijk om zowel één als twee te volgen. 10 

De Haan spreekt zelf zijn voorkeur voor punt twee uit. Wel wil hij aangeven dat de FSR het 11 

met veel punten in het proces zeker niet eens is en dat zij zich niet serieus genomen voelen. 12 

Heinemans vindt dit laatste punt ook belangrijk.  13 

Lotten geeft aan dat het naar zijn idee meer dan tijd is om te gaan schoppen. Dit is het 14 

moment een een principieel standpunt in te nemen. De FSR heeft zich zeer bereid getoond om 15 

mee te werken, maar het proces is op dit moment beledigend geworden. Er wordt besloten om 16 

de issues die zich met het proces hebben voorgedaan duidelijk uitgesproken worden. Schotel 17 

geeft aan dat het belangrijk is dat duidelijk wordt uitgedragen waarom de FSR het niet eens is 18 

met het verloop van de procedure, maar dat dit wel op een nette manier moet gebeuren.  19 

Er wordt besloten dat deze issues inderdaad aangekaart worden. 20 

 21 

- Een ander punt dat de FSR wil benoemen is of het advies van de werkgroep Taal en 22 

Cultuur (was dit een werkgroep?) het FB ook niet bekend in de oren klinkt. (Antwoord: 23 

Ja, dit hebben ze in 2009 al gekregen) 24 

- Er wordt besloten om dit advies, gezamenlijk met een uitnodiging voor de OV, naar de 25 

FOLIA te sturen. Indien er een datum op dit advies staat is dit helemaal ideaal.  26 

- Nog een vraag: Wanneer ontvangt de FSR de daadwerkelijke schets?  27 

 28 

Schotel vraagt wat de FSR met de input wil doen. De Haan geeft aan dat je dit enerzijds 29 

inhoudeliijk kunt bekritiseren, en anderzijds het naast de uiteindelijke profielschets kunt 30 

bekijken om te zien of deze overeen komt met het advies.  31 

 32 

- Schotel geeft aan dat er bij de OR een misvatting terecht is gekomen over of de FSR wel 33 

of geen advies meer of het FSP uit zal brengen. Bij de mededelingen zal de FSR hier 34 

verduidelijking over vragen en eventueel geven.  35 

Koks geeft aan dat zij het woord wil voeren over het punt van Nynke. De rest van de 36 

woordvoerders zullen morgen worden bepaald.  37 

8. Wat brengen we naar …. 

CV van datum:  

PV van datum: -HR 

OV van datum:  
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9. Wvttk 

Er is niets ter tafel gekomen.  1 

10. Rondvraag en sluiting 

Om 18.00 sluit De Haan de vergadering.  2 

 3 

Besluiten 

140828-1 Schotel is verkozen als Voorzitter O&F van de Facultaire Studentenraad der 4 

Geesteswetenschappen in het jaar 2014-2015  5 

140828-2 Schotanus is verkozen als Vicevoorzitter van de Facultaire Studentenraad der 6 

Geesteswetenschappen in het jaar 2014-2015 7 

140828-3 De FSR moet ook dit jaar weer duidelijk aanwezig zijn op het FOCB. 8 

140828-4 Voorde CoBo zal een richtlijn van 700 tot 1000 euro worden aangehouden. 9 

140903-1 De actiepunten worden voortaan met de week van de FSR meegestuurd. 10 

140917-1 Op de persoonlijke kaartjes komt bij persoonlijke raadleden ‘Raadslid’ te 11 

staan. Bij Zwinkels komt hier ‘Ambtelijk Secretaris’ te staan en bij Van Laar 12 

‘Raadsassistent’.  13 

140917-2 Zwinkels krijgt haar eigen persoonlijke kaartjes. 14 

140917-3 Het raadstelefoonnummer wordt enkel op de algemene kaartjes geplaatst.  15 

140917-4 V&C krijgt een budget van 150 euro om de OC-bijeenkomst van te 16 

organiseren. 17 

140917-5 De plannen zoals beschreven in het stuk ‘bedank de kiezers’-actie mogen 18 

worden uitgevoerd. 19 

140917-6 Het inwerkweekend zal op dezelfde locatie als vorig jaar plaatsvinden. 20 

140917-7 Raadsfaciliteiten in de raadskamer mogen niet door andere mensen dan de 21 

raadsleden gebruikt worden. 22 

140924-1 Als de raadsassistent niet heeft meegedacht bij het schrijven van een advies 23 

dan zal de schrijver van dit advies een memorie van toelichting meesturen.  24 

140924-2 Koks zal voortaan de declaraties op donderdag behandelen. 25 

140924-3 Per raadslid kunnen maximaal ofwel 1 vest of wel 2 shirts worden besteld. 26 

140924-4 Raadsleden die geen raadskleding willen worden hier niet toe verplicht. 27 

140924-5 De raadskleding wordt uit raadsbudget betaald. 28 

140924-6 Op de raadskleding worden de namen van de raadsleden gedrukt.  29 

141001-1 Van Laar herschrijft het advies over selectieve masters waarna De Haan het 30 

verstuurt. 31 

141001-2 Op de constitutieborrel zullen alle aanwezigen 2 consumptiemuntjes krijgen. 32 

141001-3 Het maximumbedrag dat op de constitutieborrel aan drinken wordt 33 

uitgegeven is 1000 euro.  34 
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141001-4 V&C mag voor maximaal 40 euro de Bedank-de-kiezers actie uitvoeren. 1 

141008-1 De afterparty van de CoBo vindt plaats in het Spinhuis. Hier wordt geen 2 

budget voor vrijgemaakt verder.  3 

141015-1 De FSR FGw stelt de begroting met in acht name van de wijzigingen vast. 4 

141015-2 De FSR FGw doet dit jaar wederom mee aan de Docent van het Jaar verkiezing. 5 

141022-1 V&C heeft het mandaat gekregen om de blokhut voor 13 t/m 15 juni te 6 

boeken 7 

141022-2 Schotanus is verkozen als Voorzitter O&O van de Facultaire Studentenraad 8 

der Geesteswetenschappen.  9 

141029-1 Hazelhoff is verkozen als Voorziter V&C van de Facultaire Studentenraad der 10 

Geesteswetenschappen 11 

141029-2 De FSR FGw brengt wel advies uit over de adviesaanvraag van Archeologie 12 

141029-3 De FSR FGw mandateert Van Weeren om het adives OER B Archeologie te 13 

herschrijven en dit door De Haan te laten versturen. 14 

141029-4 De FSR FGw mandateert de SoCo om volgens vastgestelde richtlijnen een 15 

raadsassistent aan te stellen. 16 

141126-1 In de Week van de FSR voorafgaand aan de volgende OV stuurt Zwinkels de 17 

actiepunten van de OV mee.  18 

141126-1 De FSR FGw verdubbelt de begroting voor het cadeau voor de Docent van het 19 

Jaar op de FGw 20 

141126-2 De FSR FGw mandateert O&F om te starten met de enquêtes over 21 

studiebegeleiding. 22 

141202-1 De FSR FGw besluit alternatieve werkgroepen op te richten en dit naar de 23 

buitenwereld te communiceren. 24 

141210-1 Hazelhoff wordt de contactpersoon voor de Humanities Rally.  25 

141217-1 De FSR FGw gaat het onderwerp van samenwerking en solidariteit zelf 26 

onderzoeken. 27 

Actielijst 

141008-4 Er wordt over het HR op de tweede PV van januari gestemd.  28 

141118-4 Het DB controleert of de gelabelde budgetten die vanuit Den Haag voor de 29 

Geesteswetenschappen zijn beloofd ook in de nieuwe voorstellen nog steeds 30 

naar de Geesteswetenschappen gaan.  31 

 Het DB stuurt de medewerker van Hans Amman een vraag over hoe het zit 32 

met de percentages die we voor studiepunten vanuit de overheid krijgen.    33 

141126-4 De Haan stuurt het mOER advies door naar het FB. 34 

141210-2 Hazellhoff stuurt een reactie naar Alex Tess over de factuur van steunpuntbsa. 35 
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141210-5 Koks en de Haan beantwoorden de mail van Selma over het loskoppelen van 1 

haar adres van facebook 2 

141217-3 Schotel beantwoordt de twee mails van PCH Fitness. 3 

150114-1 De Haan beantwoordt de mail van het FB over de promotie van de enquete 4 

over de masterkeuze 5 

150114-2 Lotten communiceert naar de CSR dat de FSR ivm kerstdrukte niet toe is 6 

gekomen aan het beantwoorden van hun datumprikker van de 7 

nieuwjaarsborrel.  8 

150114-3 Schotel communiceert de precieze tijd van de OER training op 9 februari.  9 

150114-4 Lotten stuurt Schotel de enquête die de CSR heeft gebruikt toe.   10 

Pro Memori 

141118-1 Van der Veen zoekt op hoeveel studenten op de FGw dubbele programma’s 11 

volgen.  12 

141210-1 Zwinkels wordt de actiepuntenbitch. Alle raadsleden zullen heel goed naar 13 

haar luisteren.  14 


