
 

 

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. Huishoudelijk reglement 

8. Nabespreking OV 

9. Master conservering en restauratie 

10. Wat brengen we naar… 

11. Wvttk 

12. Rondvraag en sluiting 

1. Opening 

Om 15.04 opent De Haan de vergadering. 1 

2. Vaststellen notulen 

De FSR FGw stelt de notulen van de PV van 14 januari vast.  2 

3. Post in / uit 

Ontvangen mails: 3 

- Verzoek extra OV over Profiel 2016 op 5 februari – van het FB 4 

- Vraag naar nieuwe COBEX leden – van het FB  5 

- De Besluitenlijst DB – van het FB 6 

- Presentatie Financien en Control – van Wouter de Kruijff 7 

- De Academische Kalender 2015-2016 – van Bea Raven 8 

- Extra uitleg enquête Humanities Rally – van Jouke Huijzer 9 

- Advies begroting 2015 – van de CSR 10 

- Vraag om deel te nemen in een filmpje over de verkiezingen – van de CSR  11 

- Uitnodiging artikel 24 overleg van 20 januari – van de CSR 12 

- Uitnodiging nieuwjaarsborrel 21 januari – van de CSR 13 

- Reminder nieuwjaarsborrel 21 januari – van de CSR 14 

Verstuurde mails: 15 

  
 Notulen PV FSR FGw 22 januari 2015 

Aanwezig Gunnar de Haan, Anne Louise Schotel, Sophie van Weeren, Marije Hazelhoff, Liza Saris, Lisa Koks, Susanne Schotanus 

Afwezig Paul Heinemans (mkg), Tom Lotten (mkg), Izi Hitimana (mkg), Ruud van der Veen (zkg) 

Gast  

Notulist Astrid Zwinkels 
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- Bevestiging afspraak DB OR 21 januari – aan de OR 1 

Ontvangen post: 2 

- Jaaroverzicht / nieuwsbrief (zie postvakken) 3 

- Posters Screening Generatie Nooitgenoeg 4 

- Flyers Screening Generatie Nooitgenoeg 5 

- Banner Stichting De Visiefabriek 6 

Wacht op antwoord 7 

- 19 januari – Nieuw bericht over enquête Humanities Rally – van Jouke Huijzer (Marije) 8 

(ACTIE) 9 

4. Mededelingen 

Heinemans is afwezig en heeft Saris gemachtigd.  10 

Van der Veen is afwezig, Lotten is afwezig, Hitimana is afwezig.  11 

 12 

De OER training van 9 februari vindt plaats van 9.30 tot 12.30 in PCH 3.31. 13 

Schotel stuurt hier nog een mail over. (ACTIE) 14 

 15 

Schotanus was gisteren bij de Nieuwjaarsborrel van de CSR. Ze vroegen of wij hadden 16 

doorgekregen dat alle FSR-en verwacht werd 50 euro bij te leggen. Schotanus heeft aangegeven 17 

dat wij hier niet van op de hoogte zijn gesteld. De vraag is nu of wij een mail willen sturen om 18 

aan te geven dat wij geen 50 euro bij gaan dragen. Dit is zo, en Hazelhoff zal deze mail sturen.  19 

Ook heeft Schotanus met Dennis van de CSR gesproken. Hier heeft ze het instellingsplan en 20 

de mOER besproken. Dennis heeft aangekaart dat er geen breekpunten meer waren. Het laatste 21 

breekpunt waren de bachelorrendementen. Hier heeft Dymph een rare truc uitgehaald. Wat 22 

betreft de  mOERen zei hij dat ze erop de laatste PV verdeeld over waren. De mOER is aangepast 23 

waardoor er iets meer animo was, maar het lijkt alsof ze zich neergelegd hebben bij het feit dat 24 

het er toch wel door heen komt. De Raad van advies is op de hoogte.  25 

Van Weeren vraagt of de CSR hier geen instemming op heeft. Schotanus geeft aan dat de 26 

CSR inderdaad instemming heeft, maar Dymph niet boos wil maken.   27 

 28 

Schotel geeft aan dat Sabine stoelen heeft toegezegd.  29 

 30 

De Haan wil meer een uitleg geven dan een mededelingen doen. Hij geeft aan dat hij af en 31 

toe niet bij vergaderingen is, maar dat hij in beginsel ook geen officieel lid van de commissies is. 32 

Hij doet zijn uiterste best om overal bij te zijn, maar heeft zich ook voorgenomen om het 33 

komende half jaar niet zijn hele leven aan de FSR wil besteden. 34 

Schotanus vraagt of De Haan zich in ieder geval op tijd af kan melden. De Haan geeft aan 35 

dat dit voor hem niet mogelijk is. Schotanus vraagt De Haan om hier toch wel rekening 36 

proberen te houden. 37 

5. Updates 

CSR:  38 

De CSR update is via de mail gekomen.  39 

V&C:  40 
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Vandaag is een PR overleg geweest met Samantha van de CSR en Jeroen want de rest 1 

van de raden waren niet aanwezig. Dit ging over de verkiezingstijd die eraan zit te 2 

komen. De CSR is hier al erg druk mee. In Februari willen ze een zichtbaarheidsactie 3 

doen om nieuwe kanditaten voor het komende jaar te werven. Het gaat hier om een 4 

valentijnactie waarbij ze voorbijgangers willen vragen: Wil jij mijn nieuwe raadslid 5 

zijn. De Haan vult aan dat de kans groot is dat dit door partij MEI gekaapt gaat worden. 6 

O&F:  7 

De O&F update is via de mail gestuurd.  8 

O&O:  9 

De O&O update is via de mail gestuurd.  10 

DB:  11 

Schotel geeft aan dat hier later op in wordt gegaan in het vergaderstuk van Koks. 12 

Voorzitter:  13 

Hij heeft contact gehad met Frank over het feit dat er stukken gelekt zijn vanuit de 14 

Humanities Rally. Hij heeft hem aangemoedigd om alle stukken zo snel mogelijk 15 

openbaar te maken. 16 

Met de OR hebben ze het over het OBP en de urennomeringen gehad. Ook is de 17 

extra OV besproken. Voor deze OV zal nog met de OR worden gesproken. Hierbij zullen 18 

we voortaan ook alle adviezen die de FSR naar het FB stuurt naar de OR CC-en.  19 

Hij heeft Blaauboer gevraagd ons het document ‘stoplichten’ te sturen en de 20 

begroting van ACLC. Het FB was zeer lyrisch over deze stukken, hier willen wij dus 21 

graag meer over weten. Hiernaast viel hem op in de DB notulen dat de directeur 22 

bedrijfsvoering van alle afdelingen om 14 FTE meer werden gevraagd. Dit is 23 

uiteindelijk niet doorgegaan. Met betrekking tot werkdruk en onderzoekstijd ten koste 24 

van faciliteiten moeten we hier achteraan. Schotel gaat hier mee aan de haal. (ACTIE) 25 

Zwinkels heeft nu toegang tot Uva data. Dit is gedaan omdat hier een 26 

medewerkersaccount voor nodig is. Zwinkels is de enige in de raad die dit heeft. De 27 

Haan maakt een afsprak met Blauboer en Zwinkels om hier uitleg over te krijgen. 28 

(ACTIE) 29 

Werkgroepen:  30 

Schotanus geeft aan dat Van Vree had aangegeven dat wanneer studentleden niet 31 

genoeg betrokken zijn geweest in het proces van het schrijven van het advies zij zelf 32 

een advies mogen en kunnen schrijven. Hier wordt op dit moment aan gewerkt. Het 33 

advies wordt naar alle waarschijnlijkheid deze week nog verstuurd. 34 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt als volgt vastgesteld: 35 

7. Nabespreking OV 

Meningen: 36 

Schotel: Ze geeft aan dat ze van mening is dat het best goed ging. Ze had verwacht dat er 37 

meer discussie zou zijn maar vond dit wel prima. Ze heeft gehoord wat ze wilde horen. Ze vond 38 

de voorbereiding goed. Wat niet goed werkte was dat de taken niet duidelijk genoeg waren 39 

gespecificeerd. Ook was het niet prettig dat er mensen spraken die niet bij de voorbereiding 40 

waren.  41 

Van Weeren: Gezien ze niet aanwezig was bij de OV heeft ze hier geen feedback op.  42 
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Hazelhoff: Ze geeft aan dat ze van mening is dat het helemaal volgens plan ging. Het enige 1 

opvallende waren Heinemans en Lotten die nog hun woordje deden.  2 

Saris: Ze geeft aan dat aangezien dit haar eerste OV was ze geen vergelijkingsmateriaal 3 

heeft. Ze vond het wel een beetje soft. Het bestuur zei eigenlijk vrij snel: jullie hebben gelijk.  4 

Koks: Ze is het eens met het voorgaande. Ze vond de opmerking van Heinemans niet 5 

verkeerd. 6 

Schotanus: Ze vond dat de FSR ietwat verdeeld over kwam, maar vond dit niet vervelend. 7 

Ze vond de opmerking van Heinemans uiteindelijk wel prettig. We waren iets softer dan 8 

verwacht.  9 

8. Master conservering en restauratie 

Schotanus heeft hier de laatste maanden mails over gekregen. De master is in toename 10 

gefaseerd. Als je niet aangenomen wordt mag je na 2 jaar pas weer opnieuw proberen. Vanaf 11 

komend jaar is de hele master in het Engels. Studenten moeten minimaal een 7 halen. Het aantal 12 

buitenlandse studenten is de norm geworden, aangevuld  door Nederlandse studenten. 13 

Buitenlandse studenten worden ook eerder geïnformeerd over toelating. Minor is geen eis voor 14 

toelating meer. Deze student vindt dat het discriminatie van Nederlandse studenten is. 15 

Schotel geeft aan dat als je dit op wil pakken je een probleem hebt omdat dit UvA breed 16 

gebeurd. De Haan geeft aan dat deze specifieke masters wordt betaald vanuit gelabelde gelden 17 

vanuit de Overheid. Er zou moeten worden uitgezocht of er randvoorwaarden zijn.  18 

De Haan vindt het argument over minoren geen goed argument. Deze versoepeling is voor 19 

de FSR juist chiller.  20 

O&O gaat hier informatie over inwinnen. (ACTIE) 21 

9. Huishoudelijk reglement 

Hij wordt per artikel doorgenomen.  22 

1. Bij definitie 23 

 24 

Schotanus vraagt of hier nog de bestuursfuncties van het DB en de functie van 25 

Ambtelijk Secretaris hierbij moeten worden vermeld. De Haan geeft aan dat dit kan 26 

maar niet hoeft. Er wordt besloten dat deze functieomschrijvingen niet worden 27 

toegevoegd.  28 

 29 

2. Bij Agenda / agendering 30 

3.3a: De agenda 2 dagen van te voren. Als de week op maandag wordt verstuurd en de 31 

PV op donderdag is De Haan geeft aan dat het niet zo vast staat. De Haan voegt aan dit 32 

punt nog de uitzonderingsregel toe.  33 

 34 

3. Schotanus vraagt of de commissievergadering openbaar zijn. Er wordt besloten dat de 35 

PV openbaar is. Voor het woord vergadering wordt ‘plenair’ toegevoegd.  36 

 37 

4. Bij 15: Wordt een 15.4 toegevoegd. De strekking van dit punt is dat de AS op de hoogte 38 

moet worden gesteld wanneer deze een raadslid heeft gevraagd om een mail te 39 

beantwoorden, en dit raadslid dit vervolgens ook doet. Wanneer een raadslid een 40 

dergelijke mail veranderd wordt de ambtelijk secretaris in de BCC gezet.  41 
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 1 

Zwinkels stuurt haar uvamail account naar De Haan (ACTIE) 2 

 3 

Aan het einde wordt nog toegevoegd dat  het gebruik van faciliteiten van de de FSR 4 

enkel bedoel is voor raadsgebruik en dat niet-raadsleden welkom zijn in de 5 

raadskamer wanneer de overige aanwezige raadsleden hier akkoord mee zijn.  6 

 7 

De FSR FGw stelt het huishoudelijk reglement met inachtname van de wijzigingen vast. 8 

Voor: 6 9 

Onthouding: 1 10 

 11 

Het besluit wordt vastgesteld.  12 

10. Wat brengen we naar …. 

CV van datum:  

PV van datum:  

OV van 5 februari: - Strategiebepaling in 

voorbereiding 

11. Wvttk 

Er is niets ter tafel gekomen. 13 

12. Rondvraag en sluiting 

Koks vraagt of iemand het e-mailadres van Jaco en Sam heeft. De Haan stuurt deze naar 14 

Koks. (ACTIE) 15 

Om 16.59 sluit De Haan de vergadering. 16 

Besluiten 

140828-1 Schotel is verkozen als Voorzitter O&F van de Facultaire Studentenraad der 17 

Geesteswetenschappen in het jaar 2014-2015  18 

140828-2 Schotanus is verkozen als Vicevoorzitter van de Facultaire Studentenraad der 19 

Geesteswetenschappen in het jaar 2014-2015 20 

140828-3 De FSR moet ook dit jaar weer duidelijk aanwezig zijn op het FOCB. 21 

140828-4 Voorde CoBo zal een richtlijn van 700 tot 1000 euro worden aangehouden. 22 

140903-1 De actiepunten worden voortaan met de week van de FSR meegestuurd. 23 

140917-1 Op de persoonlijke kaartjes komt bij persoonlijke raadleden ‘Raadslid’ te 24 

staan. Bij Zwinkels komt hier ‘Ambtelijk Secretaris’ te staan en bij Van Laar 25 

‘Raadsassistent’.  26 

140917-2 Zwinkels krijgt haar eigen persoonlijke kaartjes. 27 

140917-3 Het raadstelefoonnummer wordt enkel op de algemene kaartjes geplaatst.  28 

140917-4 V&C krijgt een budget van 150 euro om de OC-bijeenkomst van te 29 

organiseren. 30 
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140917-5 De plannen zoals beschreven in het stuk ‘bedank de kiezers’-actie mogen 1 

worden uitgevoerd. 2 

140917-6 Het inwerkweekend zal op dezelfde locatie als vorig jaar plaatsvinden. 3 

140917-7 Raadsfaciliteiten in de raadskamer mogen niet door andere mensen dan de 4 

raadsleden gebruikt worden. 5 

140924-1 Als de raadsassistent niet heeft meegedacht bij het schrijven van een advies 6 

dan zal de schrijver van dit advies een memorie van toelichting meesturen.  7 

140924-2 Koks zal voortaan de declaraties op donderdag behandelen. 8 

140924-3 Per raadslid kunnen maximaal ofwel 1 vest of wel 2 shirts worden besteld. 9 

140924-4 Raadsleden die geen raadskleding willen worden hier niet toe verplicht. 10 

140924-5 De raadskleding wordt uit raadsbudget betaald. 11 

140924-6 Op de raadskleding worden de namen van de raadsleden gedrukt.  12 

141001-1 Van Laar herschrijft het advies over selectieve masters waarna De Haan het 13 

verstuurt. 14 

141001-2 Op de constitutieborrel zullen alle aanwezigen 2 consumptiemuntjes krijgen. 15 

141001-3 Het maximumbedrag dat op de constitutieborrel aan drinken wordt 16 

uitgegeven is 1000 euro.  17 

141001-4 V&C mag voor maximaal 40 euro de Bedank-de-kiezers actie uitvoeren. 18 

141008-1 De afterparty van de CoBo vindt plaats in het Spinhuis. Hier wordt geen 19 

budget voor vrijgemaakt verder.  20 

141015-1 De FSR FGw stelt de begroting met in acht name van de wijzigingen vast. 21 

141015-2 De FSR FGw doet dit jaar wederom mee aan de Docent van het Jaar verkiezing. 22 

141022-1 V&C heeft het mandaat gekregen om de blokhut voor 13 t/m 15 juni te 23 

boeken 24 

141022-2 Schotanus is verkozen als Voorzitter O&O van de Facultaire Studentenraad 25 

der Geesteswetenschappen.  26 

141029-1 Hazelhoff is verkozen als Voorziter V&C van de Facultaire Studentenraad der 27 

Geesteswetenschappen 28 

141029-2 De FSR FGw brengt wel advies uit over de adviesaanvraag van Archeologie 29 

141029-3 De FSR FGw mandateert Van Weeren om het adives OER B Archeologie te 30 

herschrijven en dit door De Haan te laten versturen. 31 

141029-4 De FSR FGw mandateert de SoCo om volgens vastgestelde richtlijnen een 32 

raadsassistent aan te stellen. 33 

141126-1 In de Week van de FSR voorafgaand aan de volgende OV stuurt Zwinkels de 34 

actiepunten van de OV mee.  35 

141126-1 De FSR FGw verdubbelt de begroting voor het cadeau voor de Docent van het 36 

Jaar op de FGw 37 
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141126-2 De FSR FGw mandateert O&F om te starten met de enquêtes over 1 

studiebegeleiding. 2 

141202-1 De FSR FGw besluit alternatieve werkgroepen op te richten en dit naar de 3 

buitenwereld te communiceren. 4 

141210-1 Hazelhoff wordt de contactpersoon voor de Humanities Rally.  5 

141217-1 De FSR FGw gaat het onderwerp van samenwerking en solidariteit zelf 6 

onderzoeken. 7 

150122-1 De FSR FGw stelt het huishoudelijk reglement vast. 8 

150122-2 De FSR FGw zal de regels van het HR strikt naleven.  9 

Actielijst 

141008-4 Er wordt over het HR op de tweede PV van januari gestemd.  10 

150122-1 Hazelhoff beantwoord de mail van Jouke Huijzer 11 

150122-2 Schotel stuurt de raad de tijden van de OER-training door. 12 

150122-3 Schotel wint meer informatie in over de aangevraagde 14 FTE voor de 13 

directeuren bedrijfsvoering (hoewel het niet is geaccepteerd) en zoekt uit wat 14 

de consequenties voor werkdruk en onderzoekstijd t.o.v. faciliteiten zijn.  15 

150122-4 De Haan maakt een afspraak met Blauuboer en Zwinkels om UvAData 16 

uitgelegd te krijgen.  17 

150122-5 Alle raadsleden mailen voor 29 januari 15.00 uur welke punten met 18 

betrekking tot het functioneren van de raad en raadsleden zij graag willen 19 

evalueren.  20 

150122-6 O&O wint meer informatie in over de problematiek rondom de master 21 

conservering en restauratie.  22 

150122-7 De Haan stuurt de adressen van Jaco en Sam naar Koks.  23 

150122-7 Zwinkels stuurt haar UvA-account naar De Haan zodat hij deze in het HR kan 24 

verwerken.  25 

Pro Memori 

141118-1 Van der Veen zoekt op hoeveel studenten op de FGw dubbele programma’s 26 

volgen.  27 

141210-1 Zwinkels wordt de actiepuntenbitch. Alle raadsleden zullen heel goed naar 28 

haar luisteren.  29 

 


