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Agenda 

1. Opening 

2. Vaststellen notulen 

3. Post in / uit 

4. Mededelingen 

5. Updates 

6. Vaststellen agenda 

7. Sollicitatieprocedure Student-lid DB 

8. Werkgroepen 

9. Conceptadvies Facultaire Medezeggenschap 

10. Wat brengen we naar… 

11. Wvttk 

12. Rondvraag en sluiting 

1. Opening 

 Om 9.30 opent De Haan de vergadering. 1 

2. Vaststellen notulen 

De notulen van de PV van 16 april 2015 worden vastgesteld.  2 

 3 

De Actielijst van de laatste OV worden doorgelopen.  4 

Actielijst OV 5 

150402-01    Zwinkels past de notulen van 15 januari met in acht name van de wijzigingen aan. 6 

(decaansbudget)  (ACTIE) 7 

150402-02    Zwinkels past de notulen van 5 februari met in acht name van de wijzigingen aan. 8 

(Boersma, 3 punten en besluit)  (ACTIE) 9 

150402-03    De FSR komt schriftelijk met een voorstel over hoe zij het inwerk traject voor de 10 

nieuwe directeur van de Graduate School op dit moment voor zich zien.  11 

150402-04    De FSR stuurt het FB een advies toe over hoe de facultaire medezeggenschap er 12 

naar haar idee uit zou moeten zien. 13 

150402-05    De FSR laat het FB weten hoe zij de werkgroepen die op 10 of 13 april worden 14 

voorgesteld zou vormgeven. 15 

150402-06    Het FB stuurt de adviezen die de afdelingen naar het FB hebben gestuurd door 16 

naar de FSR. 17 

150402-07    Het FB bespreekt het document over duurzame geesteswetenschappen wanneer 18 

dit intern in de FSR is besproken. 19 

150402-08    De FSR zal komen met een verdere operationalisering en probleemopzet wat 20 

betreft de instelling en evaluatie van rendementsmaatregelen. 21 

  
 Notulen PV FSR 23 april 2015 

Aanwezig Sophie van Weeren, Susanne Schotanus, Gunnar de Haan, Marije Hazelhoff, Lisa Koks, Tom Lotten, Lisa Koks 

Afwezig Anne Louise Schotel (mkg), Ruud van der Veen (zkg), Paul Heinemans (zkg), Izi Hitimana (mkg), Liza Saris (mkg) 

Gast  

Notulist Astrid Zwinkels 
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3. Post in / uit 

Ontvangen mail: 1 

- Persbericht: Studentenpartij mei doet niet mee aan de studentenraadsverkiezingen – 2 

van partij mei 3 

- Persbericht: Centrale studentenraden veroordelen handelen College van Bestuur – 4 

van de ASVA 5 

- Persbericht: Sluit Mei en Sefa niet uit! – van UvA Sociaal 6 

- Persbericht: Bestuur studentenpartij mei legt verantwoording af aan haar leden – 7 

van mei 8 

- Persbericht: Voorzitter Studentenpartij mei treedt af – van mei 9 

- Datumvoorstel afstemming Werkgroepen 23 april 16.30 – 17.30 – van Marjolein 10 

Blaauboer 11 

- Vertrouwelijk voorlopig overzicht aanmeldingen werkgroepen – van Marjolein 12 

Blaauboer 13 

- Reactie advies bacheloronderzoek – van Marjolein Blaauboer 14 

- Besluitenlijst DB – van het FB 15 

- Mailwisseling over persbericht actiegroepen – van Jonneke Bekkenkamp 16 

- Reminder medezeggenschapsevenement – van Anneloes Dijkstra 17 

- Hulp met verbinding p-schijf vanaf laptop – van de CSR 18 

- Conceptagenda PV CSR – van de CSR 19 

- De presentatie van de ISB barometer – van Letje Lips 20 

- Uitnodiging tentoonstelling IKAMSTERDAM – van Bibi Scholten van Aschat 21 

- Nieuwe versie Academische kalender 2015-2016 – van Bea Raven 22 

- Herinnering Factuur LSVb – van Debiteurenadministratie LSVb 23 

- Twee verzoeken om uit de mailinglist gehaald te worden 24 

- Vraag of er website promotie vacature ALPHA nodig is – van Mas Fopma 25 

 26 

Verstuurde mail: 27 

- Facultair Beraad buigt zich over het facultaire besturingsmodel – aan alle studenten 28 

FGw 29 

- Faculteitsvereniging ALPHA zoekt nieuw bestuur – aan alle studenten FGw 30 

- Twee reacties op verzoeken uit mailinglist gehaald te worden – aan twee studenten 31 

Wacht op antwoord: 32 

- 31 maart – Archief Binnenstadscampus – van Madelons Simons  Schotel 33 

- 15 april – Afgekeurde koelkast – van Fred Beijen  Schotel 34 

- 17 april – Herinnering Factuur LSVb – van debiteurenadministratie LSVB  Koks 35 

4. Mededelingen 

Schotel is afwezig met afmelding en heeft Van Weeren gemachtigd.  36 

Van der Veen is afwezig zonder afmelding. 37 

Hitimana is afwezig met afmelding. 38 

Saris is afwezig met afmelding. 39 

 40 
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Lotten geeft aan dat hij een foto zag dat er op Sciencepark op de grond was getapet.  1 

Van Weeren geeft aan dat ze wil aankaarten dat voor haar de grens bereikt is van wat er in 2 

de raadskamer wordt gesloopt. Ze wil overwegen om Van der Veen de rechten van de 3 

raadskamer te ontnemen.  4 

5. Updates 

CSR:  5 

Lotten geeft aan dat er gisteren een hele heftige discussie is gevoerd. Dit was allemaal 6 

best lastig. Uiteindelijk spreekt de CSR zich nu enkel op facebook uit over het gebrek 7 

aan keuzemogelijkheden aan partijen tijdens de studentenverkiezingen.  8 

V&C:   9 

Hazelhoff geeft aan dat ze bezig zijn met het inwerktraject. Ze heeft heel veel 10 

actiepunten zoals raadsleden er op wijzen dat raadsleden stukken moeten schrijven. 11 

Koks vraagt wanneer nu de V&C vergadering is. Deze is vandaag om 13 uur. 12 

O&O:  13 

Ze zijn bezig met een aantal conceptadviezen. Ze zijn bezig met rendementsdenken 14 

waar ze vier maatregelen onder de loep leggen n.a.v. de OV. Ze zijn ook bezig met de 15 

OERen. Ze was vorige week bij de FOCB geweest. Interessant is dat de OERen deel A 16 

eigenlijk nog steeds de mOER aanhouden. Hier moeten mensen dus erg kritisch op zijn. 17 

Dit wordt heel belangrijk. Lotten vraagt of het mogelijk is om het oude OER deel A 18 

terug te sturen. Schotanus stelt voor om het niet op die manier te doen. 19 

DB:  20 

Ze houden dapper stand in de traditie om niet te vergaderen. 21 

Voorzitter:  22 

De Haan heeft samen met Schotanus met de OR gezeten over de werkgroepen. Hier zijn 23 

verschillende thema’s besproken. Hier kwam uit dat sommige mensen van de OR het 24 

belachelijk vonden dat er een werkgroep kwam over het besturingsmodel omdat dit 25 

centraal al besproken werd. Er was ook iemand van mening dat tijdelijke contracten 26 

enkel door de afdelingsvoorzitters kon worden gedaan. Vervolgens is er besloten door 27 

de OR dat de medezeggenschap zou besluiten hoe de werkgroepen er uit zouden zien. 28 

Het FB komt met een longlist en de medezeggenschap met een shortlist. Het FB vond 29 

dit echter totaal geen goed plan. Blaauboer is uiteindelijk samen met Van Vree uit dit 30 

gesprek vertrokken. Jonneke was hier niet content mee. Hier is uiteindelijk mee 31 

afgesproken dat de OR verantwoordelijk is voor het aandragen van docenten en de FSR 32 

voor het aandragen van studenten. Dit zou dan in samenspraak met humanities rally 33 

en ReThink UvA zijn. Het FB kon zich in dit voorstel vinden.  34 

  Ook zit hij in de mailwisseling van de contactgroep. Hier was een hevige 35 

discussie over de formering van de commissies. Deze wilden graag NU hierbij 36 

betrekken. De Haan heeft aangegeven dat de NU universiteit breed is en dat op de FGw 37 

Humanities Rally en ReThink al mee doen. Jonneke is het meestal niet met de 38 

contactgroep eens, aangezien deze te veel op de officiële medezeggenschap begint te 39 

lijken. Het begint te veel op een besluitvormend orgaan te lijken in plaats van een 40 

contactgroep. 41 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt als volgt vastgesteld: 42 
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7. Werkgroepen 

De Haan geeft aan dat er twee commissies zijn toegevoegd: 884 en versterken 1 

medezeggenschap. De vraag is in welke commissies de FSR studenten willen en hoe ze deze gaat 2 

benoemen. 3 

 4 

1. Besturingsmodel.  5 

Het idee is dat de FSR hier 2 studenten voor aan draagt. De voorzitter van de 6 

commissie wordt door de commissie zelf bepaald. Koks vraagt wat precies de 7 

verhouding is. De Haan legt dit uit. Van Weeren geeft aan dat het besturingsmodel 8 

nog best een lastig ding is. Ze vindt het in andere commissies belangrijker dat er 9 

meer studenten in zitten. Zij vindt 2 hier dus prima. De Haan geeft aan dat er 10 

iemand van de FSR in moet zitten en hij vindt dat de HR het recht heeft om hier 11 

iemand voor aan te dragen. Ook vindt hij dat er een student in zit die los van alle 12 

andere organen in die zich via de sollicitatieprocedure beschikbaar heeft gesteld. De 13 

FSR kan zich in dit laatste idee vinden. Koks vraagt hoe we de persoon uit de FSR 14 

gaan zetten. 15 

Voordracht: zoals boven beschreven. 16 

 17 

2. Financiële situatie faculteit.  18 

De Haan geeft aan dat dit eerst een tijdelijke commissie is en daarna een 19 

permanente commissie wordt. De student moet zich dus voor 2 jaar committeren. 20 

Het verzoek is om hier geen medezeggenschapper in te zetten. Hier komt als het 21 

goed is dus 1 student in. Schotanus geeft aan dat bij de OR is besproken dat er nu 2 22 

hoogleraren staat en dat ze dit er graag uit willen hebben. Schotanus geeft aan dat 23 

je HR hier niet van uit kunt sluiten. Ze zou het fijn vinden als er ook een 24 

tegenhanger is in de vorm van een student die niet aan HR verbonden is. De Haan 25 

vindt dat de studenten welzeker worden gehoord, maar dat HR dit enkel niet mag 26 

bepalen. Schotanus denkt dat dit waarschijnlijk de belangrijkste commissie voor de 27 

HR is. De Haan geeft aan dat het geluid van studenten an sich gehoord moeten 28 

worden, dit is groter dan HR. Van Weeren geeft aan dat je het ook kunt 29 

ondervangen door een sollicitatieprocedure te starten, dan maakt iedereen 30 

evenveel kans. De Haan geeft aan dat het wel essentieel is dat iemand veel verstand 31 

heeft van de financiën van de faculteit. De Haan geeft aan dat hij zelf de voorkeur 32 

heeft aan het voordragen van een FSR lid dat volgend jaar geen lid meer is. Hij zou 33 

zelf Koks voor willen dragen. Koks geeft aan dat ze graag deel zou nemen in de 34 

commissie. Verder denkt hij dat 1 student voldoende is, maar dat 2 ook mogelijk is. 35 

Deze tweede student wordt door middel van een open sollicitatieprocedure 36 

vastgesteld. 37 

Voordracht: zoals boven beschreven.  38 

 39 

3. De talenopleidingen.  40 

Het idee was hier om hier geen student in te zetten. De Haan zou graag de personen 41 

die ook in de werkgroep over de talen zaten hier nu weer in te zetten. Ze zouden 42 

dus graag de studentleden van de van de vorige werkgroep hier weer in plaatsen.  43 

Voordracht: zoals boven beschreven. Schotanus mailt deze. (ACTIE) 44 
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 1 

4. Masteronderwijs.  2 

De haan vindt dat hier eigenlijk ook een student in moet. De Haan zou graag Anne 3 

Verweij hier in plaatsen. Schotanus geeft aan dat je in de werkgroepen de mening 4 

van studenten hier heel sterk in was.  5 

Voordracht: zoals boven beschreven.  6 

 7 

5. Vertrouwen vooraf / verantwoording achteraf.  8 

Voorstel: een FSR lid, en een OC/studentlid. Deze worden beiden voorgedragen 9 

door de FSR. 10 

Voordracht: zoals boven beschreven. De OC-leden moeten hiervoor worden 11 

gemaild.  12 

 13 

6. Administratieve last & beheersdruk.  14 

Hier zitten op dit moment alleen maar OBP-ers in. De OR vindt waarschijnlijk dat 15 

hier ook WP-ers in komen. De vraag is of de FSR hier ook een student-lid in wil. De 16 

FSR heeft wel een huidige dossierhouder werkdruk docenten in de vorm van Van 17 

Weeren. Van Weeren geeft aan dat als er echt ook docenten in komen het haar leuk 18 

lijkt om hier in plaats te nemen. Als er enkel OBP in komen dan lijkt het nut haar 19 

minder nuttig. De Haan geeft aan dat het per definitie over de werkdruk van 20 

docenten gaat.  21 

Voordracht: zoals boven beschreven.  22 

 23 

7. Tijdelijke contracten en geïntegreerd HRM-beleid.  24 

Schotanus geeft aan dat Jonneke vindt dat deze niet zou moeten bestaan. Schotanus 25 

is het hier niet mee eens. Zij vindt dat je niet elke keer moet blijven afwachten tot er 26 

iets is. Ze weten dat er tijdelijke contracten zijn waar problemen mee zijn. Ze denkt 27 

dat het voor ‘normale studenten’  niet interessant is maar voor de FSR wel. Lotten 28 

vraagt hoeveel FSR leden er op dit moment over blijven. De Haan geeft aan dat je 29 

ook in meerdere commissies deel kan nemen.  30 

Voordracht: zoals boven beschreven. 31 

 32 

8. Huisvesting.  33 

Dit is niet zo zeer een nieuwe werkgroep. Dit is de klankboordgroep. Hier zit de FSR 34 

al in. De FSR heeft hier verder niets aan toe te voegen. 35 

 36 

9. Onderzoeksklimaat.  37 

De Haan denkt dat je de studenten van research intensief onderwijs in de taakgroep 38 

hiervoor kunt benaderen. Schotanus geeft aan dat ze het liefst hier een 39 

masterstudent van wil maken. Ze geeft aan dat het in de werkgroep eigenlijk over 40 

onderzoek in de bachelor ging.  41 

Voordracht: open sollicitatie. 42 

 43 

10. De professional binnen de universiteit – de Homo Academicus.  44 

De Haan geeft aan dat hij de term de professional onduidelijk vindt. Schotanus geeft 45 

aan dat het doel van de commissie is om debatten te organiseren. De Haan geeft aan 46 



 

Pagina 6 ~ 8 

dat de persoon bij HR die verantwoordelijk was voor het organiseren van debatten 1 

hiervoor aan te stellen. 2 

Voordracht: contact opnemen met Think Humanities.  3 

 4 

11. 884.  5 

De Haan geeft aan dat hier natuurlijk studenten in moeten. Koks stelt voor om hier 6 

een open sollicitatie voor te doen voor twee verschillende studentleden.  7 

Voordracht: zoals boven beschreven.  8 

 9 

12. Versterking medezeggenschap.  10 

De Haan denkt dat de voltallige OR, de voltallige FSR, de PHD-council en een aantal 11 

OC-leden in moeten deelnemen. Hier zal hij het nog met het FB over hebben. 12 

Voordracht: zoals boven beschreven.  13 

8. Dossierverdeling 

Koks leest de dossiers met hun dossierhouders voor.  14 

Koks update de lijst en stuurt dit naar Zwinkels door. (ACTIE) 15 

9. Sollicitatieprocedure Student-lid DB 

Deze wordt naar de volgende week verplaatst. (ACTIE) 16 

10. Wat brengen we naar …. 

CV van datum:  

PV van datum:  

OV van datum:  

11. Wvttk 

Er is niets ter tafel gekomen. 17 

12. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen om 11.00 sluit De Haan de vergadering.  18 

Besluitenlijst 

150312-1 Iedereen, op De Haan na, praat in de bijeenkomst van 13 maart op 19 

persoonlijke titel.  20 

150312-2 In een volgende OC bijeenkomst wordt aan de OC’s gevraagd waar zij zelf hun 21 

inspraak vergroot zouden willen zien.  22 

150326-1 De FSR FGw is het eens met de opgestelde reactie op de adviesaanvraag 23 

masters Wijsbegeerte & Religion and Cultural Heritage.  24 

150326-2 De FSR FGw is het eens met de opgestelde reactie op de adviesaanvraag 25 

Bacheloronderzoek. 26 

150326-3 De FSR FGw is akkoord met het instellen van een Raad van Advies.  27 
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150416-1 De FSR FGw wil graag regie over het samenstellen van de nieuwe 1 

werkgroepen.    2 

150416-2 De FSR FGw committeert zich hiermee aan de uitkomsten van de 3 

werkgroepen. 4 

150416-3 De FSR FGw draagt 200 euro bij aan het treinticket voor David.  5 

Actielijst 

150122-4 De Haan maakt een afspraak met Blauuboer en Zwinkels om UvAData 6 

uitgelegd te krijgen.  7 

150305-7 V&C richt zich op verschillende informerende muurkranten over wat de FSR 8 

is, wat de CSR is, wat de OC’s zijn etc. 9 

150319-1 O&F gaat kijken naar het vertalen naar het Engels van (toekomstige) 10 

adviesaanvragen en adviezen 11 

150319-4 Schotel schrijft aan de hand van de notulen van 19 maart een nieuw 12 

vergaderstuk over Vormgeving Facultaire Medezeggenschap 13 

150319-5 Alle dossierhouders geven aan Koks door of hun huidige registratie van 14 

dossierhouderschap wel of niet klopt. 15 

150326-1 V&C schrijft een vergaderstuk over de verdere invulling van de Raad van 16 

Advies en het facebookplatform. 17 

150326-2 De Haan schrijft een brief aan het CvB over wat is toegezegd wat betreft het 18 

inzetten van financiën voor de talen.  19 

150402-5 Schotel beantwoordt de ‘Archief Binnenstadscampus’-mail 20 

150402-6 De Haan past het HR zo aan zo dat de FSR nu alle titels vrouwelijk benoemd. 21 

150402-6b De Haan blijft weigeren dit te doen.  22 

150402-7 Alle raadsleden gaan van start met het schrijven van hun 23 

overdrachtsdocumenten voor hun dossiers. Iedereen weet natuurlijk wat hun 24 

dossiers zijn aangezien ze dit aan Koks hebben doorgegeven.  25 

150416-5 O&F behandelt de herbenoeming van Van Henten. 26 

150416-6 Duurzame Geesteswetenschappen worden in O&F besproken. 27 

150416-8  De FSR FGw verstuurt het advies digitalisering met in acht name van de 28 

wijzigingen. 29 

150423-1 De FSR schrijft een advies over docentprofessionalisering en 30 

onderwijsvernieuwing voor Caroline Kroon. 31 

150323-2 Schotanus mailt de personen die in de werkgroep over talenopleiding zitten 32 

met de vraag of ze ook in de commissie deel willen nemen.  33 

150323-3 Koks update de dossierlijst en stuurt deze door naar Zwinkels.  34 

150323-4 Sollicitatieprocedure Studentlid-DB wordt volgende PV geagendeerd. 35 

150323-5 Raadskamer problematiek wordt volgende volgende PV geagendeerd. 36 
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Pro Memori 

141210-1 Zwinkels wordt de actiepunten bitch. Alle raadsleden zullen heel goed naar 1 

haar luisteren.  2 

 


