
 

 

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. Sollicitatieprocedure Student-lid DB 

8. Raadskamer Problematiek 

9. Benoemingsadvies  

10. MZ advies 

11. Voorbereiding OV 

12. Wat brengen we naar… 

13. Wvttk 

14. Rondvraag en sluiting 

1. Opening 

Om 9.10 opent De Haan de vergadering. 1 

2. Vaststellen notulen 

De notulen van 23 april worden vastgesteld. 2 

3. Post in / uit 

Ingekomen mail: 3 

- Besluitenlijst DB – van het FB 4 

- Reactie adviesaanvraag masterprogrammas – van het FB 5 

- Conceptagenda PV – van de CSR 6 

- Memo Videocolleges – van de CSR 7 

- Vraag over Schakeltrajecten binnen de faculteit – van Youssri Lachkar 8 

- Uitnodiging UvA-HvA Debat – van Tariq Sewbaransign 9 

- Uitnodiging Onderwijsprijs en FOCB 10 

- Deel B OER BA advies – van de OC Literatuurwetenschap 11 

- Vraag over het wel of niet vervallen van vakken – van Ziggy Schilpzand 12 

- Bericht over ontevredenheid HR over procedure commissies – van Ziggy Schilpzand 13 

  
 Notulen PV FSR 20 mei 2015 

Aanwezig Gunnar de Haan, Sophie van Weeren, Lisa Koks, Anne Louise Schotel, Marije Hazelhoff  

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

Gast  

Notulist Astrid Zwinkels 
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- Sollicitaties op de commissies – van verschillende studenten FGw 1 

Verstuurde mail: 2 

- Oproep Commissieaanmeldingen – aan alle studenten FGw 3 

- Reactie Herinnering Factuur LSVb – aan Debiteurenadministratie LSVB 4 

 5 

Wacht op antwoord: 6 

- 15 april – Afgekeurde koelkast – van Fred Beijen  Schotel 7 

- 1 mei – UvA-VU Digitial Humanities Minor – van Berend Mul  De Haan 8 

- Versch data. – Sollicitatie werkgroepen – van studenten OCs  De Haan 9 

- 13 mei – Schakeltrajecten binnen de faculteit – van Youssri Lachkar  De Han 10 

- 17 mei – Vragen over vervalling vakken – van Ziggy Schilpzand  De Haan 11 

- 17 mei – Sollicitaties voor commissies – van studenten FGw  Koks 12 

4. Mededelingen 

Schotanus is afwezig met afmelding en heeft De haan gemachtigd. 13 

Voor de overige afwezigen zie start notulen.  14 

 15 

Van Weeren geeft aan dat ze rond 10.30 weg moet. Ook geeft ze aan dat er een reactie is 16 

gekomen op de masteropleidingen. Als de FSR daar ok mee is kan zij straks een reactie sturen. 17 

De Haan geeft aan dat er in staat dat de FSR geen instemming heeft, maar dat dit naar zijn idee 18 

wel zo is. De Haan wil dit bij de OV agenderen. De Haan zal dit noemen.  19 

5. Updates 

Deze worden overgeslagen.  20 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt als volgt vastgesteld. 21 

7. Functioneren FSR 

Bij O&O is besproken dat het hen handig leek om te stoppen met de 22 

commissievergaderingen in de huidige vorm. Het voorstel dat vanuit O&O wordt gedaan is om 23 

plaats van de losse commissievergaderingen de tijd van de PV uit te breiden van 2 naar 3 uur. In 24 

deze vergadering zullen dan alle onderwerpen van de commissies worden behandeld.  25 

 26 

De aanwezige leden van de FSR kunnen zich vinden in dit plan. Vanaf volgende week zal dit 27 

gelden. Zwinkels zal kijken wanneer Van Laar kan en een moment kiezen. (ACTIE) 28 

8. Sollicitatieprocedure Student-lid DB 

Dit punt is in O&O besproken. Praktisch gezien vonden ze het een goed idee om Keje te 29 

laten zitten aangezien ze Keje heel goed vonden.  Aangezien je echter niet weet of er altijd een 30 

goed persoon zit, je geen precedent wil zetten en het sowieso wel netjes is om dit op een 31 

formele manier af te handelen geeft O&O de voorkeur om toch een formele procedure te 32 

starten. Hierin kan Boersma natuurlijk solliciteren  33 
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 1 

De FSR FGw is van mening dat de sollicitatieprocedure Student-lid DB op gelijke formele 2 

manier als voorgaande jaren moet plaatsvinden. Hierin wordt geen uitzondering voor Boersma 3 

gemaakt.  4 

Voor: 6 5 

 6 

Het besluit is aangenomen. 7 

9. Raadskamer Problematiek 

Dit punt is in een eerdere vergadering informeel besproken.  8 

10. Benoemingsadvies 

Van Weeren vraagt om een toelichting op het voorgelegde advies. Schotel geeft aan dat in 9 

de OV al is besproken om misschien nu al met de zoekprocedure te starten. Blaauboer 10 

benadrukt in de aanvraag heel erg dat er al eerder positief op geadviseerd is. Schotel geeft dat 11 

het intern logisch is om dit profiel naar buiten te brengen, maar dat het op dit moment totaal 12 

niet handig is. De Haan geeft aan dat hij met Van Vree heeft gesproken over dit stuk. Hier heeft 13 

hij al aangegeven dit echt niet kan. Hij zei verder dat als je dit stuurt dit hetzelfde is als een rode 14 

lap op een stier gooien. Blaauboer gaf aan dat de OR dit wilde. De Haan gaf vervolgens aan dat 15 

de FSR dit niet wilde.  16 

Van Weeren geeft aan dat ze de eerste zin iets meer zou inleiden. Schotel zal nog iets 17 

toevoegen over dat dit nu dus over de herbenoeming gaat. “Via deze weg reageert de FSR op de 18 

adviesaanvraag…” 19 

Schotel vraagt of er nog een verder afsluiting in moet. Dit hoeft niet. 20 

 21 

De FSR FGw verstuurt dit advies met in acht name van de wijzigingen. 22 

Voor: 6 23 

 24 

Het besluit is aangenomen. 25 

11. MZ advies 

Zwinkels geeft aan dat het kenmerk nog aangepast moet worden. 26 

 27 

Meningen: 28 

 29 

Van Weeren: Ze geeft aan dat ze het een vrij kort advies vindt. Ze vind het stuk over de 30 

professionaliseren OC’s het best en het meest uitgewerkt. Als dit verder niet wordt onderbouwt 31 

zou ze het liever niet willen versturen. Als er dingen worden uitgewerkt zou ze zich er wel in 32 

kunnen vinden. Ze vind het niet fantastisch. 33 

Koks: Ze kan zich vinden in de inhoudelijke lijn, maar het moet verder uitgewerkt worden. 34 

Schotel: Ze is hier al een hele tijd mee bezig. Dit zijn de punten die zo besproken zijn. 35 

Hazelhoff: Ze is het hier inhoudelijk mee eens. 36 

De Haan: Hij is het inhoudelijk mee eens. Hij denkt wel dat er op een aantal punten best 37 

tegen schenen wordt geschopt. Dit zijn punten die dus echt goed onderbouwd moeten worden, 38 

anders krijg je dat weer in je gezicht. Het gaat hier vooral om de punten referendum; gekozen 39 

decaan; en samenwerking OR.  40 
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 1 

Schotel geeft aan dat ze nog iets aan de kopjes moet doen. Taken FSR is bijvoorbeeld een 2 

hoofdkopje.  3 

 4 

De Haan geeft aan dat eigenlijk alles wel iets verder onderbouwd moet worden. Hazelhoff stelt 5 

voor om het concept democratie in het stuk te werken. De Haan zal dit stuk herschrijven. 6 

(ACTIE) Dit document wordt bij de volgende PV afgestemd. (ACTIE) 7 

12. BA OER 2015-2016 

De OER wordt per reactie doorgenomen. Blaauboer heft ook gevraagd om het met track-8 

changes naar haar toe te sturen.  9 

De eerste reactie staat op pagina 3, algemene bepalingen. De FSR wil graag dat de OER 10 

blijft gelden voor een student vanaf het moment dat hij / zij start met studeren. De rest van de 11 

FSR is het hier mee eens. Gedurdend wordt aangepast in gedurende. 12 

Volgende reactie is op pagina 4 bij 2.4. 13 

Dan artikel 3.1 lid 3. Dit gaat over de 12 contacturen. De FSR wil dat hier over werkgroep 14 

uren wordt gesproken. 15 

Artikel 3.2 lid 6. Er wordt hier aangegeven dat je enkel vakken van je vaste curriculum kan 16 

volgen en anders naar de examencommissie moet. De FSR stelt nu voor om van te voren vast te 17 

leggen wat niet mag. Koks geeft aan dat ze het helemaal onzin vindt en dat ze wil dat het 18 

helemaal weg gaat. Anders moet onderwijs gebonden keuzeruimte worden gespecificeerd. 19 

Artikel 3.2 lid 7. De FSR vraagt zich af wie de aanmeldingsperiodes vastgesteld. Het is een 20 

verhelderende vraag. 21 

Artikel 3.2 lid 9. De FSR wil dat je facultatief vakken binnen de bachelor mag volgen als je 22 

bij een master ingeschreven staat. 23 

Artikel 4.3 lid 1 en 2. Hier werden in het FOCB vragen over gesteld. Van Weeren geeft aan 24 

dat dit misschien toch iets specifieker moet. Dit moet per se in Deel B bepaalt worden, en niet in 25 

deel A. Wat betreft lid 2 is een opname ook afdoende naar mening van de FSR. De Haan geeft 26 

wel aan dat de student een tweede examinator mag eisen / krijgen.  27 

Artikel 4.4 lid 1. Hierin wil de FSR de oude verwoording gebruiken. Ook is het raar dat de 28 

bekendmaking gaat lopen via de onderwijsadministratie. Koks geeft aan dat je het eerst aan de 29 

student bekend gemaakt moet worden. De Haan geeft aan dat je ook op deze manier je cijfer 30 

niet meer aan kunt passen via inzagemomenten.  31 

Artikel 4.4 lid 2. Koks kan zich heel erg in deze reactie vinden. De FSR vindt dat de docent 32 

mag bepalen of deze na alle mondelingen het cijfer geeft. 33 

Artikel 4.8 lid 2. De FSR is van mening dat deeltentamens onbeperkt geldig zouden moeten 34 

zijn, tenzij kennis is verouderd. Van Weeren geeft dat dit punt niet op deze manier in de oude 35 

OER staan. Van Weeren geeft aan dat het ook onduidelijk is. De Haan geeft ook aan dat 36 

compensatie niet mag. Naar zijn idee mogen clustervakken ook niet. Koks zoekt dit op haar 37 

opleiding uit. (ACTIE) De Haan geeft aan dat als je een deeltentamen haalt en het onderwijs niet 38 

veranderd dan vindt hij dat je je cijfer mee moet kunnen nemen. Koks geeft aan dat als dit mag 39 

je drie verschillende herkansingen moet maken. (Een per deel en een herkansing voor alle stof). 40 

Koks geeft aan dat een deeltentamen prettig is. Maar je moet niet je toets makkelijker gaan 41 

maken en een deel verpesten en het andere halen. De Haan geeft aan dat hij wel wil dat je een 42 

deeltentamen kan herkansen.  De Haan geeft aan dat dit allemaal punten zijn die in de huidige 43 

formulering niet mogelijk zijn. Van Weeren zal bij dit punt vragen om een specificatie. 44 
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Artikel 4.9 lid 2. De FSR vindt de specificatie onnodig. Koks geeft aan dat de mail ook veel 1 

prettiger is. Van Weeren specificeert nog dat je het wel schriftelijk wil hebben.  2 

Artikel 4.12. De FSR is tegen dit hele artikel. De uitleg hierbij is duidelijk. De Haan stelt 3 

voor om een student wel een diploma te geven en dat een student dan nog een jaar nog tegen 4 

instellingstarief vakken kan volgen. Van Weeren wil dat je die vakken ook nog op je diploma 5 

kunt plaatsen. De Haan is het hier niet mee eens. Koks zegt wat nou als je nog een half jaar naar 6 

het buiten land wilt. De Haan zegt dat als je diploma nog niet aangevraagd kan worden. Koks 7 

geeft aan dat het veel prettiger is om deze op je diploma te hebben. Anders krijg je dat mensen 8 

toch hun scriptie niet gaan inleveren. De Haan geeft wel aan dat als je langer wilt studeren dit 9 

ok is, maar dat je dan al wel je diploma moet aanvragen als dit de faculteit geld oplevert. Koks 10 

geeft aan dat dit de waarde van je diploma verhoogt. Lotten geeft aan dat deze werking voor 11 

nominaal +1 kan gelden. Dan hoeft de faculteit sowieso het geld niet mis te lopen. Hier kan de 12 

rest zich meer in vinden. Schotel vindt het goed zoals het er nu staat.  13 

4.13. De FSR wil dat je expliciet toestemming geeft voor het opnemen in de database. Op 14 

dit moment wordt verplicht je auteursrecht afgenomen.  15 

Artikel 6.3. lid 1. De FSR wil dat de studiegeschiktheidsclausule weer wordt toegevoegd. 16 

Van Vree had aangegeven dat deze in deel b zou komen. Maar omdat dit nu niet zo is moet dit 17 

weer terug naar A. 18 

Artikel 6.3 lid 2. Lotten geeft aan dat oude B moet overgeheveld worden naar deel A. 19 

Artikel 6.3 lid 7. Dit is weer met het overnemen fout gegaan.  20 

Artikel 6.4 lid 3. Hier stelt de FSR een vraag over waarom een deel van de omstandigheden 21 

wordt gespecificeerd en de rest niet. 22 

Artikel 6.4 lid 4. De FSR wil de periode hier specificeren.  23 

Artikel 7.1. De FSR vraagt zich af wat er achter de schuine streep hoort te staan.  24 

 25 

De FSR FGw stelt dit advies met in acht name van de wijzigingen vast en verstuurd.   26 

Voor: 6 27 

 28 

Het besluit wordt aangenomen. 29 

 30 

Van Weeren is verantwoordelijk voor de aanpassingen van dit stuk. (ACTIE) 31 

 32 

13. Voorbereiding OV 

Er is helaas geen technisch voorzitter. De Haan zal zelf de vergadering voorzitten.  33 

 34 

Schotel geeft aan dat dit voornamelijk een luister vergadering wordt. 35 

Het punt over Boersma zal in de OV worden besproken.  36 

 37 

Mededelingen: 38 

De Haan zal zeggen dat de OER deel A van de Bachelor binnen afzienbare tijd komt en dat de 39 

Master OER hier op volgt. Ook zal hij vragen om het officiële tijdspad.  40 

 41 

FSR in transitie: De sollicitaties die de FSR hebben binnengekregen zullen worden 42 

overgeven aan Van Vree.  43 

 44 
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De Haan geeft aan dat HR flink boos is over een aantal issues. Dit gaat voornamelijk over 1 

flex contracten. De kleine talen krijgen nog steeds geen geld volgens HR. De flexcontracten 2 

worden burgcontracten. Ook worden er mensen ontslagen. Ook is eer en vacaturestop terwijl 3 

opleidingen een urenoverschot hebben waar ze geen mensen voor kunnen aannemen. Ook 4 

verdwijnen er keuzevakken die verdwijnen voor opleidingen. Dit zijn allen punten waar HR erg 5 

boos om is. De Haan wil dit lijstje in ieder geval doorgeven aan het FB.  Verder zal het ook hier 6 

voornamelijk luisteren zijn.  7 

 8 

14. Wat brengen we naar …. 

CV van datum:  

PV van datum:  

OV van datum:  

15. Wvttk 

 9 

16. Rondvraag en sluiting 

Om 10.34 sluit De Haan de vergadering. 10 

Besluitenlijst 

150312-1 Iedereen, op De Haan na, praat in de bijeenkomst van 13 maart op 11 

persoonlijke titel.  12 

150312-2 In een volgende OC bijeenkomst wordt aan de OC’s gevraagd waar zij zelf hun 13 

inspraak vergroot zouden willen zien.  14 

150326-1 De FSR FGw is het eens met de opgestelde reactie op de adviesaanvraag 15 

masters Wijsbegeerte & Religion and Cultural Heritage.  16 

150326-2 De FSR FGw is het eens met de opgestelde reactie op de adviesaanvraag 17 

Bacheloronderzoek. 18 

150326-3 De FSR FGw is akkoord met het instellen van een Raad van Advies.  19 

150416-1 De FSR FGw wil graag regie over het samenstellen van de nieuwe 20 

werkgroepen.    21 

150416-2 De FSR FGw committeert zich hiermee aan de uitkomsten van de 22 

werkgroepen. 23 

150416-3 De FSR FGw draagt 200 euro bij aan het treinticket voor David.  24 

150520-1 De FSR FGw vindt dat het studentlid DB via de formele weg moet worden 25 

verkozen. 26 

150520-2 De FSR FGw stelt het BA OER 2015-2016 advies met in acht name van de 27 

wijzigingen vast en verstuurd deze.   28 
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Actielijst 

150122-4 De Haan maakt een afspraak met Blauuboer en Zwinkels om UvAData 1 

uitgelegd te krijgen.  2 

150305-7 V&C richt zich op verschillende informerende muurkranten over wat de FSR 3 

is, wat de CSR is, wat de OC’s zijn etc. 4 

150326-1 V&C schrijft een vergaderstuk over de verdere invulling van de Raad van  5 

150402-7 Alle raadsleden gaan van start met het schrijven van hun 6 

overdrachtsdocumenten voor hun dossiers. Iedereen weet natuurlijk wat hun 7 

dossiers zijn aangezien ze dit aan Koks hebben doorgegeven.  8 

150416-8  De FSR FGw verstuurt het advies digitalisering met in acht name van de 9 

wijzigingen. 10 

150423-1 De FSR schrijft een advies over docentprofessionalisering en 11 

onderwijsvernieuwing voor Caroline Kroon. 12 

150520-1 Schotel beantwoordt de mail over de afgekeurde koelkast (15 april) 13 

150520-2 De Haan beantwoordt de mail over UvA-VU Digitial Humanities minor (1 mei) 14 

150520-3 Koks beantwoordt de mails over de sollicitaties voor werkgroepen en 15 

commissies. 16 

150520-4 De Haan beantwoordt de mail van Youssri Lachkar over Schakeltrajecten 17 

binnen de faculteit (13 mei) 18 

150520-5 De  Haan beantwoordt de mail van Ziggy Schilpzand over vragen over het 19 

vervallen van vakken (17 mei) 20 

150520-6 Zwinkels zoekt een nieuw moment uit om de 3-urige PV te houden.   21 

150520-7 De Haan herschrijft het MZ advies.  22 

150520-8 Het nieuwe advies MZ advies wordt volgende PV geagendeerd. 23 

150520-9 Koks zoekt uit hoe het op haar opleiding met clustervakken zit.   24 

150520-10 Van Weeren past het BA OER 2015-2016 OER aan.  25 

150520-11 De FSR FGw verstuurt het BA OER advies met in acht name van de 26 

wijzigingen. 27 

Pro Memori 

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

haar luisteren.  29 

 


