
 

 

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. Evaluatie OV 

8. Advies Studentlid DB + deelname SoCo 

9. Advies Herbenoeming Jan Willem 

10. Advies masters & cultural religion (oid) 

11. Voorbereiding GV (Facultaire agenda) 

12. Bijeenkomst oude en nieuwe FSR & OR 

13. Inwerkweekend 

14. Sollicitatieprocedure AS 

15. Wat brengen we naar… 

16. Wvttk 

17. Rondvraag en sluiting 

1. Opening 

Om 11.01 opent De Haan de vergadering.  1 

2. Vaststellen notulen 

In verband met het ontbreken van een quorum worden de notulen van 20 mei 2015 nog 2 

niet vastgesteld. 3 

3. Post in / uit 

Ontvangen mail: 4 

- Reactie advies van 6 mei over de herziening van benoemingen van OC leden – van de 5 

OC psychologie 6 

- Besluitenlijst DB – van het FB 7 

- Stand van zaken samenstelling werkgroepen – van het FB 8 

- Conceptagenda PV – van de CSr 9 

  
 Notulen PV FSR FGw 3 juni 2015 

Aanwezig Bert van Laar, Gunnar de Haan, Anne Louise Schotel, Sophie van Weeren, Lisa Koks 

Afwezig 

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

Hitimana (mkg), Marije Hazelhoff (zkg) 

Gast  

Notulist Astrid Zwinkels 
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- Uitnodiging verkiezingsborrel –van Ilse Blomberg 1 

- Uitnodiging Meet & Greet CEDLA & FGW – van het FB 2 

- Procedure benoeming student-lid DB – van Marjolein Blaauboer 3 

- Uitnodiging Vooroverleg OV – van Marjolein Blaauboer 4 

- Jaarverslag 2014 – van Marjolein Blaauboer 5 

4. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 6 

5. Updates 

Er is een CSR update meegestuurd met de week van de FSR. Deze is tevens uitgeprint op de 7 

PV. Verder zijn er geen updates.  8 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt als volgt vastgesteld: 9 

7. Evaluatie OV 

Van Weeren geeft aan dat het een prima OV was. Het was op een gegeven moment een 10 

Gunnar ondervraagt het DB battle. Het was verder productief. De Haan sluit zich hier bij aan. 11 

8. Advies Studentlid DB + deelname SoCo 

De Haan geeft aan dat Blaauboer hier een mail over heeft gestuurd.  12 

In de tekst is nu iets duidelijker gemaakt dat de FSR deel uit maakt van de 13 

sollicitatiecommissie. De FSR heeft geen opmerkingen bij deze tekst. 14 

De vraag is  of mensen graag in de SoCo willen. Koks en Schotanus gaan hier in. (ACTIE) 15 

De Haan maakt hier een mailstemming van. Zwinkels verstuurt de reactie aan Blaauboer. 16 

(ACTIE) 17 

9. Advies Herbenoeming Jan Willem 

De Haan gaat dit advies versturen. (ACTIE) 18 

10. Advies masters & cultural religion (oid) 

Zwinkels geeft aan dat het FB nog om een officiële adviesreactie heeft gevraagd. 19 

Van Weeren geeft aan dat datgene waar in de OV over werd gesproken ooit met Stephanie, 20 

in het jaar van De Haan I, is geregeld. Van Weeren stelt een mail op en stuurt deze naar 21 

Blaauboer. (ACTIE)  22 

11. Voorbereiding GV (Facultaire agenda) 

Volgende week donderdag is een GV waar 80 mensen voor zijn uitgenodigd. De Facultaire 23 

agenda zal het onderwerp van deze GV zijn. Hier moet een afvaardigiging zijn. De GV vindt 24 

plaats op donderdag 11 juni van 15.00 tot 17.00 uur.  25 

12. Bijeenkomst oude en nieuwe FSR & OR 

De Haan geeft aan dat het FB graag een moment wil om met de FSR en de OR oud en nieuw 26 

te zitten. Hier zal de positie en de verwachtingen van de medezeggenschap worden besproken. 27 

Zwinkels mailt Blaauboer dat de FSR dit een goed idee vindt. (ACTIE) 28 
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13. Inwerkweekend 

Van Weeren geeft aan dat volgende week woensdag de laatste vergadering voor het 1 

inwerkweekend is. Ze geeft aan dat het wel uitermate laat is om dan nog iets te moeten gaan 2 

regelen. Van Laar vraagt of het überhaupt door gaat. De Haan geeft aan dat dit in principe door 3 

gaat. De Haan gaat contact opnemen met Hazelhoff hier over. De Haan geeft aan dat het ook 4 

afhankelijk is van de uitkomst, aangezien Humanities Rally in eerste in stantie heeft aangegeven 5 

niet te willen komen.  6 

14. Sollicitatieprocedure AS 

Het voorstel van Blaauboer is om na de uitslag voor de verkiezingen te sollicitatie voor AS 7 

open te stellen zodat mensen die niet verkozen zijn hier nog kunnen solliciteren. Verzoek is wel 8 

dit zo snel mogelijk hierna te doen. 9 

15. OER 

Komende dinsdag komt als het goed is de officiële aanvraag van de OER. De OER procedure 10 

is dit jaar een beetje chaos. Van Weeren zal zodra deze officiële aanvraag binnen is bekijken of 11 

de kritiekpunten nog hetzelfde zijn als eerder is beantwoord. (ACTIE) 12 

16. Wat brengen we naar …. 

PV van datum:  

OV van datum:  

17. Wvttk 

Er is niets ter tafel gekomen.  13 

18. Rondvraag en sluiting 

De Haan sluit de vergadering om 11.17. 14 

Besluitenlijst 

150312-1 Iedereen, op De Haan na, praat in de bijeenkomst van 13 maart op 15 

persoonlijke titel.  16 

150312-2 In een volgende OC bijeenkomst wordt aan de OC’s gevraagd waar zij zelf hun 17 

inspraak vergroot zouden willen zien.  18 

150326-1 De FSR FGw is het eens met de opgestelde reactie op de adviesaanvraag 19 

masters Wijsbegeerte & Religion and Cultural Heritage.  20 

150326-2 De FSR FGw is het eens met de opgestelde reactie op de adviesaanvraag 21 

Bacheloronderzoek. 22 

150326-3 De FSR FGw is akkoord met het instellen van een Raad van Advies.  23 

150416-1 De FSR FGw wil graag regie over het samenstellen van de nieuwe 24 

werkgroepen.    25 

150416-2 De FSR FGw committeert zich hiermee aan de uitkomsten van de 26 

werkgroepen. 27 

150416-3 De FSR FGw draagt 200 euro bij aan het treinticket voor David.  28 
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150520-1 De FSR FGw vindt dat het studentlid DB via de formele weg moet worden 1 

verkozen. 2 

150520-2 De FSR FGw stelt het BA OER 2015-2016 advies met in acht name van de 3 

wijzigingen vast en verstuurd deze.   4 

Actielijst 

150122-4 De Haan maakt een afspraak met Blauuboer en Zwinkels om UvAData 5 

uitgelegd te krijgen; of met de nieuwe S. 6 

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

is, wat de CSR is, wat de OC’s zijn etc. 8 

150402-7 Alle raadsleden gaan van start met het schrijven van hun 9 

overdrachtsdocumenten voor hun dossiers. Iedereen weet natuurlijk wat hun 10 

dossiers zijn aangezien ze dit aan Koks hebben doorgegeven.  11 

150416-8  De FSR FGw verstuurt het advies digitalisering met in acht name van de 12 

wijzigingen. 13 

150520-7 De Haan herschrijft het MZ advies.  14 

150520-8 Het nieuwe advies MZ advies wordt volgende PV geagendeerd. 15 

150520-9 Koks zoekt uit hoe het op haar opleiding met clustervakken zit.  16 

150603-1 Koks en Schotanus nemen deel in de SoCo Student-lid DB.  17 

150603-2 Zwinkels verstuurt een reactie naar Blaauboer over de sollicitatieprocedure 18 

Student-lid DB. 19 

150603-3 De Haan verstuurt het advies profiel GSH. 20 

150603-4 Van Weeren verstuurt het advies masterprogramma’s. 21 

150603-5 Zwinkels verstuurt een reactie aan Blaauboer over de bijeenkomst oude en 22 

nieuwe FSR en OR. 23 

150603-6 Van Weeren stelt een nieuw stuk voor de OER-en op zodra de officiële 24 

adviesaanvraag binnen is.  25 

Pro Memori 

141210-1 Zwinkels wordt de actiepunten bitch. Alle raadsleden zullen heel goed naar 26 

haar luisteren.  27 

 


