
 

 

Spuistraat 134 
1012 VB Amsterdam 

(020) 525 3278 
fgw@studentenraad.nl 
studentenraad.nl/fgw 

Agenda 

1. Opening 

2. Vaststellen notulen (PV + PV + ‘OV’) 

3. Post in / uit 

4. Mededelingen 

5. Updates 

6. Vaststellen agenda 

7. OER-en 

8. Inwerkweekend 

9. Muurkrant 

10. Vrijwilligers startdag 12 juni 

11. Ambtelijk Secretaris 2015 - 2016 

12. Medezeggenschapsadvies 2.0 

13. Wat brengen we naar… 

14. Wvttk 

15. Rondvraag en sluiting 

1. Opening 

Om 11.06 opent De Haan de vergadering. 1 

2. Vaststellen notulen 

De notulen van 3 juni worden vastgesteld. 2 

3. Post in / uit 

Ontvangen mails: 3 

- Uitnodiging GroenLinks-cafe 22 juni Rendementsdenken in het onderwijs – van 4 

GroenLinks 5 

- Uitnodiging De Bildung Academie – van Durk Gardenier  Koks (ACTIE) 6 

- Vraag over of de FSR de beamer terug kan brengen – van de Audiovisuele Dienst 7 

- Reactie op het ontvangen advies profiel GSH – van Marjolein Blaauboer 8 

- Mail over mail DNU – van Frank van Vree 9 

- Vraag over of het inwerkweekend door gaat – van Frank van Vree 10 

- Agenda GV 11 juni – van het FB 11 

- Officiële uitnodiging GV – van het FB 12 

  
 Notulen PV FSR 10 juni 2015 
Aanwezig Lisa Koks, Marije Hazelhoff, Sophie van Weeren, Susanne Schotanus, Gunnar de Haan, Liza Saris, Tom Lotten 

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

Gast  

Notulist Astrid Zwinkels 
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- Concept Deel A en B BA OER – van het FB 1 

- Concept Deel A en B MA OER – van het FB 2 

- Vraag over advies profiel GSH – van de OR 3 

- Twee adviezen die de CSR aan de RvT heeft gestuurd – van de CSR 4 

- Conceptagenda PV – van de CSR 5 

Verzonden mails: 6 

- Reactie sollicitatieprocedure studentlid DB – aan Marjolein Blaauboer 7 

- Advies wijziging masterprogramma’s – aan het FB 8 

- Reactie advies profiel GSH – aan het FB 9 

- Bijeenkomst oude en nieuwe FSR en OR – aan Marjolein Blaauboer 10 

4. Mededelingen 

Anne Louise Schotel heeft zich afgemeld en Koks gemachtigd.  11 

 12 

Zwinkels geeft aan dat de schoonmaker boos is over de raadskamer. Het is er een vieze 13 

teringbende en het is vrij gênant dat ze dat moeten schoonmaken. Zwinkels geeft aan dat als het 14 

binnenkort niet wordt schoongemaakt ze haar OCD zal botvieren op de raadskamer, wat 15 

betekent dat ze alles weg gaat gooien wat in de weg ligt. Mochten mensen dus nog dingen willen 16 

bewaren moeten ze dit ofwel opruimen of aan Zwinkels doorgeven. (ACTIE) 17 

 18 

Koks geeft aan dat ze om 13.00 uur weg moet.  19 

5. Updates 

Voorzitter:  20 

Gister is er vooroverleg met Van Vree geweest. De Haan heeft aangegeven dat het van 21 

de verkiezingsuitslag afhangt of er een inwerkweekend is. De Haan heeft wat betreft 22 

het profiel voor GSH aangegeven dat het niet nog een keer terug hoeft naar de FSR, 23 

aangezien het advies vanuit de FSR wel duidelijk is. Wat betreft de bijeenkomst met de 24 

nieuwe en oude FSR en OR is Jonneke niet heel enthousiast. Het is dus niet helemaal 25 

zeker of deze bijeenkomst er komt. Waarschijnlijk komt hij er wel met de oude en 26 

nieuwe FSR. Blauboer heeft aangegeven dat in de vacature wordt aangegeven dat 27 

Boersma opnieuw solliciteert.  28 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt als volgt vastgesteld: 29 

7. Inwerkweekend 

Schotanus geeft aan dat er moet worden bedacht wat er met de inwerkmap moet 30 

gebeuren. Schotanus vraagt of het een goed idee is om de oude inwerkmap ook voor komend 31 

jaar te gebruiken. Dit vindt men een goed idee. Schotanus geeft aan dat het wel een goed idee is 32 

om de dossierupdates los te doen. Deze worden naar Schotanus gestuurd. (ACTIE) 33 

 34 

Wat betreft het inwerkweekend is Schotanus super hard bezig. Ook zijn Van Weeren en 35 

Koks bezig zijn met de boodschappenlijst en kosten. Schotanus heeft al een casus voor O&O 36 

uitgewerkt. Deze is intens episch. Er komt een adviesaanvraag waarna de nieuwe FSR moet 37 
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bedenken wat ze doen. De casus voor O&F wordt de komende dagen door De Haan gemaakt. 1 

(ACTIE)  2 

Vanmiddag is belangrijk wat de verkiezingsuitslag wordt. Zwinkels gaat morgen iedereen 3 

bellen om ervoor te zorgen dat ze naar het inwerkweekend komen. (ACTIE) Schotanus vraagt 4 

wat het minimum is van het aantal mensen wat moet komen. Koks geeft aan dat ze het vorig 5 

jaar onwijs storend vond dat er zo weinig mensen waren. Van Weeren geeft aan dat als er wordt 6 

gekozen om niet naar Delft te gaan er zondag wel in Amsterdam een bijeenkomst wordt 7 

gehouden. De Haan geeft aan dat als er geen personen van HR komen en zij hebben minimaal 6 8 

zetels dan zou hij het niet door laten gaan. Schotanus geeft aan dat er in ieder geval mensen van 9 

beide partijen moeten komen. In totaal moeten er minstens 6 nieuwe raadsleden komen.  10 

De Haan geeft aan dat het anders maandag ook zou kunnen. Van Weeren geeft aan dat Van 11 

Vree voor zondag heeft toegezegd. Als er geen weekend komt dan vervalt de casus.  12 

Van Weeren heeft aangegeven dat het zaterdagmiddag pas begint bij TOF mensen. Ze is nu 13 

een paklijst aan het maken. Ze heeft met Koks gekeken naar het budget van eten. Praktisch 14 

gezien kan ze morgen alle mensen mailen. Om 14.00 uur begint de lunch en om 16.00 uur 15 

beginnen de commissie vergadering. Ook heeft ze een praktische lijst met dingen die er vorig 16 

jaar niet waren. Ook is ze bezig met een eet lijst maken. Het voorstel is om een avond wraps te 17 

eten en een avond pasta te eten. Dan moet er zaterdag boodschappen gedaan worden.  18 

De Haan geeft aan dat men zelfvoorzienend in alcohol moet zijn. Koks geeft aan dat je een 19 

dag eten voor 5 euro zou moeten kunnen doen. Dan heb je 10 euro per persoon nodig.  20 

 21 

De FSR FGw stelt voor om 10 euro per persoon te begroten en dit maximaal uit te geven. 22 

 23 

Voor: 6 24 

 25 

Het voorstel is aangenomen. 26 

 27 

Koks stelt voor om wel wat kratjes in te slaan en mensen dan 50 cent per flesje te laten 28 

betalen. De Haan vindt dit een goed idee. Dit moet naar de nieuwe raadsleden gecommuniceerd 29 

worden.  30 

8. Muurkrant 

Schotanus stelt voor om de Bildung Academie er op te zetten. Ook komt de 31 

verkiezingsuitslag er op. Saris schrijft een raadslid aan het woord in 100 worden. Koks schrijft 32 

een stukje over de Bildung Academie. Schotanus schrijft het stuk over de uitslag. (ACTIES) 33 

Lotten schrijft een stuk over de flexwerkers en percentages. Dit komt allemaal voor de volgende 34 

PV.  35 

9. Vrijwilligers startdag 12 juni 

Er is een mail binnen van de CSR of vrijdag iemand de nieuwe raadsleden kan helpen met 36 

het voorbereiden van vragen voor Dymph. Lotten gaat hier naar toe. (ACTIE)  37 

10. Medezeggenschapsadvies 2.0 

Dit wordt volgende vergadering geagendeerd. (ACTIE) 38 
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11. OER-en 

Zwinkels heeft de nieuwe OER concepten geprint. Het officiële instemmingsverzoek komt 1 

nog. De oude en nieuwe teksten worden naast elkaar gelegd.  2 

 3 

De eerste wijziging van de FSR blijft. 4 

 5 

In artikel 1.2. lid b. Hier is propedeutisch toegevoegd. Dit is ok.  6 

 7 

Artikel 2.2 lid 3. Hier zijn en aantal punten gespecificeerd. De Haan geeft aan dat het punt 8 

hier is dat het nu naar deel A wordt overgeheveld. Hier zou hij dus wel een puntje van maken. 9 

Dit gaat om de BA maar in de ReMA is hier over gesproken. Je hebt verschillende levels nodig 10 

voor verschillende opleidingen. De Haan wil voorstellen om dit in Deel B te regelen.  11 

In lid 4 is het ook naar deel A gehaald. Hier moet dezelfde opmerking worden gemaakt. 12 

 13 

Reactie bij Artikel 2.4 blijft staan zoals de vorige keer. 14 

 15 

Reactie bij Artikel 3.1 lid 3 blijft staan. 16 

Reactie bij Artikel 3.1 lid 6 blijft staan. 17 

Artikel 3.1 lid 7, hierin is iets gewijzigd. Dit is een betere toevoeging dan wat de FSR had 18 

voorgesteld. De Haan zou wel graag het artikel positief geformuleerd zou zien. Dit wordt 19 

aangepast. Koks geeft aan dat hier naar de studentenstatuten moet worden verwezen.  20 

Artikel 3.1 lid 8 is nieuw toegevoegd als vervanging van het oude lid 8. De Haan geeft aan 21 

dat dit ok is. 22 

Deel 9 is weggehaald, dit wilde de FSR ook dus dat is mooi. 23 

 24 

Artikel 4.1 lid 2. Dit is aangepast. Koks geeft aan dat het wel slim is dat het hier staat. 25 

Schotanus geeft aan dat de oude OER hier weer in is gezet. Dit is ok.  26 

Lid 3 is ook prima. 27 

 28 

Artikel 4.2 lid 1 en 2. De Haan geeft aan dat hij hier de opmerking bij hebben dat de 29 

studiegids dan als verlening van deel B van de OER verklaren. Dit moet dan ook bij de 30 

verklarende woordenlijst moet worden toegevoegd.   31 

Lid 3. Deze toevoeging wil de FSR er uit. Er moet een overgangsregeling zijn. 32 

 33 

4.3 is substantieel gewijzigd. Koks geeft aan dat ze di teen heel raar punt vindt. Lotten geeft 34 

aan dat je nu als student iemand mee kan nemen naar een mondeling. De Haan geeft aan dat hij 35 

raar is geformuleerd. Van Weeren geeft aan dat ze hem eerder anders om zou zeggen. 36 

Schotanus geeft aan dat dit nog een hele rare manier zou zijn om de 2e examinator mogelijk te 37 

maken. De Haan geeft aan dat de opmerking die de FSR had over 2e examinatoren hier bij moet 38 

zetten. De FSR wil dit niet openbaar, maar dat de mogelijkheid tot de 2e examinator er is. 39 

Lid 2 is het oude lid 1, dit is wat de FSR wilde. Het enige is dat de examencommissie niet 40 

bepaald maar de docenten en studenten dit doen.  41 

 42 

Artikel 4.4. had de FSR bij lid 1 een reactie. Dit wil de FSR nog steeds. Deze opmerking kan 43 

blijven staan. Schotanus geeft aan dat het nog steeds raar is dat deze omweg gevolgd moet 44 
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worden.  De Haan geeft aan dat als je in de OER zet dat de docent dit doet kunnen hier rechten 1 

aan ontleend worden. 2 

Lid 2 zit nu bij lid 1 in.  3 

 4 

Artikel 4.5 lid 1. De Haan geeft aan dat je dit aan de opleidingen zelf zou moeten laten. 5 

Schotanus geeft aan dat dit is hoe het in de praktijk is, maar ze is het hier niet mee eens. 6 

Schotanus geeft aan dat elk vak moet kunnen bepalen welke deeltoetsen wel en niet 7 

herkansbaar zijn. Dit moet worden aangepast. 8 

Lid 2. Dit is prima. Koks geeft aan dat dit niet altijd gebeurd. De Haan geeft aan dat dit 9 

toevoegen betekent dat je het recht niet kunt ontlenen. Koks vraagt of het niet problematisch is 10 

als de docent iets anders wil. De Haan geeft aan dat je altijd herkansingen weg kunt gooien. De 11 

Haan denkt het wel goed is om te weten dat dit in beginsel is hoe het werkt. Je bespaart hier 12 

rompslomp mee. 13 

Lid 3. Deze opmerking kan er uit, anders is het een beetje dubbel met 4.6. 14 

Lid 5 en 6 zijn toegevoegd. Dit is prima. Schotanus geeft aan dat je wel de opmerking kunt 15 

maken over dat de centrale examencommissie zo te veel taken krijgt en te druk wordt. 16 

Lid 6. Dit is prima. 17 

 18 

Lotten verlaat de vergadering.  19 

 20 

Artikel 4.6 is helemaal nieuw toegevoegd. De Haan geeft aan dat het gek is dat je je scriptie 21 

niet mag herkansen in lid 3. Schotanus geeft aan dat het een eis is voor sommige masters en dat 22 

dit dus kut is. Koks denkt dat men dit wil omdat je bij filosofie de definitieve versie is omdat je 1 23 

juli af moet studeren. Als je gaat herkansen moet je een half jaar uitlopen. Saris geeft aan  dat 24 

het een SIS afspraak is dat het op 20 augustus ingevoerd moet worden. Koks geeft aan dat dit 25 

dan gespecificeerd moet worden of het aan de opleiding moet laten. Schotanus geeft aan dat je 26 

dit misschien niet aan de opleidingen laten, je moet de rechten van de student binnen de 27 

faculteit waarborgen. De Haan geeft aan dat niet iedereen binnen het zelfde studiejaar er 28 

gebruik van maken. Koks stelt voor om het hele artikel weg te halen. De Haan stelt voor om het 29 

uitsluiten van dingen om te herkansen er uit te halen. Lid 1 en 2 blijven staan.  30 

Lid 4 wordt 5 werkdagen na het eerste inzagemoment. 31 

Lid 5. De Haan is het niet eens met de laatste zin. Schotanus geeft aan dat dit wel ok is 32 

omdat je extra feedback momenten hebt. De Haan geeft dat je die nieuwe opdracht doet om 33 

mensen te ontmoedigen. Het argument dat je een feedback moment hebt gehad is dat je hebt 34 

kunnen zien waar je je kunt ontwikkelen en dan kun je gelijk laten zien dat je dit in de praktijk 35 

hebt gebracht. Hij denkt dat maar heel weinig studenten hier gebruik van maken. Koks geeft aan 36 

dat het ergens wel raar is dat je als je een voldoende wilt herkansen je eigenlijk altijd een 37 

werkstuk moet doen, aangezien je weet dat je nooit lager gaat halen. Deze zin blijft dus toch 38 

staan. Ok. Saris geeft aan dat dit dus ook voor je scriptie geldt en dat dat extreem kut is. De Haan 39 

geeft aan dat als je een hele nieuw onderwerp kiest je ook een nieuwe begeleider moet. Koks 40 

benadrukt dat ze tegen dit hele artikel is.  41 

Conclusie:  Lid 1, 2 en 4 blijven staan. 3 en 5 worden verwijderd. 42 

 43 

Artikel 4.9 lid 2. De Haan geeft aan dat hij de scriptie op een manier aan wil duiden. Er 44 

moet gewoon overal bachelor scriptie staan. 45 

Lid 3. Dit is ok.  46 
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Lid 4. Dit is prima. Er moet wel gespecificeerd worden dat het niet met je gemiddelde mee 1 

telt. Als het vak identiek is moet je het cijfer wel overnemen.  2 

 3 

Artikel 4.10 4 

De reactie van de FSR blijft staan. 5 

Het moet hier het oude artikel zijn met de reactie van de FSR. Sneaky mensen.   6 

 7 

Artikel 4.11 8 

Lid 2 is de reactie van de FSR al in verwerkt. De Haan wil toevoegen: dan wel door de 9 

docent van te voren anders aangegeven. Schotanus geeft aan dat ze het in de studiehandleiding 10 

zou opnemen. Dan moet de docent dan aangeven hoe ze het aangeven. Het wordt op die manier. 11 

 12 

Artikel 4.12 13 

Lid 1 is iets toegevoegd. Dit is prima. 14 

 15 

Artikel 4.13: consistent met de term. 16 

 17 

Artikel 4.14: 18 

De reactie van de FSR kan blijven staan. 19 

 20 

Artikel 4.15: 21 

De reactie van de FSR kan blijven staan. 22 

 23 

Artikel 4.16 4.17, 418 en 4.19 zijn toegevoegd. 24 

4.16 is prima. 25 

4.17 is prima. 26 

4.18 is prima. 27 

4.19 hier wordt toegevoegd dat het ook in de studiegids van de opleiding wordt 28 

gespecificeerd. 29 

 30 

Artikel 5.1 is stiekem gewijzigd.  31 

Lid 1: De Haan wil de nominale tijd er uit hebben. De gemiddelde kan blijven staan. 32 

Lid 3: Nominale studieduur er uit. Schotanus vraagt of je met meer vrijstellingen je ook een 33 

honours kunt krijgen. Dit punt wordt er ook uitgehaald. 34 

 35 

Artikel 6.1 36 

Lid 2: Dit is toegevoegd.  Dit is prima. Dit hele artikel is bon. 37 

 38 

Artikel 6.6 lid 6: De reactie van de FSR is hier al verwerkt. Top. 39 

 40 

Artikel 6.10 lid 7: De reactie van de FSR is hier al verwerkt.  41 

In dit artikel: Wat zijn de consequenties van een bindend negatief BSA? Moet dit er niet 42 

worden vermeld? Hier wordt een reactie bij worden geplaatst.  43 

Lid 6: Wat bedoelen ze hier precies mee? Moet dit er niet uit? Hier worden over het 44 

algemeen vragen bij gesteld. Is dit het dichten van de sluiproute?  45 

 46 
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Van Weeren schrijft voor de volgende vergadering een vergaderstuk.  (ACTIE) 1 

12. Wat brengen we naar …. 

CV van datum:  

PV van datum:  

OV van datum:  

13. Wvttk 

 2 

14. Rondvraag en sluiting 

Om 13.16 sluit De Haan de vergadering.  3 

Besluitenlijst 

150312-1 Iedereen, op De Haan na, praat in de bijeenkomst van 13 maart op 4 

persoonlijke titel.  5 

150312-2 In een volgende OC bijeenkomst wordt aan de OC’s gevraagd waar zij zelf hun 6 

inspraak vergroot zouden willen zien.  7 

150326-1 De FSR FGw is het eens met de opgestelde reactie op de adviesaanvraag 8 

masters Wijsbegeerte & Religion and Cultural Heritage.  9 

150326-2 De FSR FGw is het eens met de opgestelde reactie op de adviesaanvraag 10 

Bacheloronderzoek. 11 

150326-3 De FSR FGw is akkoord met het instellen van een Raad van Advies.  12 

150416-1 De FSR FGw wil graag regie over het samenstellen van de nieuwe 13 

werkgroepen.    14 

150416-2 De FSR FGw committeert zich hiermee aan de uitkomsten van de 15 

werkgroepen. 16 

150416-3 De FSR FGw draagt 200 euro bij aan het treinticket voor David.  17 

150520-1 De FSR FGw vindt dat het studentlid DB via de formele weg moet worden 18 

verkozen. 19 

150520-2 De FSR FGw stelt het BA OER 2015-2016 advies met in acht name van de 20 

wijzigingen vast en verstuurd deze.   21 

150610-1 De FSR FGw begroot 10 euro per persoon op het inwerkweekend.  22 

150610-2 De FSR FGw neemt Astrid Zwinkels aan als AS voor het collegejaar 2015- 23 

   in september en oktober wordt vervangen door Susanne Schotanus. 24 

Actielijst 

150122-4 Zwinkels maakt een afspraak met Blauuboer en De Haan om UvAData 25 

uitgelegd te krijgen. 26 



 

Pagina 8 ~ 8 

150402-7 Alle raadsleden gaan van start met het schrijven van hun 1 

overdrachtsdocumenten voor hun dossiers.  2 

150416-8  De FSR FGw verstuurt het advies digitalisering met in acht name van de 3 

wijzigingen. 4 

150520-7 De Haan herschrijft het MZ advies.  5 

150520-8 Het nieuwe advies MZ advies wordt volgende PV geagendeerd. 6 

150520-9 Koks zoekt uit hoe het op haar opleiding met clustervakken zit.  7 

150603-1 Koks en Schotanus nemen deel in de SoCo Student-lid DB.  8 

150603-6 Van Weeren stelt een nieuw stuk voor de OER-en op zodra de officiële 9 

adviesaanvraag binnen is.  10 

150610-1 Koks antwoordt de mail over de Bildung Academie 11 

150610-2 De raadsleden ruimen hun sheit in de raadskamer op. Wat ze laten liggen en 12 

per se willen bewaren geven ze door aan Zwinkels. De rest gooit Zwinkels 13 

voor het eind van het raadsjaar weg. 14 

150610-3 De dossierupdates worden doorgestuurd naar Schotanus.  15 

150610-4 De Haan schrijft de O&F casus.  16 

150610-5 Zwinkels belt de nieuwe raadsleden om te kijken wie er naar het 17 

inwerkweekend kan. 18 

150610-6 Saris schrijft een raadslid aan het woord voor de muurkrant. 19 

150610-7 Koks schrijft een stukje over de Bildung Academie voor de muurkrant. 20 

150610-8 Schotanus schrijft een stukje over de uitslag voor de muurkrant. 21 

150610-9 Lotten schrijft een stukje over flexwerkers en percentages voor de muurkrant. 22 

150610-10 Lotten gaat naar de vrijwilligers startdag op 12 juni. 23 

 24 

Pro Memori 

141210-1 Zwinkels wordt de actiepunten bitch. Alle raadsleden zullen heel goed naar 25 

haar luisteren.  26 

 


