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1. Opening 

Koletzki opent de vergadering om 17:08 uur. 19 

2. Aanwijzen moderator 

Kat is de moderator. 20 

3. Post 

De post wordt besproken.  21 

  

 

Conceptnotulen PV 13 september 2017 
 

Aanwezig 

Bauke Kok, Michele Murgia, Elisa Janssen, Saskia Haverkamp, Rachel Meijers, Eva Nivard, Emma Kat, Noor de Vries, 

Melle Koletzki, Wouter Hoevers, Alex Philippa, Annie de Jong 

Afwezig  

Gast Marleen Postma (student-lid DB) 

Notulist Charlotte Osté 



 

Pagina 2 ~ 7 

4. Vaststellen notulen PV + actiepunten 

De notulen worden vastgesteld. Het stuk over werkafspraken over het student-lid DB wordt 1 

vertrouwelijk gemaakt, omdat hier over personen wordt gepraat. 2 

 3 

170626-01 Op de volgende vergadering gaat de raad bespreken hoe de rol van de CSR-4 

  afgevaardigde ingevuld gaat worden.  5 

170626-03 Men is het erover eens dat commissies niet de ideale structuur zijn.  6 

  Werkgroepen lijken de beste structuur. De volgende vergadering gaat de raad 7 

  de dossiers over een structuur van werkgroepen verdelen.  8 

170829-02 Kat houdt de 12 ECTS-vakken bij CLC in de gaten. Kat stuurt Jan Don een mail. 9 

170829-05 De nieuwe raad neemt de verwerking van de enquête m.b.t. 10 

functiebeperkingen over. 11 

170829-09 Kat mailt het FB met de vraag wanneer het FB gaat reageren op het advies 12 

van de FSR en of het FB daar nog een keer over wil praten.  Dit gaat over de 13 

delen B van de bachelor-OER’en. 14 

170829-14 Koks stelt voor dat de nieuwe raad iets aan het HR toevoegt over de  15 

  vakantieperiode.  16 

170829-15 Osté gaat mondeling aangeven dat het niet kan dat het FB niet bereikbaar is,  17 

maar de FSR geen reces heeft. 18 

170901-04 Het Huishoudelijk Reglement wordt besproken op de PV. 19 

170901-11 Kat en Koletzi geven tijdens het vooroverleg aan op welke manier de FSR FGw 20 

wil dat de vergadering verloopt. 21 

170901-19 Kat en Koletzki vragen op het vooroverleg specifiek voor de punten OER’en 22 

deel B en Religie en identiteit en Religious Studies wat het faculteitsbestuur 23 

wil zeggen.  24 

170908-01 Osté bevestigt de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst van Caroline 25 

Kroon over Engelse Taal en Cultuur en meldt dat Eva en Annie naar deze 26 

bijeenkomst gaan. 27 

170908-02 Michele mailt Yvonne Drijver terug over de urenvergoeding docenten 28 

opleidingscommissies. 29 

170908-03 Osté verwerkt de opmerkingen van Janssen over de conceptnotulen van de PV 30 

van 1 september 2017. 31 

170908-04 Kat en Koletzki geven tijdens het tussentijdsoverleg aan dat de FSR FGw de 32 

deadline voor de adviesaanvraag over de BA Engelse Taal en Cultuur probeert 33 

te halen, maar dat er wellicht om uitstel gevraagd gaat worden vanwege het 34 

korte tijdpad. 35 

170908-05 Osté stuurt Postma’s e-mailadres door naar de raadsleden. 36 

170908-06 Murgia neemt de besproken punten over CLC mee naar de GV van de CSR. 37 

170908-07 Religiewetenschappen wordt voor de volgende PV geagendeerd ter 38 

voorbereiding van de OV. 39 

170908-08 Janssen mailt de FSR FNWI dat de FSR FGw de brief over het afnemen van een 40 

enquête over een extra vakantieweek niet ondertekent. 41 

170908-09 Osté mailt Postma met de vraag of zij wekelijks bij de PV aanwezig kan zijn en 42 

of ze voorafgaand daaraan een afspraak wil maken met Kat en Koletzki. 43 
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170908-10 De werkgroep Besturingsmodel & Diversiteit behandelt de mogelijke stappen 1 

die de FSR FGw kan ondernemen om een eventueel statement te maken over 2 

de benoeming van Duisenberg als directeur van de VSNU. 3 

170908-11 De benoeming van Duisenberg wordt voor de volgende PV geagendeerd. 4 

170908-12 De visie van de FSR voor het jaarplan zal geagendeerd worden voor de PV. 5 

170908-13 De FSR FGw schrijft een jaarplan. 6 

170908-14 Constitutieborrel FSR FGw wordt volgende week geagendeerd. Ter 7 

voorbereiding van dit punt wordt door Communicatie & Studieverenigingen 8 

een vergaderstuk geschreven. 9 

170908-15  Raadskleding wordt voor volgende week geagendeerd. 10 

170908-16 Alle raadsleden controleren of zij op de P-schijf kunnen. Wanneer dit niet lukt, 11 

melden zij dit aan Osté. 12 

170908-17 Osté meldt aan Marian dat zij niet op de P-schijf kan en meldt het ook 13 

wanneer andere raadsleden geen toegang hebben tot deze P-schijf. 14 

170908-18 Osté stuurt een mail naar de raadsleden met de vraag of er op in totaal twee 15 

vrijdagen van 18:00 en 21:00 uur TACT-trainingen plaats kunnen vinden. 16 

170908-19 Osté mailt TAQT om een afspraak te maken voor de trainingen. 17 

170908-20 Osté vraagt of het printen voor raadsleden gemakkelijker kan dan met de 18 

printvouchers aan Marian. 19 

170908-21 Osté vraagt aan Marian of het mogelijk is dat de raadsleden op de computers 20 

van de raadskamer niet meer hoeven te werken met tijdelijke accounts 21 

waardoor opgeslagen stukken na het uitloggen verdwijnen. 22 

 23 

5. Mededelingen 

Michele is later aanwezig bij de PV. Osté vraagt of iedereen de stukken heeft voor de OV. 24 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt als volgt vastgesteld: 25 

1 Opening  26 

2 Aanwijzen moderator 27 

3 Post 28 

4 Vaststellen notulen PV + actiepunten  29 

5 Mededelingen 30 

6 Vaststellen agenda  31 

7 Updates 32 

8 DB-sollicitaties  33 

9 Voorbereiding OV 14 september 2017, 15:00 uur 34 

10 Afronden voorbereiding OV 35 

11 Jaarplan 36 

12 Constitutieborrel FSR FGw 37 

13 Benoeming van Duisenberg 38 

14 Raadskleding 39 

15 WVTTK 40 

16 Rondvraag 41 
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17 Sluiting 1 

7. Updates 

Er worden geen vragen gesteld over de update. 2 

8. DB-sollicitaties 

Koletzki vraagt aan de raadsleden hoe de DB-sollicitaties afgenomen zullen worden. De 3 

kandidaten mogen bij elkaars vragen aanwezig zijn. Koletzki vraagt of mensen erop tegen zijn 4 

dat er een gast aanwezig is bij de sollicitaties. Dit vinden de raadsleden geen probleem. De 5 

kandidaten zullen eerst iets over hun sollicitatie vertellen en daarna kunnen er vragen gesteld 6 

worden. 7 

 8 

Stemvoorstel: Annie de Jong wordt werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 9 

2017-2018. 10 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. (BESLUIT) 11 

 12 

Stemvoorstel: Bauke Kok wordt werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 13 

2017-2018. 14 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. (BESLUIT) 15 

9. Voorbereiding OV 14 september 2017, 15:00 uur  

De OV wordt voorbereid. 16 

10. Afronden voorbereiding OV 

Zie hierboven. 17 

11. Jaarplan 

Dit punt wordt voor de volgende vergadering geagendeerd. (ACTIE) 18 

12. Constitutieborrel FSR FGw 

Dit punt wordt voor de volgende vergadering geagendeerd. (ACTIE) 19 

13. Benoeming van Duisenberg 

De Vries ligt het vergaderstuk toe. Er zijn meerdere opties mogelijk: het onderschrijven van het 20 

persbericht van de CSR of het verspreiden van de petitie. De Vries is meer voor het verspreiden 21 

van de petitie. Er zijn twee punten: (1) Duisenberg moet geen voorzitter worden van de VSNU. 22 

(2) De UvA moet uit de VSNU stappen als Duisenberg voorzitter wordt. Murgia zegt dat de 23 

petitie al is opgestuurd en het daarom niet heel sterk staat als de FSR de petitie verspreid. 24 

Daarnaast meldt Murgia dat Duisenberg na zijn aanstelling langskomt bij alle universiteiten. De 25 

raadsleden kunnen hierbij aanwezig zijn. Koletzki vat samen: Wil de FSR FGw zich openbaar 26 

uitspreken tegen de aanstelling van Duisenberg? Meijers vraagt of de FSR politieke uitingen 27 

doen. Kat zegt dat dit mag en dat zij er in dit geval voor is. Janssen zegt dat zij wil dat de FSR 28 

FGw zich ook uitspreekt tegen de benoeming van Duisenberg als VSNU-directeur, maar zij is het 29 

niet eens met het gehele persbericht van de CSR. Zij vindt dat het uitspreken tegen de 30 

benoeming gezegd mag worden op Facebook. De Vries vraagt aan Janssen of ze vindt, als de FSR 31 

zich uitspreekt tegen de aanstelling van Duisenberg en als hij wel voorzitter wordt, dat de UvA 32 
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dan in de VSNU moet blijven. De Vries zegt: Het is een clubje van bestuurders geworden en de 1 

vraag is of dit clubje de belangen van universiteiten kan behartigen. Bovendien is de vraag: Kun 2 

je een orgaan als de VSNU serieus nemen wanneer Duisenberg voorzitter is. Kat vraagt aan De 3 

Vries wat de VSNU eigenlijk wel doet. In het vergaderstuk staat vooral wat de VSNU niet doet of 4 

heeft gedaan. De Vries zegt dat het een overlegorgaan is en dat dit gunstig is en dat het orgaan 5 

lobbyt bij de overheid. Philippa zegt dat de VSNU ook gemeenschappelijke standpunten 6 

uitdraagt. Janssen zegt dat wanneer Duisenberg gekke dingen zegt in een andere functie, dat dat 7 

niet betekent dat hij dan geen standpunt kan uitdragen. Murgia vindt dat het beter is wanneer 8 

iemand voorzitter wordt die kennis heeft van onderzoek en onderwijs en niet alleen de 9 

portefeuille onderwijs heeft gehad. Kok vindt het lastig om nu over de VSNU te praten. De Vries 10 

zegt dat het vergaderstuk ook tien pagina’s hierover had kunnen schrijven. De Jong zegt dat de 11 

vraag is: Is de VSNU een dood dier en maakt het daardoor niet uit dat Duisenberg de voorzitter 12 

is geworden? Het is een politiek statement om Duisenberg bovenaan deze overkoepelende 13 

organisatie te plaatsen volgens De Jong. Koletzki stelt twee dingen voor: eerst stemmen of de 14 

FSR FGw zich wil uitspreken tegen de aanstelling van Duisenberg als VSNU-voorzitter. Daarna 15 

kan er gestemd worden of de UvA uit de VSNU stapt als Duisenberg toch aangesteld wordt en 16 

voorzitter blijft. Murgia zegt dat de UvA nooit alleen uit de VSNU stapt. Dat gebeurt dan met 17 

andere universiteiten. Janssen zegt dat ze niet hoog wil inzetten op dingen die ze niet wil. De 18 

Vries geeft aan dat ze er wel voor is, maar dat ze niet denkt dat het gaat gebeuren. Murgia geeft 19 

aan dat als er andere universiteiten er ook uit willen stappen en een nieuw orgaan willen 20 

oprichten, dat dit over twee jaar ook gebeurt. Haverkamp zegt dat de FSR ook het orgaan in 21 

twijfel kan trekken. Janssen zegt dat ze dit nog tachtig keer heftiger vindt. Hier kan zij zich niet 22 

over uitspreken. Kok is dat met haar eens, hij wil dit via de UvA spelen. Kok wil nog wel een 23 

statement toevoegen vanuit de geesteswetenschappen, zodat geesteswetenschappen 24 

vertegenwoordigd wordt. Dit vindt hij waardevol. De Vries zegt dat dit inderdaad kan. Er zijn 25 

namelijk uitspraken gedaan door Duisenberg die schadelijk kunnen zijn voor 26 

geesteswetenschappen. Daarom is het interessant om dit toe te voegen. 27 

 28 

Stemvoorstel 1: De FSR FGw spreekt zich openlijk uit tegen de aanstelling van Duisenberg als 29 

voorzitter van de VSNU.  30 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. (ACTIE) 31 

 32 

Stemvoorstel 2: De FSR FGw spreekt zich uit voor het persbericht van de CSR over de 33 

aanstelling van Duisenberg als voorzitter van de VSNU en daarmee ook dat de UvA druk wordt 34 

opgelegd dat de UvA uit de VSNU moet stappen. 35 

Stemuitslag: Het stemvoorstel wordt niet aangenomen. 36 

14. Raadskleding 

Dit punt wordt volgende vergadering geagendeerd. (ACTIE) 37 

15. WVTTK 

Er zijn geen punten voor de WVTTK. 38 

16. Rondvraag 

Koletzki vraagt wie niet bereid is om bij een aantal colleges van eerstejaarsvakken langs te gaan 39 

om een praatje te houden over studentbetrokkenheid. Janssen, De Jong en Murgia willen dit niet 40 
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doen. Communicatie & Studieverenigingen maakt een schema voor de colleges. (ACTIE) Osté 1 

stuurt het gezamenlijke rooster naar Koletzki. (ACTIE) Koletzki vraagt verder of mensen er 2 

bezwaar tegen hebben om met hun foto op de WC-krant komen? Janssen, Murgia, Philippa en 3 

De Vries hebben hier bezwaar tegen. Murgia vraagt of iemand het persoonlijk stukje doorleest. 4 

Kat antwoordt dat ze dit zal doen. Ze zal spellingsfouten eruit halen, maar ze gaat in principe 5 

niet de tekst aanpassen, als het maar in alle redelijkheid past. Koletzki vraagt verder of de raad 6 

erop tegen is dat de FSR Facebookpromotie betaalt. Janssen geeft aan dat ze hierover moet 7 

nadenken. Dit wordt op de volgende PV besproken. (ACTIE) Kat geeft aan dat Communicatie & 8 

Studieverenigingen het idee heeft om een groepsfoto te verspreiden door de gangen van de 9 

FGw-gebouwen waarbij de namen en de opleidingen van de raadsleden genoemd worden. 10 

17. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 20:00 uur. 11 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 12 

stemming. 13 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 14 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 15 

2018. 16 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 17 

2017-2018. 18 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 19 

2017-2018. 20 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-21 

2018. 22 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 23 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 24 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 25 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 26 

170908-01 Osté stuurt wekelijks de conceptagenda van de PV en eventuele 27 

vergaderstukken naar Postma. 28 

170913-01 Annie de Jong is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 29 

2017-2018. 30 

170913-02 Bauke Kok is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 31 

2017-2018. 32 

 33 

Actielijst 

170626-03 Men is het erover eens dat commissies niet de ideale structuur zijn.  34 

  Werkgroepen lijken de beste structuur. De volgende vergadering gaat de raad 35 

  de dossiers over een structuur van werkgroepen verdelen.  36 

170829-02 Kat houdt de 12 ECTS-vakken bij CLC in de gaten. Kat stuurt Jan Don een mail. 37 

170829-05 De nieuwe raad neemt de verwerking van de enquête m.b.t. 38 

functiebeperkingen over. 39 
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170901-04 Het Huishoudelijk Reglement wordt besproken op de PV. 1 

170908-02 Michele mailt Yvonne Drijver terug over de urenvergoeding docenten 2 

opleidingscommissies. 3 

170908-04 Kat en Koletzki geven tijdens het tussentijdsoverleg aan dat de FSR FGw de 4 

deadline voor de adviesaanvraag over de BA Engelse Taal en Cultuur probeert 5 

te halen, maar dat er wellicht om uitstel gevraagd gaat worden vanwege het 6 

korte tijdpad. 7 

170908-13 De FSR FGw schrijft een jaarplan. 8 

170908-16 Alle raadsleden controleren of zij op de P-schijf kunnen. Wanneer dit niet lukt, 9 

melden zij dit aan Osté. 10 

170913-01 Kat beantwoordt de mail van Chantal Kok over narrowcasting en liftposter – 11 

UvA Study Abroad Fair 7 okt 2017. 12 

170913-02 Philippa beantwoordt de mail van de FSR FGw van de VU over ACASA. 13 

170913-03 Osté beantwoordt de mail van Geertje Hulzebos over de ILO klankbordgroep. 14 

170913-04 Osté beantwoordt de mail van de CSR over de trainingsdag van LOF. 15 

170913-05 Osté beantwoordt de mail van Secretariaat Rector Magnificus over de 16 

bemiddeling voor het taalbeleid. 17 

170913-06 Koletzki beantwoordt de mail van Thijs Barendrecht over 18 

studentbetrokkenheid.  19 

170913-07 Jaarplan wordt voor de volgende vergadering geagendeerd. 20 

170913-08 Constitutieborrel FSR FGw wordt voor de volgende vergadering geagendeerd. 21 

170913-09 Raadskleding wordt voor de volgende vergadering geagendeerd. 22 

170913-10 Communicatie & Studieverenigingen maakt een schema voor het langsgaan bij 23 

colleges van eerstejaarsvakken. 24 

170913-11 Osté stuurt het gezamenlijke rooster naar Koletzki. 25 

170913-12 Facebookpromotie wordt voor de volgende agenda geagendeerd. 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 


