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1. Opening 

Koletzki opent de vergadering om 11:00 uur. 23 

 24 

2. Aanwijzen moderator 

Rachel wordt aangewezen als de moderator. 25 

  

 

Conceptnotulen PV 29 september 2017 
 

Aanwezig 

Bauke Kok, Michele Murgia, Elisa Janssen, Saskia Haverkamp, Rachel Meijers, Eva Nivard, Emma Kat, Melle Koletzki, 

Wouter Hoevers, Annie de Jong 

Afwezig Alex Philippa, Noor de Vries 

Gast Marleen Postma (student-lid DB), Pim van Helvoirt 

Notulist Charlotte Osté 
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3. Post 

De post wordt besproken. Osté stuurt een mail naar de raadsleden met de vraag of zij een e-1 

mailadres willen hebben dat eindigt op @studentenraad.nl dat dan gelinkt is aan de 2 

persoonlijke e-mailadressen. De raadsleden laten hun voorkeur weten door te reageren op deze 3 

mail. (ACTIE) 4 

4. Vaststellen notulen PV + actiepunten 

De notulen worden vastgesteld. Koletzki vraagt of er tips zijn voor de notulen. Het lijkt hem 5 

handig wanneer Osté hiervan op de hoogte is. Haverkamp heeft aan Osté aangegeven dat ze wil 6 

dat Osté meer werkt met alinea’s en dat de stemvoorstellen niet in de doorlopende tekst 7 

worden vermeld, maar apart. Osté zal dit vanaf nu doen. Janssen merkt op dat zij niet alles exact 8 

in de notulen wil hebben, bijvoorbeeld wanneer zij iets zegt dat niet geheel gepast is. Osté zegt 9 

dat ze op de automatische piloot notuleert en dat ze dus niet tijdens het notuleren al 10 

interpreteert of dingen wijzigt. Ze zegt dat ze dit achteraf wel kan doen, maar dat ze dan wel 11 

meer interpreteert dan gebruikelijk is bij het maken van notulen. Kat vindt het niet nodig dat 12 

Osté dit doet. Dit kost meer tijd en iedereen kan de notulen van tevoren doorlezen en 13 

aanpassingen doen. Kat vindt dat de notulen niet voor niks worden besproken tijdens de PV. Als 14 

je iets gezegd hebt, dan komt dat in de notulen en als je het anders wil, dan kan je dit later 15 

wijzigen. Er wordt daarom besloten dat Osté enkel meer alinea’s in de tekst gebruikt en de 16 

stemvoorstellen niet in de doorlopende tekst typt, maar tussen twee witregels. Osté zegt dat als 17 

mensen nog meer suggesties hebben, ze dit kunnen doorgeven. 18 

De actielijst wordt doorgenomen: 19 

 20 

170829-05 De nieuwe raad neemt de verwerking van de enquête m.b.t, 21 

functiebeperkingen over. 22 

170901-04 Het Huishoudelijk Reglement wordt besproken op de PV. 23 

170908-13 De FSR FGw schrijft een jaarplan. 24 

170913-10 Communicatie & Studieverenigingen maakt een schema voor het langsgaan bij 25 

colleges van eerstejaarsvakken. 26 

170922-01 Koletzki geeft door aan de FSR FGw van de VU dat hij en Hoevers de nieuwe 27 

dossierhouders van ACASA zijn. 28 

170922-02 De OV-notulen worden voor de volgende PV geagendeerd. 29 

170922-03 Kat maakt een dossierhoudersoverzicht van de tot nu toe verdeelde dossiers. 30 

170922-04 De fractie van Humanities Rally Partij zoekt uit of iemand van de lijst in de 31 

studentenraad wil en laat dit binnen een week weten aan de andere leden van 32 

de FSR. 33 

170922-04 Meijers maakt een afspraak om te spreken over de OC-handleiding. 34 

170922-05 Het punt over schorsingen tijdens OV’s wordt voor de volgende PV 35 

geagendeerd. 36 

170922-05 Het DB verdeelt de actiepunten van de OV over de werkgroepen en zoekt in de 37 

notulen van de afgelopen OV naar punten die de werkgroepen moeten 38 

bespreken. 39 

170922-06 De werkgroep Commnicatie & Studieverenigingen zoekt een geschikte datum 40 

uit voor de constitutieborrel. 41 

170922-07  Volgende week wordt het agendapunt Constitutieborrel weer geagendeerd op 42 

de PV. 43 
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170922-08 Iedereen, behalve De Vries, Murgia en De Jong, stuurt zijn of haar maat voor 1 

zowel een mannenshirt als een vrouwenshirt door naar Nivard. 2 

170922-09 Jaarplan wordt voor volgende PV geagendeerd. 3 

170922-10 Kat neemt contact met de beleidsmedewerkers op over de OC-handleiding. 4 

 5 

De werkgroepcoördinatoren kijken of het dossierhoudersoverzicht dat Kat heeft gemaakt klopt. 6 

(ACTIE) Er wordt besloten dat de actielijst voortaan ook op de conceptagenda wordt vermeld. 7 

Koletzki zal dit doen. (ACTIE) 8 

5. Mededelingen 

De Vries is afwezig en zij heeft De Jong gemachtigd. Kat zegt dat Van Helvoirt namens de CSR 9 

aanwezig is. Kat zegt dat er is afgesproken dat er twee mensen naar de lunch van LOF gaan en 10 

Kat vraagt zich af wie hierheen wil? Verder hoopt ze dat de rest na de PV nog even langsgaan. 11 

Kat wil zich opofferen, maar ze weet niet of het handig is als zij afwezig is. Koletzki wil liever dat 12 

Kat erbij is. Meijers zegt dat niemand echt wil gaan en stelt voor dat de FSR alleen het laatste 13 

uur gaat. Dan kan iedereen bij de PV zijn. Iedereen gaat akkoord met het voorstel van Meijers. 14 

Murgia moet om kwart voor één weg. Meijers moet om één uur weg. Koletzki meldt dat hij 15 

liever heeft dat iedereen op tijd is. Nu kwamen veel mensen te laat binnen. Nivard zegt dat zij 16 

werkgroep hiervoor heeft op een andere locatie. Koletzki zegt dat hij inderdaad weet dat Nivard 17 

later is. 18 

Verder zegt Koletzki dat hij niet tevreden is over de afgelopen PV’s. Hij wil graag dat de 19 

andere raadsleden aangeven wat beter kan. Daarnaast meldt Koletzki dat het advies over de 20 

voertaalwijziging binnen Engelse taal en cultuur vandaag wordt verstuurd. Verder zegt Koletzki 21 

dat de conceptagenda soms verandert vlak voor de PV, omdat de werkgroepen die voor PV 22 

plaatsvinden nog agendapunten aandragen. Volgens Koletzki had Kat hiervoor een goed idee, 23 

namelijk het aanmaken van een Google Drive waarin de agenda wordt gezet en ook aangepast 24 

kan worden. Janssen zegt dat zij het geen enkel probleem vindt wanneer er een extra mail 25 

gestuurd wordt. Zij heeft geen zin om elke keer in een Google Drive te kijken om te kijken of er 26 

iets is veranderd. Haverkamp sluit zich bij Janssen aan. De Jong stelt voor om te overleggen 27 

tijdens de DB-vergadering wat handig is. (ACTIE) 28 

6. Vaststellen agenda 

Janssen stelt voor Jaarplan, Canteen H, Het Huishoudelijk Reglement en Facebookpromotie van 29 

de agenda af te halen in verband met de tijd. Kat wil OV agenda graag voor de pauze bespreken. 30 

Koletzki zegt dat schorsingen boven UCBooks geplaatst zal worden. Jaarplan, Canteen H, Het 31 

Huishoudelijk Reglement en Facebookpromotie komen helemaal onderaan. De agenda wordt 32 

als volgt vastgesteld: 33 

1 Opening  34 

2 Aanwijzen moderator 35 

3 Post 36 

4 Vaststellen notulen PV + actiepunten  37 

5 Mededelingen 38 

6 Vaststellen agenda  39 

7 Updates 40 

8 Opvulling zetel 41 
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9 Religiewetenschappen 1 

10 Constitutieborrel 2 

11 Doornemen OV notulen 3 

12 OV agenda 4 

13 Schorsingen 5 

14 UCBooks 6 

15 Canteen H 7 

16 Het Huishoudelijk Reglement 8 

17 Facebookpromotie 9 

18 Jaarplan 10 

19 WVTTK 11 

20 Rondvraag 12 

21 Sluiting  13 

7. Updates 

Koletzki vraagt of er vragen zijn bij de updates van de werkgroepen. Janssen zegt dat in de 14 

update staat van CoStu dat er 100 drankjes gegeven worden, maar dit moet worden vastgesteld 15 

tijdens de PV. Kat zegt dat daarover gesproken wordt tijdens deze PV. 16 

Dan wordt de update van de CSR-afgevaardigde besproken. Murgia heeft aangegeven 17 

bij twee punten een mondelinge toelichting te geven. Murgia weet niet meer bij welke 18 

onderwerpen dit het geval was. Volgens Haverkamp zou Murgia dit doen bij Docent van het Jaar 19 

en student-assessor. Over Docent van het Jaar zegt Murgia dat er geen discussie heeft kunnen 20 

plaatsvinden vanwege de tijd. Als er discussie gaat plaatsvinden moet dit via de e-mail 21 

gebeuren. Murgia wil graag weten wat de raad van Docent van het Jaar vindt, maar hij denkt 22 

niet dat dit nu het moment is om dit te bespreken. Murgia heeft in de CSR ook over de student-23 

assessor gesproken. Het was een spannende stemming en de uitslag was zes-zes. De CSR gaat 24 

spreken met het CvB. De CSR wil totale controle over de student-assessor. Het alternatief is 25 

afschaffing. Haverkamp vraagt waarom dit een alternatief is. Koletzki zegt dat dit later kan 26 

worden toegelicht. 27 

In de CSR-update wordt gezegd dat de enquête van de FSR over functiebeperking een 28 

pilot is. Janssen vraagt waarom het een pilot heet. Murgia zegt dat ze willen kijken wat de 29 

resultaten zijn en als het bevalt dan wordt het mogelijk bij andere faculteiten ook ingevoerd. 30 

Verder staat in deze update dat studieadviseurs niet moeten doorverwijzen of voor 31 

psycholoog moeten spelen bij het onderwijs Mental Health. Janssen vraagt zich af wat ze dan 32 

wel moeten doen en wat hiermee bedoeld wordt. Murgia zegt dat de studieadviseur een student 33 

niet bij het eerste klachtje meteen moet doorverwijzen naar een studentpsycholoog. 34 

Janssen wil verder het voorstel over taalbeleid ontvangen. Over dit voorstel wordt 35 

gesproken in de update van Murgia. Murgia stuurt dit door naar de gehele FSR. (ACTIE) 36 

Janssen vraagt of Murgia de mening van de raad over wil weten over een bepaald 37 

onderwerp. Murgia zegt dat hij altijd de mening van de FSR wil weten en hij noemt onder 38 

andere vakanties op als onderwerp waarover hij de mening wil weten. Kat zegt dat er al een 39 

mening is over vakanties. Koletzki zegt dat dat nog geen standpunt is van deze raad. Kat zegt 40 

dat het standpunt blijft bestaan, tenzij de FSR hem aanpast. Janssen denkt dat er meer 41 

meningen gevormd moeten worden over zaken die bij de CSR spelen. Volgens Janssen ligt hier 42 

een taak voor de coördinatoren. Murgia geeft aan daar dan zo min mogelijk bij betrokken te 43 

willen zijn, anders is er te veel werk voor hem. Verder zegt Murgia dat hij voor volgende week 44 
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een informatief vergaderstuk schrijft over honours. Hij doet dit voor de werkgroepvergadering 1 

waarbij dit dossier behandeld wordt. (ACTIE) 2 

Koletzki vraagt of er vragen zijn bij de voorzittersupdate. Janssen vindt het heel fijn dat 3 

de besluitenlijst aangepast, maar wil liever dat er voortaan staat wat de FSR wel heeft gedaan 4 

i.p.v. niet. Nu staat er dat de FSR niet schriftelijk heeft gereageerd, maar niet dat hij wel 5 

mondeling heeft gereageerd. Kat zegt dat ze haar uiterste best heeft gedaan en dat dit het enige 6 

was wat ze kon krijgen. 7 

 Janssen heeft verder een vraag over de update van de student-leden. Kroon heeft 8 

aangegeven dat er geen FSR-lid in de sollicitatiecommissie mag, onder andere omdat Postma al 9 

het studentenperspectief vertegenwoordigt. Postma zal dit bespreken met Kroon. (ACTIE) 10 

8. Opvulling zetel 

Koletzki vraagt of Humanities Rally Partij (HRP) inmiddels contact heeft opgenomen met de 11 

mensen die op hun lijst stonden. De Jong zegt dat de hele lijst is afgebeld, op één persoon na. 12 

Kok zegt dat deze persoon echt een lijstduwer was en dat HRP mag aannemen dat zij niet in de 13 

raad gaat. Kat vraagt of deze mensen weten dat iedereen zijn plek moet opgeven. De Jong zegt 14 

dat zij graag een contactpersoon wil van het CSB, omdat ze niet helemaal weet welke 15 

vervolgstappen ze moet nemen hiervoor en wat de procedure is. Van Helvoirt kan De Jong hier 16 

wel bij helpen zegt hij. De Jong stuurt haar vragen naar Van Helvoirt. (ACTIE) 17 

Koletzki vraagt of het dan al zeker is dat niemand van de lijst van HRP in de 18 

studentenraad wil. De Jong zegt dat hoogstwaarschijnlijk niemand het wil doen. Koletzki vraagt 19 

wat hoogstwaarschijnlijk inhoudt. Janssen zegt dat HRP gewoon niemand heeft, maar dat de 20 

fractieleden dat niet op die manier kunnen zeggen. Murgia is het hier niet mee eens. Aangezien 21 

één iemand nog niet gevraagd is, kun je niet uitsluiten dat niemand wil. Hoogstwaarschijnlijk 22 

wil diegene niet, maar dit is niet zeker. Meijers stelt voor om toch te praten over raadsassistent, 23 

ondanks dat het nog niet zeker is of iemand van HRP in de raad zitting neemt. 24 

 Voordat hier verder over gesproken wordt, zegt Haverkamp dat zij iets wil geven aan 25 

Philippa omdat hij uit de raad gaat. Kat zegt dat het DB dit zal oppakken. Haverkamp vraagt of 26 

haar naam wel op de kaart mag of dat alleen de namen van de DB-leden erop komen. Kat zegt 27 

dat uiteraard iedereens naam erop komt. 28 

 Koletzki zegt dat de sollicitatiecommissie één van de eerste dingen is om te bespreken. 29 

Janssen stelt voor om twee leden van HRP te doen en twee van TOF, omdat dit een zetel is van 30 

oorspronkelijk een HRP-lid. Iedereen is het hiermee eens. Janssen zegt dat de mogelijkheid 31 

bestaat dat de stemming hierdoor 2-2 wordt en zij stelt voor dat dan de raad beslist in de PV. 32 

Murgia zegt dat de sollicitatiecommissie sowieso alleen de kandidaten voordraagt en dat er in 33 

de PV over besloten wordt wie het wordt. Haverkamp vindt dat wel heftig. Zij vindt het 34 

voldoende wanneer een klein aantal kandidaten worden besproken tijdens de PV. Murgia zegt 35 

dat hij dit ook bedoelde. Hij stelt voor een short-list te presenteren tijdens de PV. 36 

 Koletzki vraagt wie er in de sollicitatiecommissie wil en of de sollicitatiecommissie de 37 

procedure regelt of dat CoStu dit doet. Kok stelt voor dat inderdaad de sollicitatiecommissie de 38 

procedure regelt. Koletzki vraagt of de raad dit een goed idee vindt. Iedereen vindt dit goed. 39 

Koletzki concludeert dan ook dat de voorkeur is om nu de sollicitatiecommissie vast te stellen. 40 

Kat vindt dit heel lastig omdat ze denkt dat veel mensen hierin geïnteresseerd zijn. Janssen stelt 41 

voor dat de partijen zelf intern twee personen aanwijzen uit hun fractie. De volgende PV is de 42 

deadline. Dan leveren de partijen allebei twee mensen voor de sollicitatiecommissie. (ACTIE) 43 
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 Haverkamp zegt dat er een lichtelijke kans is dat zij dit jaar ook uit de raad gaat, dus er 1 

is een kans dat er nog een keer een raadsassistent gezocht moet worden. Daarnaast moet het 2 

dossier OER worden herverdeeld omdat dit dossier in het tweede semester speelt. (ACTIE) Het 3 

is niet handig wanneer Haverkamp dossierhouder is van dit dossier terwijl zij mogelijk niet het 4 

gehele jaar in de studentenraad zal zitten.  5 

9. Religiewetenschappen 

Koletzki zegt dat dit agendapunt op de OV is besproken. De FSR heeft woensdag een reactie van 6 

de OC gekregen. De FSR moet voor 1 oktober zijn mening doorgeven aan het bestuur. Koletzki 7 

vraagt of de raadsleden nog vragen of opmerkingen hebben. Koletzki vraagt wat de raadsleden 8 

hiervan vinden. Kat stelt voor om direct te gaan stemmen, met oog op de tijd. Veel mensen 9 

waren bij de werkgroepvergadering aanwezig. Haverkamp was niet bij de vergadering en heeft 10 

de update nog niet gelezen. Haverkamp vraagt wat de andere raadsleden van de reactie van de 11 

OC vinden. Kat zegt dat tijdens BAMA de conclusie was dat de reactie voor de FSR niet 12 

voldoende redenen bevat, maar dat ze wel willen meegaan met het advies van de OC. 13 

 14 

Stemvoorstel:  De FSR FGw adviseert positief op de voertaalwijziging bij de track Religie en 15 

identiteit in de moderne wereld en voertaalwijziging track Islam in de 16 

moderne wereld. 17 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 18 

 19 

Janssen stuurt een e-mail naar het faculteitsbestuur en schrijft daarin dat de FSR FGw positief 20 

adviseert en dat hij hoopt dat de zorgpunten alsnog worden meegenomen. (ACTIE) 21 

Meijers denkt dat de raadsleden niet op één lijn zitten wat betreft het stemmen van blanco. 22 

Zij stelt voor om het hier later over te hebben. Stemmen wordt voor een volgende PV 23 

geagendeerd. (ACTIE) Murgia zegt dat zijn reden voor een blanco stem iedere keer anders kan 24 

zijn. 25 

 26 

Van Helvoirt verlaat de vergadering om 12:00 uur. 27 

10. Constitutieborrel 

Meijers zegt dat er binnen de werkgroep CoStu was voorgesteld dat Kat een korte presentatie 28 

houdt tijdens de constitutieborrel en dat er verder geen heel serieuze presentatie wordt 29 

gegeven. Iedereen vindt dit een prima idee en niemand vindt het erg dat er geen serieuze 30 

presentatie is. CoStu prikt een datum voor de constitutieborrel. (ACTIE) De Jong geeft aan dat 31 

zij soms op een donderdag toch kan. CoStu houdt hier rekening mee bij het prikken van een 32 

datum. 33 

 Nu wordt er gesproken over budget. Binnen CoStu is voorgesteld dat de eerste 100 34 

bezoekers een gratis drankje krijgen. Nivard, Meijers, Hoevers en Kok vinden dit een goed idee. 35 

Murgia is tegen constitutieborrels. Janssen, Haverkamp en Kat vinden de beste oplossing geen 36 

drankjes geven en dit duidelijk communiceren naar onder andere het bestuur. Koletzki maakt 37 

het niet veel uit, hij vindt beide opties prima. De Jong kan zich ook goed vinden in een budget 38 

van nul euro. 39 

Kok vraagt zich af hoe succesvol constitutieborrels zijn. Hij vindt 250 euro niet veel als 40 

een gratis drankje helpt om meer mensen kennis te laten maken met de FSR. Kat twijfelt heel 41 
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erg. Ze vindt het argument van Kok goed. Koletzki vindt dit ook. Kat wil aan de andere kant geen 1 

onderwijsgeld geven aan drankjes. 2 

 Meijers stelt voor om de eerste 100 mensen een drankje te geven. Wanneer er geen 3 

100 mensen zijn, dan houdt de FSR geld over. Indien er dus geen 100 mensen zijn, wordt dit 4 

geld niet uitgegeven tijdens de constitutieborrel. Kat is het hiermee eens. 5 

 6 

Stemvoorstel:  De FSR FGw geeft de eerste 100 mensen een gratis drankje tijdens zijn 7 

   constitutieborrel. Dit drankje mag bier, wijn of fris zijn. 8 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 9 

 10 

Werkgroep CoStu stelt een datum vast en organiseert de constitutieborrel. (ACTIE) Koletzki 11 

zegt dat de borrel waarschijnlijk om 19:30 uur begint. 12 

11. Doornemen OV notulen 

Voor maandag kunnen typ- of spellingsfouten in de OV notulen gemaild worden naar Osté. 13 

(ACTIE) De FSR neemt contact op met de OC’s die verkiezingen organiseren om te monitoren 14 

hoe dit gaat. (ACTIE) Tijdens de werkgroepvergadering van BAMA wordt gesproken over de 15 

visitatiecommissie in relatie met scripties schrijven in een andere taal dan de voertaal van de 16 

opleiding. (ACTIE) Nivard begrijpt namelijk niet precies hoe dit zit. Koletzki en Kat vragen 17 

tijdens een overleg naar de reacties op de OER’en: waar blijven die? (ACTIE) Koletzki en Kat 18 

vragen ook tijdens een overleg naar de voorstellen van double degree of double major. (ACTIE) 19 

Kroon heeft namelijk tijdens de OV aangegeven dat er voorstellen zijn. Kan de FSR deze inzien? 20 

Osté luistert de OV terug en zoekt naar de woorden major en minor. (ACTIE) Weerman heeft 21 

hier iets over gezegd en Haverkamp mist dit in de notulen. Bij BAMA wordt besproken wat de 22 

FSR vindt van het idee dat een bachelor volgens het faculteitsbestuur per definitie twee 23 

competities moet bevatten. (ACTIE) Koletzki en Kat vragen tijdens het overleg naar de mail 24 

naar de studieadviseurs. Is die al verstuurd? (ACTIE) Osté stuurt dinsdag de OV-notulen naar 25 

het bestuur. (ACTIE) 26 

 27 

Murgia verlaat de vergadering om 12:45 uur en machtigt Kok. 28 

12. OV agenda 

Kat stelt voor om Binnenstadscampus op de agenda te zetten. Ze weet alleen niet meer precies 29 

waarom. Koletzki zegt wel dat er een gesprek komt en hij weet niet zeker of het nodig is om 30 

Binnenstadscampus te agenderen. 31 

 Kat stelt verder voor om WvB in relatie tot OC’s te agenderen, omdat ze nog niet 32 

tevreden is hoe dit nu verloopt. Ze wil dit als discussiepunt op de agenda. 33 

 Haverkamp zag UvA-Q en bijlage op de agenda staan. Ze weet niet wat daarmee 34 

bedoeld wordt. Osté zegt dat dit waarschijnlijk gaat over het publiceren van vakevaluaties. 35 

Waarschijnlijk zegt het bestuur hoe hij dit wil doen en wat zijn besluit is. 36 

Haverkamp wil bespreken dat OC’s meer vrijheid moeten krijgen om op een andere 37 

manier dan UvA-Q te evalueren. Volgens Haverkamp mag je afwijken van UvA-Q maar dit is niet 38 

de bedoeling. Kat zegt dat Roos Numan heeft gezegd dat op een centraal niveau dit op een enge 39 

manier wordt geformuleerd, zodat het mensen afschrikt. De opleidingsdirecteur kan dan met 40 

een alternatief komen. De Jong denkt dat het niet slecht is om het hierover te hebben, maar ze 41 

weet niet of ze het tijdens deze OV moet. Meijers denkt niet dat er voldoende voorbereidingstijd 42 
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is. Kok weet niet wat ze met UvA-Q bedoelen en Koletzki legt dit nogmaals uit. Kok vindt de 1 

mate van vastheid heel relevant bij dit thema en hij wil het hier dus wel over hebben. Janssen 2 

maakt het niet zoveel uit. Haverkamp denkt dat het misschien voor aankomende OV te snel is. 3 

Het wordt een lastige discussie om te voeren. Kat wil WvB op de agenda en volgens haar valt dit 4 

ook onder de WvB. Zij stelt voor om het kort aan te stippen. 5 

 De Jong wil graag weten wat er is besproken met Nijsten en de studentpsycholoog. 6 

Osté zegt dat dit een actiepunt is en dat De Jong bij het doornemen van de actielijst dit kan 7 

vragen. 8 

 Janssen vraagt of Venture Lab en OER’en ACASA niet als discussiepunt moeten i.p.v. 9 

Stand van Zaken. Kat is het hiermee eens. Het vergaderstuk bij Venture Lab is dan de evaluatie. 10 

Janssen is nog niet uitgepraat over ACASA. Zij twijfelt hierover. Koletzki stelt voor om op het 11 

moment zelf te bepalen of dit een discussiepunt kan worden naar aanleiding van het gesprek. 12 

Koletzki vraagt dit tijdens het vooroverleg. (ACTIE) Haverkamp vindt het raar dat de OV heel 13 

snel is en wil dit zeggen. Janssen vindt dit raar om te zeggen, want de FSR wil toch vaak OV’s? 14 

Bovendien is het niet de schuld van het bestuur dat de OV zo laat bekend is bij de FSR.  15 

 Er worden woordvoerders aangewezen. Kat is woordvoerder bij Overzicht verwachte 16 

voornemensbesluiten. Meijers en Nivard zijn woordvoerders bij Versterking medezeggenschap. 17 

Kok en Hoevers zijn woordvoerder bij Begrotingsplan 2018. Janssen en Koletzki zijn 18 

woordvoerders bij Venture Lab. Bij de Tweejarige educatieve masters nemen Nivard en Janssen 19 

het woord. Bij ACASA-OER’en deel A zijn Hoevers en Koletzki woordvoerders. Kat en 20 

Haverkamp zijn woordvoerders bij UvA-Q. Kat en Meijers nemen het woord over WvB. 21 

Haverkamp geeft aan te willen helpen bij de voorbereiding van dit punt. 22 

 Kat neemt contact op met het faculteitsbestuur voor een overleg voorafgaand aan het 23 

vooroverleg, zodat de OV goed kan worden voorbereid tijdens de PV. (ACTIE) 24 

13. Schorsingen 

Omdat er weinig tijd is en Murgia de vergadering al heeft verlaten, wordt besloten dat dit 25 

agendapunt voor de volgende PV wordt geagendeerd. Janssen maakt een vergaderstuk over 26 

schorsingen. (ACTIE) Iedereen stuurt één voordeel en één nadeel naar Janssen voor dinsdag 27 

13:00 uur. (ACTIE)  28 

14. UCBooks 

Volgens Koletzki is UCBooks een site waar je boeken kan uitwisselen. Hij heeft daarvoor de 29 

studiegidsen nodig. Het is een idee dat al gedaan wordt bij AUC. Het is aan de studenten (ALPHA 30 

en FSR FGw) om te bepalen of de studenten dit willen. Als de FSR en ALPHA nee zeggen, dan 31 

krijgt UCBooks de studiegidsen niet. 32 

 Er wordt een meningenrondje gedaan. Haverkamp vindt dit geen taak van de FSR. Zij 33 

vindt niet dat de FSR een bedrijf hoeft te steunen. Janssen vindt ook dat de FSR hier niks mee te 34 

maken heeft. Het lijkt haar wel een goed idee om zich aan te sluiten bij de mening van ALPHA. 35 

Kat is het eens met Janssen. Kok begrijpt niet zo goed waarom ALPHA wel een oordeel kan 36 

vellen en de FSR niet. Koletzki zegt dat ALPHA een mening heeft gegeven en dat is voor hem een 37 

teken dat ALPHA hierover gaat. Janssen denkt dat veel studenten nu hun boeken kopen via 38 

studieverenigingen en ALPHA gaat over studieverengingen. Het is mogelijk dat 39 

studieverenigingen nadelen ondervinden wanneer studenten ook via UCBooks boeken 40 

bestellen. 41 

 42 
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Stemvoorstel:  De FSR FGw besluit dat het niet aan hem is om over dergelijke initiatieven een 1 

   oordeel te vellen en vanuit die positie sluit hij zich daarom aan bij ALPHA. 2 

Stemuitslag:  Het stemvoorstel is aangenomen. 3 

 4 

Koletzki geeft zowel aan Cees Lourens als ALPHA het standpunt van de FSR over UCBooks door. 5 

(ACTIE) 6 

15. Canteen H 

Het agendapunt Canteen H wordt voor een volgende PV geagendeerd. (ACTIE) 7 

16. Het Huishoudelijk Reglement 

Het agendapunt Huishoudelijk Reglement wordt voor een volgende PV geagendeerd. (ACTIE) 8 

17. Facebookpromotie 

Het agendapunt Facebookpromotie wordt voor een volgende PV geagendeerd. (ACTIE) 9 

18. Jaarplan 

Het agendapunt Jaarplan wordt voor een volgende agenda geagendeerd. (ACTIE) 10 

19. WVTTK 

Er zijn geen punten voor de WVTTK. 11 

20. Rondvraag 

Janssen mailt Gerard Nijsten over Venture Lab. (ACTIE) Koletzki wil de raad ook nog een vraag 

stellen, namelijk of de raad wil dat wanneer er iets opgemerkt is door een raadslid en Osté heeft 

hier vanwege haar jaren in de studentenraad andere informatie over, of zij dit dan mag zeggen. 

Het gaat dus om iets informatiefs en niet om de inhoudelijke mening van Osté. De meeste 

raadsleden vinden dit geen probleem. Haverkamp is van mening dat Osté dit niet mag zeggen. 

De Jong geeft aan dat zij hier nog even over na moet denken. Janssen stelt voor dit nog eens te 

vragen tijdens de volgende PV. Dit wordt dan ook gedaan. (ACTIE) 

 

21. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 13:00 uur. 12 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 13 

stemming. 14 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 15 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 16 

2018. 17 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 18 

2017-2018. 19 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 20 

2017-2018. 21 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-22 

2018. 23 
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170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 1 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 2 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 3 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 4 

170908-01 Osté stuurt wekelijks de conceptagenda van de PV en eventuele 5 

vergaderstukken naar Postma. 6 

170913-01 Annie de Jong is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 7 

2017-2018. 8 

170913-02 Bauke Kok is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 9 

2017-2018. 10 

 11 

Actielijst 

170829-05 De nieuwe raad neemt de verwerking van de enquête m.b.t, 12 

functiebeperkingen over. 13 

170908-13 De FSR FGw schrijft een jaarplan. 14 

170913-10 Communicatie & Studieverenigingen maakt een schema voor het langsgaan bij 15 

colleges van eerstejaarsvakken. 16 

170922-04 De fractie van Humanities Rally Partij zoekt uit of iemand van de lijst in de 17 

studentenraad wil en laat dit binnen een week weten aan de andere leden van 18 

de FSR. 19 

170922-05 Het DB verdeelt de actiepunten van de OV over de werkgroepen en zoekt in de 20 

notulen van de afgelopen OV naar punten die de werkgroepen moeten 21 

bespreken. 22 

170929-01 Osté stuurt een mail naar de raadsleden met de vraag of zij een e-mailadres 23 

willen hebben dat eindigt op @studentenraad.nl dat dan gelinkt is aan de 24 

persoonlijke e-mailadressen. De raadsleden laten hun voorkeur weten door te 25 

reageren op deze mail. 26 

170929-02 De werkgroepcoördinatoren kijken of het dossierhoudersoverzicht dat Kat 27 

heeft gemaakt klopt. 28 

170929-03 Koletzki plaatst de actielijst op de conceptagenda. 29 

170929-04  Het DB onderzoekt wat een handige werkwijze is wat betreft een wijziging in 30 

de conceptagenda van de PV. 31 

170929-05  Murgia stuurt het voorstel over taalbeleid waarover hij in zijn CSR-update 32 

heeft geschreven door naar de raadsleden. 33 

170929-06 Murgia schrijft voor volgende week een informatief vergaderstuk schrijft over 34 

honours. Hij doet dit voor de werkgroepvergadering waarbij dit dossier 35 

behandeld wordt. 36 

170929-07 Postma bespreekt met Kroon de situatie over de sollicitatiecommissie voor 37 

student-leden van de raden.  38 

170929-08  De Jong stuurt haar vragen over het opzeggen van zetels en andere zaken die 39 

spelen nu Philippa zijn werkzaamheden naast zit neer legt naar Van Helvoirt. 40 

170929-09 Voor de volgende PV leveren de fracties van HRP en TOF allebei twee 41 

kandidaten voor de sollicitatiecommissie voor raadsassistent. 42 

170929-10 Het dossier OER wordt herverdeeld. 43 
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170929-11 Janssen stuurt een e-mail naar het faculteitsbestuur en schrijft daarin dat de 1 

 FSR FGw positief adviseert en dat hij hoopt dat de zorgpunten alsnog worden 2 

meegenomen. 3 

170929-12 Stemmen wordt voor een volgende PV geagendeerd. 4 

170929-13 Werkgroep CoStu stelt een datum vast en organiseert de constitutieborrel. 5 

170929-14 Vóór maandag kunnen typ- of spellingsfouten in de OV notulen gemaild 6 

worden naar Osté. 7 

170929-15 De FSR neemt contact op met de OC’s die verkiezingen organiseren om te 8 

monitoren hoe dit gaat. 9 

170929-16 Tijdens de werkgroepvergadering van BAMA wordt gesproken over de 10 

visitatiecommissie in relatie met scripties schrijven in een andere taal dan de 11 

voertaal van de opleiding. 12 

170929-17 Koletzki en Kat vragen tijdens een overleg naar de reacties op de OER’en: 13 

waar blijven die? 14 

170929-18  Koletzki en Kat vragen tijdens een overleg naar de voorstellen van double 15 

degree of double major en of de FSR de voorstellen mag inzien. 16 

170929-19 Osté luistert de OV terug en zoekt naar de woorden major en minor. 17 

170929-20 Bij BAMA wordt besproken wat de FSR vindt van het idee dat een bachelor 18 

per definitie twee competities moet bevatten. 19 

170929-21 Koletzki en Kat vragen tijdens het overleg naar de mail naar de 20 

studieadviseurs. Is die al verstuurd? 21 

170929-22 Osté stuurt dinsdag de OV-notulen naar het bestuur. 22 

170929-23 Koletzki meldt tijdens het vooroverleg dat het agendapunt onder Stand van 23 

Zaken over de ACASA-OER mogelijk een discussiepunt kan worden. 24 

170929-24 Kat neemt contact op met het faculteitsbestuur voor een overleg voorafgaand 25 

aan het vooroverleg, zodat de OV goed kan worden voorbereid tijdens de PV. 26 

170929-25 Het agendapunt Schorsingen wordt volgende week geagendeerd. 27 

170929-26 Janssen maakt een vergaderstuk over schorsingen. 28 

170929-27 Iedereen stuurt één voordeel en één nadeel naar Janssen voor dinsdag 13:00 29 

uur. 30 

170929-28 Koletzki geeft zowel aan Cees Lourens als ALPHA het standpunt van de FSR 31 

over UCBooks door. 32 

170929-29 Het agendapunt Canteen H wordt voor een volgende PV geagendeerd. 33 

170929-30 Het agendapunt Huishoudelijk Reglement wordt voor een volgende PV 34 

geagendeerd. 35 

170929-31  Het agendapunt Facebookpromotie wordt voor een volgende PV geagendeerd. 36 

170929-32  Het agendapunt Jaarplan wordt voor een volgende agenda geagendeerd. 37 

170929-33  Janssen mailt Gerard Nijsten over Venture Lab. 38 

170929-34 Voor de volgende PV wordt het agendapunt Werkafspraken Ambtelijk 39 

Secretaris geagendeerd. 40 

 41 
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