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1. Opening 

Koletzki opent de vergadering om 14:00 uur. 21 

 

 
 

 

Notulen PV 18 december 2017 

 

Aanwezig 

Bauke Kok, Elisa Janssen, Melle Koletzki, Michele Murgia, Annie de Jong, Emma Kat, Wouter Hoevers, Eva Nivard, 

Rachel Meijers 

Afwezig Roeland Voorbergen 

Gast Marleen Postma, Alex Tess Rutten 

Notulist Charlotte Osté 
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2. Aanwijzen moderator 

Meijers wordt aangewezen als de moderator.  1 

3. Post 

De post wordt besproken.  2 

4. Vaststellen notulen PV + actielijst 

De notulen worden vastgesteld. De actielijst wordt besproken: 3 

 4 

171127-10 Alle woordvoerders van de OV stellen een vergaderstuk op voor hun 5 

onderwerp. 6 

171204-02 Indien de roosters het toelaten, roostert Osté voor blok 3 PV’s van 2,5 uur in. 7 

171204-14 De Vries vraagt tijdens de OV bij de Rondvraag naar UvA-Q. Ze zal zeggen dat 8 

het prima is dat het bestuur UvA-Q aandraagt voor het evalueren van vakken, 9 

maar het moet niet worden opgelegd aan OC’s. 10 

171211-01 Koletzki stuurt een e-mail naar het bestuur waarin hij schrijft dat de FSR geen 11 

besluiten kan namen tijdens de bijeenkomst over ACASA en legt uit waarom. 12 

171211-02 De brief over ACASA wordt vandaag gestuurd naar het bestuur. 13 

171211-03 Kok stuurt de brief met de aanpassingen naar Osté. Osté stuurt de brief naar 14 

het bestuur. 15 

171211-04 Kat stuurt een mail naar Marian waarin zij het standpunt van de FSR over CLC 16 

duidelijk gemaakt. 17 

171211-05 De Jong en Janssen overleggen nog met elkaar over Venture Lab wanneer de 18 

FSR de reactie van het bestuur heeft ontvangen. 19 

171211-06 Er wordt gemaild dat Venture Lab Humanities ook geagendeerd wordt als 20 

discussiepunt. 21 

171211-07 De organisatie van OC-verkiezingen en het aansporen van andere FSR’en om 22 

dit met hun decanen te bespreken wordt besproken bij OER, OC’s en 23 

Studiesucces. 24 

171211-08 Murgia vraagt Aldert en Alex Tess om de OV voor te zitten. 25 

 26 

Murgia en Koletzki maken een afspraak om de rol van de CSR-afgevaardigde te bespreken. 27 

(ACTIE) Hoevers maakt een conceptbegroting voor de FSR. (ACTIE) Deze conceptbegroting 28 

wordt voor volgende PV geagendeerd. (NOG TE AGENDEREN) 29 

5. Mededelingen 

Meijers meldt dat de OC-bijeenkomst van de FSR samenvalt met de eerste PV van het nieuwe 30 

blok. Communicatie & Studieverenigingen bespreekt dit bij de werkgroepvergadering. (ACTIE) 31 

Mogelijk kan er een andere datum voor de PV geprikt worden. 32 



 Facultaire Studentenraad 

studentenraad.nl/fgw  ~  fgw@studentenraad.nl 
 

Pagina 3 ~ 8 

 Murgia meldt dat Alex Tess Rutten aanwezig is, omdat zij de OV technisch zal 1 

voorzitten. 2 

 De Jong vraagt iedereen om voortaan zijn of haar etensresten op te ruimen en de 3 

raadskamer schoon te houden in verband met de muizen. Koletzki stelt voor al het eten en 4 

drinken meegenomen of weggegooid wordt voor het eind van deze week, aangezien het daarna 5 

twee weken vakantie is. 6 

Koletzki meldt dat er niemand van de lijst van TOF de plaats van Haverkamp wil 7 

innemen en dat de raad dus opzoek moet naar een raadsassistent. De raadsassistent wordt deze 8 

PV verder besproken. 9 

6. Vaststellen agenda 

Koletzki stelt een aantal wijzigingen voor. Allereerst wil hij de brief van de CSR over OC-10 

verkiezingen bespreken na ACASA. De agendapunten over de kantine en het inwerken van de 11 

volgende raad worden na de OV-voorbereiding geagendeerd, aangezien de OV-voorbereiding 12 

urgenter is. De Vries stelt voor om ook de brief over afvalscheiding na de OV-voorbereiding te 13 

bespreken, omdat dit ook niet noodzakelijk deze week bespreken hoeft te worden. Tot slot heeft 14 

Kok een opmerking. Hij denkt dat het agendapunt over het allocatiemodel meer tijd in beslag 15 

neemt dan daarvoor is gepland. Koletzki stelt voor om dan meer tijd voor dit vergaderpunt in te 16 

plannen. 17 

7. Updates 

Janssen heeft een vraag over het verslag van het tussentijdsoverleg. Zij begrijpt niet wie er lid 18 

zullen zijn van de mobiele brigades voor de visitaties.  Koletzki denkt dat het alleen docenten 19 

zullen zijn van de eigen opleiding en eventueel beleidsmedewerkers. Janssen heeft nog een 20 

vraag, namelijk wat de OR wil met het allocatiemodel. Koletzki zegt dat de OR nog commentaar 21 

wil geven. De risico’s die er nu zijn, wil de OR nog benoemen.  22 

 Janssen heeft twee vragen over de update van het student-lid DB. De eerste vraag gaat 23 

over de richtlijnen voor het studentenhoofdstuk voor de visitaties die zijn opgesteld door het 24 

SLG. Postma zegt dat er momenteel geen richtlijnen zijn voor dit studentenhoofdstuk en de 25 

decanen hebben gevraagd aan hun studentleden om een voorstel te schrijven. De studentleden 26 

zijn daar nu mee bezig en hebben het idee om als richtlijn te geven dat OC’s dit op zich nemen. 27 

Je kunt als OC dan een focusgroep oprichten waar studenten van de opleiding zitting in nemen. 28 

Er wordt geprobeerd inhoudelijk aan te sluiten op de vier richtlijnen waar de NVAO op 29 

beoordeelt. 30 

 De CSR-update wordt besproken. Murgia wil graag eerst zelf iets zeggen. Hij gaat nog 31 

een update sturen, want volgens hem is er veel gebeurd in de tussentijd. Janssen heeft een vraag 32 

bij de CSR-update. Het UCO-verslag zat niet in de bijlage van de e-mail. Ze vraagt of Murgia dit 33 

nog wil sturen. Murgia stuurt het UCO-verslag naar de raadsleden wanneer hij zijn nieuwe 34 

update heeft geschreven. Ook De Jong heeft een vraag bij de CSR-update. Zij wil graag weten 35 
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welke verschillen de CSR ziet tussen het universiteitsforum en de senaat nieuwe stijl zoals dit in 1 

het rapport is beschreven. Murgia zegt dat er geen standpunt is van de CSR hierover. Verder 2 

meldt hij dat hij op dit moment niet alles paraat heeft en hier later op terug zal komen. Kat heeft 3 

nog een vraag over de student-assessor. Ze vraagt of de nieuwe student-assessor hetzelfde zal 4 

doen als de vorige assessor deed. Murgia zegt dat dit nog onduidelijk is en dat er nog één op één 5 

koffie wordt gedronken met de student-assessor. Volgens Murgia gaf de nieuwe student-6 

assessor nogal politiek-correcte antwoorden toen er gevraagd werd hoe hij zijn functie ziet. Hij 7 

legde toen eigenlijk alleen de beschrijving van de vacature uit.  8 

 Murgia wil graag nog één ding vragen aan de raad. Hij vraagt of de raadsleden van te 9 

voren hun vragen bij zijn update kunnen mailen. Hij kan de vragen dan beter voorbereiden en 10 

een betere toelichting geven tijdens de PV. 11 

8. ACASA 

Er wordt gesproken over ACASA. 12 

9. Brief over verkiezingen OC’s 

Koletzki vraagt of er vragen zijn over de brief die de CSR heeft gestuurd. De CSR vraagt of de 13 

FSR FGw de brief over OC-verkiezingen wil ondertekenen. Janssen zegt of er nog een aantal 14 

typfouten zijn. Zij mailt deze direct naar Murgia. Kat vraagt of Anne van Wageningen het erg zou 15 

vinden dat hij genoemd wordt in de brief. Murgia zegt dat hij denkt dat dit geen probleem is. De 16 

FSR FGw niet de enige is die gesproken heeft met hem. Murgia heeft ook namens de CSR met 17 

hem gesproken en ook andere FSR’en hebben dit gedaan volgens Murgia. Meijers zegt dat Anne 18 

van Wageningen niet alleen heeft gesproken als voorzitter van het CSB toen hij in gesprek was 19 

met de FSR. Kat denkt bij nader inzien niet dat er een probleem is. 20 

 21 

Janssen verlaat de vergadering en machtigt Kat. 22 

 23 

Stemvoorstel: De FSR FGw ondertekent de brief van de CSR over de verkiezingen van OC’s. 24 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 25 

 26 

Kat vraagt of de andere FSR’en ook de brief willen ondertekenen. Dit is voor nu nog onduidelijk, 27 

maar morgen hoort de FSR meer. 28 

 29 

Janssen is weer aanwezig bij de vergadering. 30 

10. Allocatiemodel 

Koletzki vraagt of er vragen zijn bij het informerende vergaderstuk. Janssen vraagt of het 31 

compensatiebudget eenmalig is. Kok denkt dat dit eenmalig is. Er is maar één faculteit die er 32 

een beetje op achteruit gaat en die wordt dan gecompenseerd. Janssen heeft nog een vraag. Kok 33 
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legt uit dat het standaard is om als opleiding een bekostingsfactor van 1 te hebben en alleen 1 

bèta-opleidingen zouden een bekostingsfactor van 1,5 moeten hebben volgens Den Haag. In het 2 

voorgestelde allocatiemodel wordt dit 1,29. Dit is vervelend voor de FNWI, omdat zij volgens 3 

Den Haag recht zouden hebben op 1,5. Dit wordt gerechtvaardigd met een bepaalde berekening 4 

waarin het collegegeld is meegenomen. Het is onduidelijk hoe deze berekening is gemaakt. 5 

Murgia vraagt of de capaciteitsbudgetten facultair worden ingevuld. Hoevers en Kok 6 

zeggen dat dit op centraal niveau zal gebeuren. Aankomende donderdag gaan zij in gesprek met 7 

Gerard Nijsten over het allocatiemodel. 8 

 Nu worden de punten van de e-mail die Kok heeft gestuurd besproken. De FSR wil 9 

reageren via de website waarop hij commentaar kan geven op het voorgestelde allocatiemodel. 10 

Koletzki vraagt of iedereen de mogelijkheid heeft gehad om de e-mail te lezen. Iedereen heeft de 11 

e-mail gelezen, behalve Koletzki en Nivard. Nivard hoeft geen toelichting te krijgen. Koletzki 12 

stelt voor de inhoudelijke opmerkingen en vragen te bespreken. 13 

 Koletzki leest de punten die in de e-mail genoemd staan voor. Kok zal de formulering 14 

van de punten nog aanpassen wanneer de formuleringen ook nog bij FinHu zijn besproken. 15 

 Bij punt 3 wil Janssen weten of de FSR FGw het goed of niet goed vindt. Kok zegt dat de 16 

FNWI juist reageert dat het moet gaan zoals het in Den Haag is voorgesteld, dus met een 17 

bekostingsfactor van 1,5. Kok wil een tegengeluid laten horen. 18 

 Bij punt 4 heeft Murgia een opmerking over de tegenstellingen. Hij denkt dat de 19 

tegenstellingen zoals nu genoemd zijn niet helemaal goed geformuleerd zijn. De Jong stelt voor 20 

om de term “onafhankelijk” te gebruiken. Kok zal nadenken over de formulering. Murgia stelt 21 

voor dit bij FinHu te bespreken. Kok geeft toe dat het nu nog een vaag punt is. 22 

 Bij punt 5 merkt Murgia op dat het niet duidelijk is hoeveel studenten er komen bij 23 

internationalisering. Koletzki, Janssen en Kat vinden het niet nodig om internationalisering nu 24 

te noemen. Janssen wil uitdragen dat er gestopt moet worden met internationalisering. Er 25 

wordt besloten Murgia’s voorstel niet op te nemen in de reactie. 26 

 Bij punt 6 vraagt De Jong of Kok de laatste zin kan toelichten. Kok denkt dat dit een 27 

technisch verhaal is. Kok legt uit dat er regulier onderzoeksbudget is. Er is ook budget dat je uit 28 

tweede of derde geldstromen kan halen. Vaak is dat budget niet geheel dekkend. Vaak betalen 29 

bedrijven alleen de onderzoekers en niet de faciliteiten die ze nodig hebben om het onderzoek 30 

uit te voeren De UvA matcht dit dan. Er komt daardoor een situatie waarbij onderzoekers die 31 

succesvol zijn in het binnenhalen van subsidies ook het reguliere budget naar zich toetrekken, 32 

omdat er gematcht wordt. Dit zou eerst niet in het geval van derde geldstroom zijn, maar in het 33 

kader van valorisatie is dit toch veranderd. Kok zegt dat er mogelijk gewerkt kan worden met 34 

een solidariteitsprincipe en dat dit in de reactie opgenomen kan worden. 35 

 Murgia vraagt of FinHu een mandaat krijgt om de punten verder uit te werken en te 36 

plaatsen op de website. De raad gaat met dit voorstel akkoord. FinHu bespreekt de definitieve 37 
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formuleringen van de reactie en de punten die de FSR aandraagt en Kok stuurt deze punten in. 1 

(ACTIE) 2 

  3 

11. Flyer 

Koletzki vraagt of iedereen al de flyer heeft gelezen. Vrijwel iedereen heeft de flyer gelezen. 4 

Koletzki zegt dat de FSR in de derde week van januari deze flyer wil verspreiden. Koletzki stelt 5 

voor om tot aankomende zondag een commentaarronde te doen. Janssen vraagt of zij 6 

mondeling haar commentaar kan geven. Dit kan. Koletzki zegt dat 300 flyers maximaal 35 euro 7 

zal kosten. Op de volgende PV zal hierover worden gestemd. (NOG TE AGENDEREN) Meijers 8 

maakt een afspraak met Janssen in verband met het commentaar op de flyer. (ACTIE) Voor 9 

zaterdag wordt het commentaar op de flyer naar Meijers gestuurd. (ACTIE) 10 

12. Raadsassistent 

De FSR FGw dient op zoek te gaan naar een raadsassistent. Koletzki wil het tijdpad bespreken. 11 

Janssen stelt voor om de vacature die eerder dit jaar is gebruikt aan te passen. De datum moet 12 

worden aangepast en er moet in vermeld worden dat de raadsassistent het Nederlands moet 13 

beheersen. Meijers vraagt of er geen sollicitanten waren bij de vorige sollicitatiemogelijkheid 14 

die eventueel opnieuw benaderd kunnen worden. Janssen zegt dat de sollicitatiecommissie hier 15 

niks over kan zeggen, maar dat er toen al wel rekening is gehouden met deze optie en hier dus 16 

niet voor is gekozen. 17 

 Kat stelt voor om de vacature uit te zetten in de eerste week van het derde blok. Ze 18 

denkt dat een reactieperiode van drie weken voldoende is. Koletzki vindt dit prima. Er zal 19 

geprobeerd worden om de raadsassistent te laten beginnen aan het begin van het tweede 20 

semester. Koletzki zet de vacature voor raadsassistent uit. (ACTIE) Hij dient hiervoor de juiste 21 

bestanden te ontvangen. 22 

13. OV-voorbereiding 

De OV wordt voorbereid. 23 

14. Kantine 

Dit wordt de volgende PV geagendeerd. (NOG TE AGENDEREN) 24 

15. Inwerken nieuwe raad 

Dit wordt de volgende PV geagendeerd. (NOG TE AGENDEREN) 25 

16. Brief over afvalscheiding 

Dit wordt de volgende PV geagendeerd. (NOG TE AGENDEREN) 26 

17. WVTTK 

Er zijn geen zaken voor de WVTTK. 27 
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18. Rondvraag 

Murgia zegt dat er een e-maildiscussie gaande is binnen de GV over het betrekken van facultaire 1 

studentenraden bij het allocatiemodel. 2 

19. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 16:36 uur. 3 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 4 

stemming. 5 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 6 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 7 

2018. 8 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 9 

2017-2018. 10 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 11 

2017-2018. 12 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-13 

2018. 14 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 15 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 16 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 17 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 18 

170908-01 Osté stuurt wekelijks de conceptagenda van de PV en eventuele 19 

vergaderstukken naar Postma. 20 

170913-01 Annie de Jong is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 21 

2017-2018. 22 

170913-02 Bauke Kok is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 23 

2017-2018. 24 

171013-01 De coördinatoren sturen de agenda van de werkgroepvergadering in een 25 

aparte mail naar de raadsleden en vergaderstukken voor de werkgroep 26 

worden als reactie op deze mail gestuurd. Vergaderstukken voor de PV blijven 27 

verstuurd worden als reactie op de Week van de FSR en er wordt bij vermeld 28 

dat dit voor de PV is. 29 

171027-01 Osté stuurt voor blok 2 de Week van de FSR om vrijdag 17:00 uur. De 30 

werkgroepcoördinatoren en mensen die vergaderstukken hebben geschreven 31 

voor de PV sturen hun stukken naar Osté voor vrijdag 15:00 uur. 32 

171120-01 Roeland Voorbergen is de nieuwe raadsassistent. 33 
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Actielijst 

171204-14 De Vries vraagt tijdens de OV bij de Rondvraag naar UvA-Q. Ze zal zeggen dat 1 

het prima is dat het bestuur UvA-Q aandraagt voor het evalueren van vakken, 2 

maar het moet niet worden opgelegd aan OC’s. 3 

171218-01 Murgia en Koletzki maken een afspraak om de rol van de CSR-afgevaardigde 4 

te bespreken. 5 

171218-02 Hoevers maakt een conceptbegroting voor de FSR. 6 

171218-03 CoStu bespreekt de situatie omtrent de overlap van de FOCB en de eerste PV 7 

van het derde blok. 8 

171218-04 Kat vraagt tijdens de OV aan het bestuur en vraagt naar de schriftelijke reactie 9 

op de eerste brief. 10 

171218-05 FinHu bespreekt de definitieve formuleringen van de reactie en de punten die 11 

de FSR aandraagt en Kok stuurt deze punten in. 12 

171218-06 Meijers maakt een afspraak met Janssen in verband met het commentaar op 13 

de flyer. 14 

171218-07 Voor zaterdag wordt het commentaar op de flyer naar Meijers gestuurd. 15 

171218-08 Koletzki zet de vacature voor raadsassistent uit. 16 

171218-09 Bij FinHu wordt de definitieve vraag opgesteld voor het vergaderpunt over 17 

studievoorschotmiddelen en er wordt bepaald wie deze vraag stelt tijdens de 18 

OV. De uitkomsten van de discussie bij FinHu worden gedeeld met Rutten. 19 

171217-10 Kat stuurt alle vergaderstukken met betrekking tot de OV naar Rutten. 20 

171217-11 Kat kijkt nog even op het lijstje in de raadskamer of er meer vragen voor de 21 

rondvraag kan 22 

Nog te agenderen 

170929-31  Facebookpromotie 23 

171030-04  De rol van de CSR-afgevaardigde 24 

171127-01 Conceptbegroting FSR 25 

171211-01 Kantine 26 

171211-02 Inwerken 27 

171211-04 Schorsingen (discussie moet worden afgemaakt) 28 

171218-01 Brief afvalscheiding 29 

171218-02 Flyers 30 

 31 


