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Agenda 

1 Opening  1 

2 Aanwijzen moderator 2 

3 Post 3 

4 Vaststellen notulen PV + actiepunten 4 

5 Mededelingen 5 

6 Vaststellen agenda  6 

7 Updates 7 

8 Allocatiemodel 8 

9 Engelstalige poster 9 

10 OV-voorbereidingen 10 

11 Student-lid DB 11 

12 WVTTK 12 

13 Rondvraag 13 

14 Sluiting 14 

 15 

1. Opening 

Koletzki opent de vergadering om 15:00 uur. 16 

2. Aanwijzen moderator 

De Jong wordt aangewezen als de moderator.  17 

3. Post 

De post wordt besproken.  18 

 

 
 

 

Notulen PV 22 januari 2018 

 

Aanwezig 

Bauke Kok, Elisa Janssen, Melle Koletzki, Emma Kat, Eva Nivard, Rachel Meijers, Roeland Voorbergen,  Michele 

Murgia, Wouter Hoevers, Annie de Jong 

Afwezig  

Gast  

Notulist Charlotte Osté 
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4. Vaststellen notulen PV + actielijst 

De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. De actielijst wordt besproken: 1 

 2 

180108-11 Voorstanders binnen de raad wat betreft schorsingen komen bij elkaar en 3 

maken een plan. 4 

180115-01 Kat zoekt in verband met de conceptbegroting van de FSR uit of de 5 

vergoedingen voor de technisch voorzitter van de OV betaald worden van 6 

raadsgeld. 7 

180115-02 Koletzki maakt een poster voor de vacature van de raadsassistent. 8 

180115-03 Koletzki zegt tijdens de OV bij het vaststellen van de notulen dat het termijn 9 

van zes weken wel de periode is waar de FSR recht op heeft. Dit staat namelijk 10 

vermeld in het faculteitsreglement. 11 

180115-04 Koletzki checkt of er op de website (zowel de Nederlands- als Engelstalige 12 

versie) duidelijk genoeg gecommuniceerd wordt naar studenten dat zij niet 13 

afgewezen kunnen worden voor een opleiding op basis van hun 14 

motivatiebrief. 15 

180115-05 Kat neemt contact op met het DB om een afspraak te maken waarin het memo 16 

en de samenwerking tussen de FSR en het DB verder besproken worden. 17 

180115-06 Kat bespreekt bij het tussentijdsoverleg het maken van een afspraak voor een 18 

gesprek met het DB en de OR over de centrale financiering van uren voor 19 

docentleden van OC’s. 20 

180115-07 Kok stuurt het verslag over het gesprek over het allocatiemodel naar iedereen 21 

toe. 22 

180115-08 Osté stuurt de brief over studievoorschotmiddelen naar het bestuur. 23 

180115-09 Kat verstuurt een e-mail naar UvA Sociaal over de brief over de 24 

werkomstandigheden van schoonmakers en vermeldt daarin het standpunt 25 

van de FSR (zie agendapunt Brief Schoonmakers). 26 

180115-10 Koletzki bestelt de flyers. 27 

180115-11 Koletzki past met hulp van iemand die wel het verschil tussen blauw en zwart 28 

kan zien de poster aan en bestelt vervolgens de Nederlandstalige posters. 29 

180115-12 Koletzki en Kat geven tijdens het vooroverleg aan dat de FSR het agendapunt 30 

over de discussienota niet tijdens de OV wil bespreken, omdat dit niet de 31 

afspraak was. Verder wordt gezegd dat er een onafhankelijk persoon bij de 32 

bijeenkomst over de discussienota en de relatie tussen het bestuur en de FSR 33 

zal zijn. 34 

180115-13 De werkgroep BM&D bespreekt het agendapunt over student-lid DB verder en 35 

Janssen stelt na afloop van deze vergadering een conceptmail hierover op. 36 

180115-14 Kat beantwoordt vandaag de mail van Marian over het verplaatsen van het 37 

tussentijdsoverleg. 38 
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 1 

Kat meldt dat de technisch voorzitter niet betaald wordt van raadsbudget. Er wordt besloten 2 

dat de rol van de CSR-afgevaardigde volgende week geagendeerd wordt om te spreken over wat 3 

Murgia moet doen wanneer de FSR geen standpunt heeft en in hoeverre Murgia tijdens 4 

gesprekken met andere partijen namens de CSR of de FSR spreekt. Hoevers stuurt de 5 

conceptbegroting naar de FSR. (ACTIE)  6 

5. Mededelingen 

Kat zegt dat het lastig wordt om in blok 3 de evaluatie te plannen. Kat meldt dat in blok 4  de 7 

evaluatie plaatsvindt. Kat vindt het verder vervelend dat de stukken voor de Week van de FSR 8 

erg laat zijn verzonden. Kat meldt verder dat ze morgen het gesprek heeft met Karen. Als de 9 

raadsleden input willen leveren voor dit gesprek, kunnen ze dit meegeven. 10 

 Nivard, Hoevers en Meijers melden dat zij eerder weg moeten bij de extra PV over het 11 

taalbeleid. Osté meldt dat zij niet aanwezig kan zijn bij deze PV. 12 

6. Vaststellen agenda 

Janssen meldt dat er twee vergaderstukken van haar niet op de agenda staan, namelijk het stuk 13 

over schorsingen en één over student-lid DB. Koletzki wil schorsingen bespreken bij OV-14 

voorbereiding. 15 

7. Updates 

De Jong vraagt of het bestuur een antwoord wil van de FSR wat betreft de OER van ACASA. Kat 16 

zegt dat dit niet hoeft. De Jong snapt verder niet waarom de Discussienota een apart 17 

agendapunt wordt. Kat zegt dat er miscommunicatie was over wanneer de discussienota 18 

besproken wordt. De FSR dacht dat dit tijdens een aparte afspraak was, maar het bestuur dacht 19 

dat dit tijdens de OV zou gebeuren. Er is afgesproken om de discussienota verder te bespreken 20 

door de punten van de raad te behandelen. De Jong vraagt of er dan nog een afspraak gemaakt 21 

wordt waar een onafhankelijk persoon bij aanwezig is. Kat zegt dat dit nog moet worden 22 

voorgesteld. De Jong heeft nog een vraag de voorzittersupdate. Ze vraagt wat Fred bedoelt met 23 

het gedeelte over valorisatie. Janssen zegt dat Fred bedoelde dat alle vormen van valorisatie een 24 

geesteswetenschappelijke kant hebben. 25 

 De Vries vraagt waarom Roan heeft gevraagd naar de nieuwe dossierhouder van het 26 

dossier ACASA. Kat zegt dat de CSR wilde weten wie de nieuwe dossierhouderhouder was. De 27 

Vries zegt dat ze het verkeerd begrepen had. 28 

 Er zijn ook vragen bij de werkgroepupdates. Janssen zegt dat CoStu heeft gezien dat de 29 

UvA geen goed filmpje over medezeggenschap heeft en vraagt of CoStu daar nog iets mee gaat 30 

doen. Koletzki zegt dat hij Off-Screen gemaild heeft of hij een animatiefilm kunnen maken voor 31 

de FSR. Kat heeft vernomen dat de CSR ook een filmpje over medezeggenschap wil maken. 32 

 Janssen heeft de update van Postma al gelezen. Janssen wil weten wat de stand van 33 

zaken is van de OC-verkiezingen. Janssen wil vragen of de FSR het jaarplan van de GSH kan 34 

krijgen. Janssen wil verder zeggen dat Postma geen update hoeft te sturen over een 35 

zorgplanbijeenkomst, omdat de FSR daar zelf ook bij aanwezig was. Iedereen stuurt zijn of haar 36 

vragen over de update van Postma uiterlijk morgen naar Janssen. Janssen bundelt de vragen en 37 

stuurt deze woensdag naar Postma. (ACTIE) 38 
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8. Allocatiemodel 

Voorbergen heeft een vraag. Aan de ene kant wordt gezegd dat er meer stabiliteit komt 1 

vanwege de vaste capaciteitsbudgetten, maar aan de andere kant wordt gezegd dat er minder 2 

stabiliteit komt vanwege het studiepuntenmodel. Hij vraagt zich af hoe dit tegenover opweegt. 3 

Kat zegt dat er meer stabiliteit weggaat dan erbij komt. Dat is vervelend. Dit geldt voor de hele 4 

UvA en niet alleen voor de FGw, meldt Kat.  5 

 Kat vraagt of er consensus is bereikt tussen de decanen. De Vries zegt dat er geen 6 

consensus was, maar het best haalbare was. Meijers vraagt waarom er niks met het 7 

commentaar dat is gegeven is gedaan. Kat zegt dat het commentaar dat gegeven is via Denk Mee 8 

wel is besproken. Janssen vindt het niet erg dat er niet zo veel is gebeurd met het commentaar. 9 

Het commentaar was volgens haar uiteenlopend. 10 

 11 

Murgia komt de vergadering binnen. Meijers verlaat de vergadering. 12 

 13 

Er wordt aan Murgia uitgelegd waarover wordt gesproken. 14 

 15 

Meijers is weer aanwezig bij de vergadering. 16 

 17 

Murgia zegt dat de FSR niet bang hoeft te zijn hiervoor. Hij zegt dat je op persoonlijke titel zit 18 

zodat er zonder last of ruggenspraak gezegd kan worden wat je wil zeggen. Kat vraagt hiernaar 19 

bij het volgende voorzittersoverleg. (ACTIE) 20 

 Koletzki organiseert een meningenrondje. De Jong zegt dat zij hier niet voldoende 21 

kennis van heeft. De Vries wil positief adviseren. Kok weet het niet goed. Hij denkt dat het 22 

strategisch is voor de FGw om positief te stemmen, omdat het mogelijk is dat de FGw in een 23 

volgende ronde negatiever eruit komt. Murgia, Nivard en Meijers zijn ook voor een positief 24 

advies. Meijers zegt dat ze het wel moeilijk vindt. Janssen en Hoevers zijn ook positief. Hoevers 25 

is ook bang dat de FGw er negatiever uitkomt wanneer er opnieuw weer wordt gesproken over 26 

het allocatiemodel. Kat, Koletzki en Voorbergen willen ook positief adviseren. 27 

 Koletzki vraagt of Murgia bij de GV gaat doen wat hij persoonlijk wil. Murgia zegt dat 28 

hij dit gaat doen. Janssen vindt dit geen goed idee en zegt dat de rol van de CSR-afgevaardigde 29 

besproken moet worden. 30 

 Koletzki stelt voor dat FinHu een lijst opstelt met commentaar. Volgende week wordt 31 

daarover gestemd. (NOG TE AGENDEREN) 32 

 Janssen vraagt aan Murgia waarom dit allocatiemodel slecht is voor de universiteit 33 

terwijl iedereen erop vooruitgaat, behalve de FNWI. Murgia wil de discussie nu niet voeren. 34 

Janssen zegt dat het geen discussie is maar een vraag. Murgia wil er momenteel niet op ingaan. 35 

Hoevers zegt dat alle faculteiten erop vooruitgaan, maar de FNWI relatief minder dan de rest. 36 

9. Engelstalige poster 

De Jong stuurt haar commentaar naar Koletzki. Koletzki verwerkt dit. (ACTIE) Janssen zegt dat 37 

ze 50 posters erg veel vindt om te bestellen. Koletzki zegt dat er posters van A2-formaat besteld 38 

worden. Meijers en Kat stellen 30 posters voor. 39 

 40 

Stemvoorstel: De FSR FGw bestelt 30 Engelstalige posters. 41 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 42 

 43 
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Koletzki bestelt de Engelstalige posters. (ACTIE) 1 

10. OV-voorbereidingen 

De OV wordt voorbereid. 2 

11. Student-lid DB 

Het agendapunt student-lid DB wordt besproken. 3 

12. WVTTK 

Er zijn geen zaken voor de WVTTK. 4 

13. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 5 

14. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 17:34 uur. 6 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 7 

stemming. 8 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 9 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 10 

2018. 11 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 12 

2017-2018. 13 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 14 

2017-2018. 15 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-16 

2018. 17 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 18 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 19 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 20 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 21 

170908-01 Osté stuurt wekelijks de conceptagenda van de PV en eventuele 22 

vergaderstukken naar Postma. 23 

170913-01 Annie de Jong is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 24 

2017-2018. 25 

170913-02 Bauke Kok is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 26 

2017-2018. 27 

171013-01 De coördinatoren sturen de agenda van de werkgroepvergadering in een 28 

aparte mail naar de raadsleden en vergaderstukken voor de werkgroep 29 
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worden als reactie op deze mail gestuurd. Vergaderstukken voor de PV blijven 1 

verstuurd worden als reactie op de Week van de FSR en er wordt bij vermeld 2 

dat dit voor de PV is. 3 

171027-01 Osté stuurt voor blok 2 de Week van de FSR om vrijdag 17:00 uur. De 4 

werkgroepcoördinatoren en mensen die vergaderstukken hebben geschreven 5 

voor de PV sturen hun stukken naar Osté voor vrijdag 15:00 uur. 6 

171120-01 Roeland Voorbergen is de nieuwe raadsassistent. 7 

Actielijst 

180108-11 Voorstanders binnen de raad wat betreft schorsingen komen bij elkaar en 8 

maken een plan. 9 

180115-03 Koletzki zegt tijdens de OV bij het vaststellen van de notulen dat het termijn 10 

van zes weken wel de periode is waar de FSR recht op heeft. Dit staat namelijk 11 

vermeld in het faculteitsreglement. 12 

180115-06 Kat bespreekt bij het tussentijdsoverleg het maken van een afspraak voor een 13 

gesprek met het DB en de OR over de centrale financiering van uren voor 14 

docentleden van OC’s. 15 

180122-01 Hoevers stuurt de conceptbegroting naar de FSR. 16 

180122-02 Iedereen stuurt zijn of haar vragen over de update van Postma uiterlijk 17 

morgen naar Janssen. Janssen bundelt de vragen en stuurt deze woensdag 18 

naar Postma. 19 

180122-03 Kat vraagt bij het volgende voorzittersoverleg naar de situatie rondom het 20 

allocatiemodel en het feit dat direct verkozen CSR-leden in de GV op 21 

persoonlijke titel spreken. 22 

180122-04 De Jong stuurt haar commentaar op de Engelstalige poster naar Koletzki. 23 

Koletzki verwerkt dit. 24 

180122-05 Koletzki bestelt de Engelstalige posters. 25 

180122-06 Kat maakt een vergaderstuk over de juridische hulp wat betreft de verzoeken 26 

tot afwijking van verkiezingen OC’s en de rol van de FSR hierin. 27 

180122-07 Bij BM&D wordt dit de discussienota voor de OV verder besproken. 28 

180122-08 Voorbergen stuurt een e-mail naar het bestuur waarin hij zegt dat Sterke 29 

Medezeggenschap niet besproken wordt op de OV. 30 

180122-09 Murgia stuurt een herinnering over het honoursprogramma. 31 

180122-10 Janssen geeft door aan Postma dat zij niet meer bij de PV aanwezig hoeft te 32 

zijn, maar dat Janssen en Kat liever wekelijks met haar afspreken. Ze meldt 33 

hierbij dat ze het ook willen hebben over Postma’s update. 34 

 35 
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Nog te agenderen 

170929-31  Facebookpromotie 1 

171030-04  De rol van de CSR-afgevaardigde 2 

171127-01 Conceptbegroting FSR 3 

171211-02 Inwerken 4 

171211-04 Schorsingen (discussie moet worden afgemaakt) 5 

180115-01 Student-lid DB 6 

180122-01 Allocatiemodel 7 

 8 

 9 


