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1. Opening 

De Vries opent de vergadering om 19:08 uur. 11 

2. Mededelingen 

Meijers en Koletzki moeten de vergadering mogelijk eerder verlaten. Osté meldt dat ze voor alle 12 

raadsleden de agenda voor de OV heeft geprint. De raadsleden kunnen deze pakken. De Jong 13 

heeft Murgia gemachtigd. 14 

3. Actielijst 

De actielijst wordt besproken:  15 

4. Vaststellen agenda 

De agenda wordt gewijzigd. De agenda wordt vervolgens vastgesteld. 16 
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Aanwezig 

Elisa Janssen, Melle Koletzki, Eva Nivard, Roeland Voorbergen, Wouter Hoevers, Michele Murgia, Rachel Meijers, 

Emma Kat, Lara Scipio,  Bauke Kok 

Afwezig Annie de Jong 

Gast  

Notulist Charlotte Osté 
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5. Updates 

Janssen vraagt of de FSR weet wanneer de verkiezingen van de OC zijn en wanneer OC’s zich 1 

verkiesbaar moeten stellen. Dit wordt geagendeerd voor de vergadering van OER, OC’s en 2 

Studiesucces. Kat meldt dat zij het CSB heeft gemaild over het opzeggen van zetels. Ook dit 3 

wordt geagendeerd voor deze werkgroepvergadering. 4 

 Murgia geeft een update over UvA-Q. Hij zegt dat het een facultaire aangelegenheid is. 5 

De Vries zegt dat dit vorige week al is besproken. Murgia zegt dat dit klopt. De Vries zegt dat de 6 

FSR moet wachten wat de LSR en ASVA hier nog iets over zeggen. 7 

 Koletzki geeft een update over het honoursprogramma. De FSR FNWI heeft een advies 8 

geschreven over het interfacultaire honoursprogramma. Het onderwerp kon echter niet 9 

besproken worden op de OV-agenda.. De FSR FGw kan dit wel oppakken en hij moet 10 

controleren of de honoursvakken in de OER’en staan. Murgia zegt dat dit inderdaad 11 

gecontroleerd moet worden. Als de vakken niet in de OER staan, gaan OC’s er niet over. Murgia 12 

en Koletzki zeggen beide dat de FSR nog geen raadsstandpunt heeft over het 13 

honoursprogramma. De Vries zegt dat dit raadsstandpunt dan nog geformuleerd moet worden. 14 

(NOG TE AGENDEREN) 15 

6. OER deel A: deuren-dicht-bijeenkomst 

De deuren-dicht-bijeenkomst wordt voorbereid. 16 

7. Brief studentenhuisvesting 

Kat zegt dat de brief al is verzonden, maar dat de FSR FGw nog later de brief kan ondertekenen. 17 

Voorbergen zegt dat er ook nog andere partijen zijn die de brief willen ondertekenen, maar de 18 

deadline niet hebben gehaald. De brief is volgens Voorbergen op kleine punten aangepast. 19 

 Janssen meldt dat er een spelfout in de brief staat. Murgia vraagt zich af waarom 20 

Janssen vindt dat het om grote wijzigingen ging in plaats van kleine. Janssen zegt dat er 21 

studentenhuisvesting niet alleen betaalbaar moet zijn, zoals in een eerdere versie stond, maar 22 

ook veilig. Dat is volgens Janssen iets anders dan alleen betaalbaar. Janssen zegt verder dat 23 

internationalisering is opgenomen in de brief, terwijl dit in een eerdere versie niet het geval 24 

was. Voorbergen zegt dit klopt, maar dat er alleen feitelijkheden worden genoemd over 25 

internationalisering. Er wordt bewust geen mening geuit, omdat de visies hierover erg 26 

verschillend zijn. Janssen meldt dat ze het heel gek dat Voorbergen contactpersoon is van deze 27 

brief, terwijl de FSR FGw de brief niet heeft ondertekend. Kat is het hier mee eens, maar ze vindt 28 

het niet problematisch. Voorbergen licht toe dat het de bedoeling was dat alle dossierhouders 29 

genoemd zouden worden, maar dat uiteindelijk alleen Voorbergen en Bram overbleven. 30 

 31 

Stemvoorstel: De FSR FGw besluit de brief over studentenhuisvesting te ondertekenen. 32 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 33 

 34 

Voorbergen zorgt ervoor dat de brief ondertekend wordt door de FSR. (ACTIE) 35 

8. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 20:14 uur. 36 
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Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 1 

stemming. 2 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 3 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 4 

2018. 5 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 6 

2017-2018. 7 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 8 

2017-2018. 9 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-10 

2018. 11 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 12 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 13 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 14 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 15 

170913-01 Annie de Jong is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 16 

2017-2018. 17 

170913-02 Bauke Kok is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 18 

2017-2018. 19 

171013-01 De coördinatoren sturen de agenda van de werkgroepvergadering in een 20 

aparte mail naar de raadsleden en vergaderstukken voor de werkgroep 21 

worden als reactie op deze mail gestuurd. Vergaderstukken voor de PV blijven 22 

verstuurd worden als reactie op de Week van de FSR en er wordt bij vermeld 23 

dat dit voor de PV is. 24 

171027-01 Osté stuurt voor blok 2 de Week van de FSR om vrijdag 17:00 uur. De 25 

werkgroepcoördinatoren en mensen die vergaderstukken hebben geschreven 26 

voor de PV sturen hun stukken naar Osté voor vrijdag 15:00 uur. 27 

171120-01 Roeland Voorbergen is de nieuwe raadsassistent. 28 

180129-01 Osté stuurt de conceptagenda van de PV naar Postma. 29 

Actielijst 

180115-03 Kat zegt tijdens het VO dat de termijn van zes weken wel de periode is waar 30 

de FSR recht op heeft. Dit staat namelijk vermeld in het faculteitsreglement. 31 

180122-03 Kat vraagt bij het volgende voorzittersoverleg naar de situatie rondom het 32 

allocatiemodel en het feit dat direct verkozen CSR-leden in de GV op 33 

persoonlijke titel spreken. 34 

180212-07 Het DB pakt de organisatie van de discussieshow op. 35 

180212-09 BM&D stelt een vergaderstuk over Sterke Medezeggenschap op voor de OV. 36 
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180216-08 Kat zoekt naar de brief waar de FSR een boete voor moet betalen omdat de 1 

verzender geen of onvoldoende geld heeft betaald om de brief te verzenden. 2 

Indien zij of andere raadsleden de brief niet kunnen vinden, belt Kat Post NL. 3 

180312-01 Osté vraagt op een later moment aan Scipio of zij de stukken voor de OV 4 

geprint wil hebben. 5 

180312-02 Koletzki neemt contact op met Ali Yurtseven en nodigt hem uit voor de 6 

volgende PV. 7 

180312-03 Kat neemt contact op met Weerman dat er een andere technisch voorzitter 8 

aanwezig zal zijn bij de OV en legt hierbij uit waarom. 9 

180312-04  Osté print de bijlagen van de OV vóór de volgende PV op maandag voor 10 

Yurtseven. 11 

180312-05 De dubbele spaties in het advies over de Engeltalige track binnen Media en 12 

cultuur worden verwijderd. 13 

180312-05 Het advies over de Engeltalige track binnen Media en cultuur wordt verder 14 

besproken bij BAMA. 15 

180312-06 Osté stuurt de brief over de verzoeken tot afwijking van OC-verkiezingen naar 16 

het bestuur. 17 

180312-07 De opmerking van Koletzki over de relatie tussen de nadruk op cijfers en 18 

toetsmomenten wordt verder besproken bij BM&D. 19 

180312-08 De Vries past de besproken opmerkingen aan in de brief over prestatiedruk. 20 

180312-14 Kat maakt een vergaderstuk over het gesprek over de discussienota. 21 

180312-15 Kat mailt Weerman met de vraag wanneer het gesprek plaatsvindt en ze CC’t 22 

hierin het secretariaat. 23 

180315-01 Voorbergen zorgt ervoor dat de brief over studentenhuisvesting ondertekend 24 

wordt door de FSR. 25 

Nog te agenderen 

180129-01 BSA 26 

180312-01 Adviesaanvraag Engelstalige track BA Media en cultuur 27 

180312-02 Prestatiedruk 28 

180312-03 OV-voorbereiding 29 

180315-01 Raadsstandpunt honoursprogramma 30 

 31 


