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3 Vaststellen notulen PV + actiepunten 3 

4 Mededelingen 4 
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7 Instemmingsrecht voertaalwijzigingen 7 

8 Deutsche Bank 8 

9 Kantine 9 

10 Kantinepetitie Stout 10 

11 International classroom 11 

12 Night of Protest 12 

13 Kwaliteitsafspraken 13 

14 Brief functiebeperkingen 14 

15 WVTTK 15 

16 Rondvraag 16 

17 Sluiting 17 

1. Opening 

Kat opent de vergadering om 17:17 uur. 18 

2. Post 

De post wordt besproken. Hoevers meldt zich aan voor de bijeenkomst op 22 mei over het 19 

universiteitskwartier. (ACTIE)  20 

 

 
 

 

Notulen PV 17 mei 2018 

 

Aanwezig 

Elisa Janssen, Melle Koletzki, Eva Nivard, Roeland Voorbergen, Wouter Hoevers, Annie de Jong, Emma Kat, Michele 

Murgia, Lara Scipio, Eva Nivard, Rachel Meijers, Bauke Kok, Noor de Vries 

Afwezig  

Gast  

Notulist Charlotte Osté 
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3. Vaststellen notulen PV + actielijst 

De notulen worden vastgesteld. Kat nodigt de oud raadsleden uit voor het voetbaltoernooi van 1 

de FGw. (ACTIE) De actielijst wordt besproken: 2 

 3 

180503-05 Kat stuurt de brief naar Osté en Osté stuurt de brief over het draaiboek 4 

opleidingsaanbod naar de GV. 5 

180503-11 Kat geeft het TAQT-boekje over voorzitten naar Voorbergen. 6 

180507-01 Hoevers verwerkt de opmerkingen die op de brief zijn gegeven. Hij zet de 7 

vragen in de bijlage van de brief.  8 

180507-02 Er wordt een e-mailstemming georganiseerd van dinsdagochtend 8 mei 12:00 9 

uur tot en met woensdag 9 mei 12:00 uur over de brief over green paper 10 

bezuinigingen. 11 

180507-03 Janssen stuurt de punten die besproken zijn bij het agendapunt over BSA naar 12 

Kroon. 13 

180507-07 Kat zoekt uit of het mogelijk is om de PV te verzetten in verband met de 14 

Onderwijsdag. 15 

4. Mededelingen 

Osté vraagt aan de raadsleden om hun rooster voor blok 3 uiterlijk zaterdag te sturen. Dinsdag 16 

wordt volgens Kat de Onderwijsprijs uitgereikt. Zij zit op persoonlijke titel in de jury. 17 

5. Vaststellen agenda 

Meijers zegt dat het agendapunt Inwerken verwijderd kan worden van de agenda. De 18 

datumprikker moet voor 23 mei worden ingevuld. Koletzki stelt voor om Instemmingsrecht 19 

OC’s Voertaalwijzigingen eerder te agenderen. Dit wordt gedaan na het evalueren van de OV. 20 

Kat agendeert Night of Protest en De Vries wil dit graag vandaag echt bespreken. Kat zegt dat 21 

dit zal gebeuren. 22 

6. Evalueren OV 

De OV wordt besproken. 23 

7. Instemmingsrecht voertaalwijzigingen 

Koletzki heeft een vergaderstuk geschreven. Kat vraagt of er vragen ter verheldering zijn. 24 

Janssen heeft een toevoeging. Er staat in het taalbeleid dat het advies van de OC’s altijd positief 25 

moet zijn. Meijers zegt dat de OC’s bijna allemaal instemmingsrecht willen. De Jong zegt dat 26 

geen enkele OC een voordeel heeft genoemd wanneer de FSR instemmingsrecht zou hebben. Dit 27 

kan betekenen dat de OC’s dit niet zien. 28 

 Discussiepunt 1: De FSR moet instemmingsrecht krijgen op voertaalwijzigingen. 29 

Janssen geeft aan dat zij geen idee heeft wat ze hierover moet zeggen en hoe ze moet stemmen. 30 

Koletzki denkt dat er twee opties zijn: (i) de FSR heeft geen tijd gehad om dit te bespreken; (ii) 31 

de FSR wil voor één jaar instemmingsrecht en in dat jaar is er dan voldoende tijd om verder te 32 

spreken. Janssen vindt het tweede voorstel gek. Murgia zegt dat dit ook niet gaat gebeuren. 33 

Nivard zegt dat zij niet meer informatie nodig heeft. Het is duidelijk wat de voor- en nadelen 34 

zijn, maar de afweging is moeilijk. Meijers vindt het vreemd dat de FSR een keuze moet maken. 35 

Murgia denkt dat als de FSR zegt: “Internationalisering mag alleen ten goede komen aan het 36 
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onderwijs en onderzoek.” dan is het op het niveau van de opleiding. Janssen denkt dat dit niet 1 

uit elkaar volgt. De helft van de OC kijkt ook naar persoonlijkere belangen als: “Kun jij je baan 2 

houden?” Janssen wil graag dat een expert van de wet duidelijkheid geeft wie er 3 

instemmingsrecht heeft. Murgia zegt dat het in de wet staat dat of de OC of de FSR 4 

instemmingsrecht heeft. Juridische Zaken van de UvA gaat dat nu vastleggen.  Voorbergen 5 

vraagt hoe de FSR kan weten of een taalwijziging ten goede komt van het onderwijs of niet. 6 

Janssen zegt dat de FSR kan kijken of het proces goed is. De Vries zegt dat het heel raar is 7 

wanneer de FSR bepaalt wat goed is voor een opleiding, maar ze vindt het wel goed dat de FSR 8 

kan constateren en zeggen dat het goed is. De Jong zegt dat de FSR niet enkel procedureel kijkt. 9 

Meijers zegt dat het gek is dat de FSR moet inschatten of iemand bekwaam genoeg is om een 10 

inschatting te maken. Kat zegt dat het voor haar veilig voelt om te zeggen: Leg het maar bij ons. 11 

De FSR zal dan met de OC gaan praten. De FSR heeft geen controle meer als het recht bij de OC’s 12 

ligt. Scipio zegt dat de FSR er niet per se controle over kan hebben. Scipio zegt dat de FSR een 13 

memo kan opstellen waaruit blijkt dat de FSR ook een belangrijke rol heeft wat betreft de 14 

rechten. Murgia denkt dat er onvoldoende tijd is om een memo op te stellen. Daarnaast 15 

vertrouwt Murgia het niet wanneer de FSR instemmingsrecht krijgt. Het is onbekend wie er in 16 

de raden van volgend jaar zitting nemen, wat hun standpunten zijn etc. Kat zegt dat dit ook 17 

geldt voor OC’s. Bovendien is het makkelijker om een OC onder druk te zetten. Murgia zegt dat 18 

dit niet alleen opgaat voor het punt van internationalisering. De OC als orgaan moet zich 19 

bezighouden met de kwaliteit van onderwijs. Koletzki is bang dat de OC’s misschien te veel 20 

beïnvloed zijn door de docentleden. Hij denkt dat het recht misschien bij de FSR moet liggen. 21 

Kok denkt dat OC’s ook beter gaan functioneren als de OC’s een instemmingsverzoek binnen 22 

krijgen. Kok zegt dat de FSR altijd nog adviesrecht heeft. De Jong denkt dat indien de FSR 23 

adviesrecht heeft dat de FSR er dan zwakkeer voor zou staan dan nu. Nu moet immers de OC 24 

positief zijn en de FSR ook.  25 

 Voorbergen vraagt zich af of de raadsleden het eens zijn dat een voertaalwijziging 26 

alleen doorgevoerd moet worden als zowel de FSR en de OC’s het beide eens zijn. Kok zegt dat 27 

de inhoud van de afspraak niet hoeft te zijn: we doen het alleen als we het beide eens zijn. Je legt 28 

iets vast over de samenwerking. Niet iedereen hoeft het met elkaar eens te zijn. Murgia is het 29 

hiermee eens. Kat stelt voor om alleen voor te stellen dat er afspraken komen en niet van welke 30 

aard. Janssen wil graag dat OC’s met de FSR in gesprek moeten gaan. Hier zijn de raadsleden het 31 

mee eens. 32 

 Kat vat samen dat de FSR geen uitspraak doet over welke partij instemmingsrecht 33 

heeft. Er moet een afspraak gemaakt worden tussen de FSR en de OC in de zin dat de FSR en de 34 

OC elkaar ontmoeten. Later kunnen ze dan samen kijken of ze afspraken willen vastleggen.de 35 

OC instemmingsrecht krijgt dan moet zij initiatief nemen om in gesprek te gaan met de FSR. Als 36 

de FSR instemmingsrecht krijgt dan moet hij dit initiatief nemen om in gesprek te gaan met de 37 

OC. Het standpunt van de FSR over Instemmingsrecht Voertaalwijzigingen wordt doorgegeven 38 

aan de CSR door Koletzki. (ACTIE) 39 

8. Deutsche Bank 

De FSR heeft een conceptbrief ontvangen en hij bepaalt nu of hij de brief wil ondertekenen. Er 40 

ontstaat verwarring omdat er geen vaste versie blijkt te zijn. Er is een versie van de brief in de 41 

mail gestuurd, maar er is ook een Google Docs. Naast dat er veel spelfouten zijn, is het 42 

onduidelijk of het punt of de Volksbank eruit gaat. Murgia denkt dat de opmerking over de 43 

Volksbank eruit gaat. Janssen zegt dat er op dit moment nog steeds aanpassingen worden 44 
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gedaan in de brief of suggesties voor verbeteringen. Ze noemt twee punten die ze wil 1 

veranderen. 2 

 Kat zegt dat het heel onduidelijk is waarover gestemd moet worden. Janssen wil weten 3 

wat er gebeurd is met het commentaar van de FSR FGw. Dit is niet aangepast. Kok zegt dat het 4 

punt van de brief wel overkomt, ondanks dat de brief niet goed is. 5 

 6 

Stemuitslag: De FSR FGw stemt in met het advies over Deutsche Bank met in achtneming 7 

dat de spelfouten, het stuk over de wapens, het stuk over de Volksbank en de 8 

tweede zin bij het citaat van het eerste punt worden gehaald.  9 

Stemuitslag: Het stemvoorstel wordt aangenomen. 10 

 11 

Voorbergen geeft het standpunt van de FSR over het advies over de Deutsche Bank door aan 12 

Geertje Hulzebos. (ACTIE) 13 

9. Kantine 

Op de stemversie zijn opmerkingen gegeven door De Jong. Deze opmerkingen worden 14 

doorgelopen en Kat past de opmerkingen direct aan. Kat vraagt hoeveel mensen de Engelse 15 

versie hebben gelezen. Ze denkt dat er wat grammatica- en spelfouten zijn. De Jong kijkt nog 16 

even naar de Engelse versie van de brief over de kantine. (ACTIE) 17 

 Janssen zegt dat het een ongevraagd advies is, maar dat er niks geadviseerd wordt. Kat 18 

vervangt een keer “aanraden” voor “adviseren”. 19 

 20 

Stemvoorstel: De FSR FGw besluit de brief “ongevraagd advies over catering en kantines” te 21 

ondertekenen en te sturen naar het radene-mailadres.  22 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 23 

 24 

De andere raden kunnen in principe geen inhoudelijke opmerkingen meer geven op dit 25 

ongevraagd advies. 26 

10. Kantinepetitie Stout 

Murgia meldt dat Partij Lief zich uit de petitie heeft teruggetrokken. Ze hebben ook andere 27 

partijen aangesproken om zich terug te trekken. De Vries vraagt waarom. Murgia zegt dat de 28 

samenwerking tussen Lief en Stout niet goed verloopt. Stout heeft een onaardig mailtje 29 

gestuurd naar Lief nadat iemand van Lief zich kritisch heeft uitgelaten over de petitie. 30 

 Janssen denkt dat het zinniger is om te bespreken wat de FSR wil. De Vries zegt dat 31 

best veel mensen het al hebben ondertekend en het heeft best veel aandacht. Ze denkt dat de 32 

studenten het niet uitmaakt wat Stout en Lief van elkaar vinden. Voorbergen vraagt waarom de 33 

FSR hierop moet reageren. Kat zegt dat de FSR hierom is gevraagd. Janssen zegt dat zij het niet 34 

zo belangrijk vindt om het logo van de FSR erbij te zetten. 35 

 36 

Stemvoorstel: De FSR FGw zet zijn logo bij de petitie over de kantineprijzen van Partij Stout. 37 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 38 

 39 

Kat stuurt Partij Stout dat de FSR FGw de petitie ondertekent door middel van zijn logo. 40 

(ACTIE) 41 
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11. International classroom 

De Jong zegt dat er iets mist in het voorstel, namelijk dat de FSR bedacht heeft om een brief te 1 

schrijven over dat international classroom de facto iets is maar dat er niet per se een waarde 2 

aanhangt. Er moet gekeken worden wat de voordelen zijn en wat er verloren kan gaan bij het 3 

overgaan op een international classroom. 4 

 Voorbergen zegt dat de taskforce bijna is afgelopen. Er wordt later nog bepaald naar 5 

wie de brief gestuurd wordt. 6 

12. Night of Protest 

Kat schreef een vergaderstuk over Night of Protest. Voorbergen heeft een vraag. Kat is gisteren 7 

nog naar de bijeenkomst gegaan. Voorbergen vraagt hoe de verhouding tussen Red UvA en 8 

Humanities Rally is. De Vries zegt dat Red UvA niet de Night of Protest organiseert. Janssen wil 9 

een kritiekpunt geven. Humanities Rally maakt promotie voor Red UvA op Facebook. Bovendien 10 

krijgt Humanities Rally het campagnegeld van Red UvA. Janssen vindt het nutteloos om na tien 11 

uur ’s avonds door te gaan. Dit doet niemand iets, behalve de portiers die niet naar hun 12 

familieleden kunnen. Janssen steunt het evenement niet. 13 

 De Vries is voor het delen van dit evenement. De Vries geeft toe dat het ingewikkeld is 14 

met Red UvA. Er is onenigheid. Er is een vrij diverse groep die dit organiseert. Er is wel vrij veel 15 

aandacht voor de bezuinigingen. Daar spreekt de FSR zich ook tegen uit. Ze vindt het goed om 16 

dit te delen. De Vries denkt niet dat TOF of HRP dit ooit heeft kunnen organiseren. 17 

 Kat vindt het heel lastig. Ze vindt het niet prettig dat het gelieerd gaat zijn aan partijen. 18 

Dat haalt de onpartijdigheid eraf. Ze wil het wel delen, omdat ze denkt dat er een duidelijk 19 

geluid naar Den Haag moet. Kat zegt dat het anti-medezeggenschapsgeluid haar niet zint. Ze is 20 

er voorstander van om te zeggen bij het delen: De FSR heeft zich meerdere keren geuit tegen 21 

bezuinigingen. 22 

 Janssen zegt dat het niks uitmaakt of de FSR dit deelt of niet. Het bereik is niet beter 23 

dan het nu al is. Murgia wil het delen en naar OC’s sturen. 24 

 Nivard vindt het prima om te delen, maar ze wil het niet naar OC’s sturen. Dat contact 25 

moeten we bewaren voor dingen waar de raad zich mee bezighoudt. Murgia zegt dat de FSR 26 

zich hiermee bezig zou moeten houden. Janssen zegt dat Murgia de OC’s zelf kan mailen. De 27 

organisatie van dit evenement kan het delen. Murgia vraagt om dit vanuit de FSR te doen. 28 

 29 

Stemvoorstel: De FSR FGw deelt het evenement van de Night of Protest op Facebook. 30 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 31 

 32 

Stemvoorstel: De FSR FGw deelt het evenement op Facebook en zet erbij dat hij het geluid 33 

tegen de bezuinigingen steunt. 34 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 35 

 36 

Stemvoorstel: De FSR deelt het evenement op Facebook en spreekt zijn steun uit voor 37 

Humanities Rally als actiebijeenkomst. 38 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is niet aangenomen. 39 

 40 

Stemvoorstel: De FSR stuurt een mail naar de OC’s over dit evenement. 41 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is niet aangenomen. 42 

 43 
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Scipio deelt het evenement op Facebook en zet daarbij dat de FSR tegen bezuinigingen is. 1 

(ACTIE) 2 

13. Kwaliteitsafspraken 

Kok licht het vergaderstuk toe. De Jong snapt de discussie die gevoerd is bij FinHu niet. Kok zegt 3 

dat de raadsleden het stom vonden dat de CSR een enquête had gestuurd en dat niet de 4 

studentenraden waren ingelicht. De studentenraden worden ook niet meer vanaf het begin 5 

betrokken. Uiteindelijk vonden de raadsleden dat het toch niet een te groot ding moest worden 6 

en dat de enquête niet te zwaar moest worden gewogen. Het moest niet leidend worden. Kat 7 

zegt dat de vorm van de enquête ook ertoe leidde dat er niet te veel gewicht aan moet worden 8 

gehangen. 9 

 Murgia zegt dat de procedure wordt afgestemd en de volgende raden gaan beslissen 10 

over inhoud van de afspraken. Kok draagt het vergaderstuk uit bij het dossierhoudersoverleg. 11 

14. Brief functiebeperkingen 

Janssen stelt voor om iets aan te passen. Ze wil graag dat niet alleen studenten dingen kunnen 12 

voorstellen. Dit mogen ook docenten doen. Kat stelt voor om te zeggen: het initiatief moet liggen 13 

bij studenten of medewerkers met een functiebeperking. 14 

Er moet in de mail verwezen worden naar het gesprek dat eerder is gevoerd over 15 

functiebeperkingen. 16 

 17 

Stemvoorstel: De FSR FGw stuurt de brief over de aanvullingen op de enquête 18 

functiebeperkingen naar het DB met in achtneming van de wijziging. 19 

Stemvoorstel: Het stemvoorstel is aangenomen. 20 

 21 

Kat stuurt de brief naar Osté en stuurt hierbij een bijbehorende mail. Osté stuurt de brief en de 22 

mail naar het DB van de faculteit. (ACTIE) 23 

15. WVTTK 

CoStu stelt voor om het bestuur te introduceren op de wandkrant. Janssen zegt dat zij liever de 24 

nieuwe raadsleden introduceert. 25 

16. Rondvraag 

Nivard zegt dat zij van 4 tot en met 20 juni op studiereis is.  26 

17. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 19:03 uur. 27 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 28 

stemming. 29 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 30 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 31 

2018. 32 
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170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 1 

2017-2018. 2 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 3 

2017-2018. 4 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-5 

2018. 6 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 7 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 8 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 9 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 10 

170913-01 Annie de Jong is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 11 

2017-2018. 12 

170913-02 Bauke Kok is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 13 

2017-2018. 14 

171013-01 De coördinatoren sturen de agenda van de werkgroepvergadering in een 15 

aparte mail naar de raadsleden en vergaderstukken voor de werkgroep 16 

worden als reactie op deze mail gestuurd. Vergaderstukken voor de PV blijven 17 

verstuurd worden als reactie op de Week van de FSR en er wordt bij vermeld 18 

dat dit voor de PV is. 19 

171027-01 Osté stuurt voor blok 2 de Week van de FSR om vrijdag 17:00 uur. De 20 

werkgroepcoördinatoren en mensen die vergaderstukken hebben geschreven 21 

voor de PV sturen hun stukken naar Osté voor vrijdag 15:00 uur. 22 

171120-01 Roeland Voorbergen is de nieuwe raadsassistent. 23 

180129-01 Osté stuurt de conceptagenda van de PV naar Postma. 24 

180405-01 Roeland Voorbergen vervangt Melle Koletzki als vicevoorzitter. 25 

Actielijst 

180503-11 Kat geeft het TAQT-boekje over voorzitten naar Voorbergen. 26 

180507-07 Kat zoekt uit of het mogelijk is om de PV te verzetten in verband met de 27 

Onderwijsdag. 28 

180517-01 Hoevers meldt zich aan voor de bijeenkomst op 22 mei over het 29 

universiteitskwartier 30 

180517-02 Kat nodigt de oud raadsleden uit voor het voetbaltoernooi van de FGw. 31 

180517-03 Het standpunt van de FSR over Instemmingsrecht Voertaalwijzigingen wordt 32 

doorgegeven aan de CSR door Koletzki. 33 

180517-04 Voorbergen geeft het standpunt van de FSR over het advies over de Deutsche 34 

Bank door aan Geertje Hulzebos. 35 

180517-05 De Jong kijkt nog even naar de Engelse versie van de brief over de kantine. 36 

180517-06 Kat stuurt Partij Stout dat de FSR FGw de petitie ondertekent door middel van 37 

zijn logo. 38 



 

Pagina 8 ~ 8 

180517-07 Scipio deelt het evenement voor Night of Protest op Facebook en zet daarbij 1 

dat de FSR tegen bezuinigingen is. 2 

180517-08 Kat stuurt de brief over functiebeperkingen naar Osté en stuurt hierbij een 3 

bijbehorende mail. Osté stuurt de brief en de mail naar het DB van de faculteit 4 

Nog te agenderen 

180315-01 Raadsstandpunt honoursprogramma 5 

180405-01 Evaluatie FSR 6 

180405-04 Vergoeding eerstejaarsraadsleden 7 

180507-01 Onderwijsdag 8 

Pro memori 

180320-01 De FSR FGw van volgend jaar moet erop gewezen worden dat de FSR van dit 9 

jaar vraagt om ruimte vrij te maken in de begroting voor de diversity officer. 10 

 11 


