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Agenda 

1 Opening  1 

2 Post 2 

3 Vaststellen notulen PV + actiepunten 3 

4 Mededelingen 4 

5 Vaststellen agenda 5 

6 Gesprek over de samenwerking 6 

7 AS van de OV 7 

8 Inwerken 8 

9 ACASA tijdpad 9 

10 Studentassistenten 10 

11 Doelmatigheidskortingen 11 

12 Persoonlijke titel GV 12 

13 Niveaus van besluitvorming 13 

14 Sollicitatiecommissie student-lid DB 14 

19 WVTTK 15 

20 Rondvraag 16 

21 Sluiting 17 

1. Opening 

Kat opent de vergadering om 19:00 uur. 18 

2. Post 

De post wordt besproken. 19 

3. Vaststellen notulen PV + actielijst 

De notulen worden vastgesteld. De actielijst wordt besproken: 20 

 

 
 

 

Notulen PV 24 mei 2018 

 

Aanwezig 

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

Murgia, Lara Scipio, Eva Nivard 

Afwezig Eva Nivard, Noor de Vries 

Gast  

Notulist Charlotte Osté 
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 1 

180503-11 Kat geeft het TAQT-boekje over voorzitten naar Voorbergen. Voorbergen 2 

herinnert Kat hieraan. 3 

180507-07 Kat zoekt uit of het mogelijk is om de PV te verzetten in verband met de 4 

Onderwijsdag. 5 

180517-01 Hoevers meldt zich aan voor de bijeenkomst op 22 mei over het 6 

universiteitskwartier 7 

180517-02 Kat nodigt de oud raadsleden uit voor het voetbaltoernooi van de FGw. 8 

180517-03 Het standpunt van de FSR over Instemmingsrecht Voertaalwijzigingen wordt 9 

doorgegeven aan de CSR door Koletzki. 10 

180517-04 Voorbergen geeft het standpunt van de FSR over het advies over de Deutsche 11 

Bank door aan Geertje Hulzebos. 12 

180517-05 De Jong kijkt nog even naar de Engelse versie van de brief over de kantine. 13 

180517-06 Kat stuurt Partij Stout dat de FSR FGw de petitie ondertekent door middel van 14 

zijn logo. 15 

180517-07 Scipio deelt het evenement voor Night of Protest op Facebook en zet daarbij 16 

dat de FSR tegen bezuinigingen is. 17 

180517-08 Kat stuurt de brief over functiebeperkingen naar Osté en stuurt hierbij een 18 

bijbehorende mail. Osté stuurt de brief en de mail naar het DB van de faculteit. 19 

4. Mededelingen 

Nivard heeft Kat gemachtigd en De Vries heeft Janssen gemachtigd. Osté meldt dat de PV’s vanaf 20 

volgende week plaatsvinden op vrijdag. Volgende week vindt de PV plaats van 13:00 tot 15:00 21 

uur in PCH 3.08. In de weken daarna vindt de vergadering plaats op vrijdag van 17:00 tot 19:00 22 

uur. Deze vergaderingen zullen plaatsvinden in het Bushuis i.v.m. de sluitingstijd van het P.C. 23 

Hoofthuis. De exacte locatie is F2.11C. 24 

5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld zoals hierboven is gepresenteerd. 25 

6. Gesprek over de samenwerking 

Dit agenda punt wordt behandeld. 26 

7. AS van de OV 

De FSR bespreekt dit agendapunt. Osté en Postma zijn bij dit vergaderpunt niet aanwezig  27 

8. Inwerken 

Scipio zegt dat het inwerkweekend misschien op een andere dag gepland kan worden. Na het 28 

invullen van de datumprikker blijkt dat op de nieuwe datum meer nieuwe raadsleden kunnen 29 

dan op het eerder geplande weekend. Kok hoopt dat de partijen nu de uitslag bekend is weten 30 

welke raadsleden er in de raad komen. Meijers zegt dat de FSR zo snel mogelijk een locatie moet 31 

boeken. Ze denkt dat het goed is om de nieuwe raadsleden te bellen om te kijken of ze willen. 32 

 Voorbergen zegt dat de nummer twee van De Vrije Student wellicht niet in de FSR FGw 33 

gaat. In dat geval komt de derde persoon van hun lijst in de raad. Janssen stelt voor om een 34 

kleiner huisje te boeken, omdat er een aantal van de huidige raadsleden niet kunnen. Meijers 35 
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vraagt of de werkgroep nu zo snel mogelijk zaken kan regelen en een locatie kan boeken. Dit 1 

vindt de raad goed. CoStu plant het inwerkweekend. (ACTIE) 2 

9. ACASA tijdpad 

Tijdens de werkgroepvergadering leek het men een goed idee om geen kritiek te leveren op de 3 

intentieverklaring. De raadsleden stemmen hiermee in. Verder is er  tijdens de 4 

werkgroepvergadering geconstateerd dat het tijdpad erg kort is. De FSR wil wel inzetten om de 5 

deadlines te halen. Als dat niet lukt, dan valt de FSR terug op de rechten die hij heeft volgens het 6 

faculteitsreglement. De FSR zal dit ook doorgeven aan het DB. (ACTIE) 7 

10. Studentassistenten 

Het vergaderstuk wordt besproken. De discussiepunten worden besproken. De eerste vraag is: 8 

Hoe denken jullie over het vastleggen dat alle student-assistenten via een open werving 9 

vastgesteld moeten worden? De Jong denkt dat dit een goed idee is, maar ze snapt dat 10 

raadsleden zich er nu niet mee bezig wil houden. Janssen en Kat vinden dit ook. Er wordt aan de 11 

nieuwe raadsleden gecommuniceerd dat zij zich hiermee bezig kunnen houden. (PRO 12 

MEMORI) 13 

11. Doelmatigsheidskortingen 

Er is een beeldvormend vergaderstuk geschreven. Er zijn geen opmerkingen of vragen bij dit 14 

vergaderstuk. 15 

12. Persoonlijke titel 

De brief over raadsleden die spreken op persoonlijke titel in de GV wordt besproken. Er zijn 16 

geen opmerkingen over de brief. Janssen stelt voor om de brief te sturen naar de GV. De FSR kan 17 

andere raden dan nog vragen om het aan de GV te laten weten als zij het eens zijn met de brief. 18 

 19 

Stemvoorstel: De FSR FGw stuurt de brief “Herziening huishoudelijk reglement en 20 

   Universteitsreglement m.b.t. de GV naar de GV. 21 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 22 

 23 

Osté stuurt de brief over spreken op persoonlijke titel naar de GV. (ACTIE)  24 

13. Niveaus van besluitvorming 

Het vergaderstuk wordt per discussiepunt gesproken.  25 

Discussiepunt 1: Om procescontrole te waarborgen gaan we aan de UvA werken met 26 

een mechanisme van mediation. De Jong, Kat en Murgia vinden dit een bijzonder slecht idee. 27 

Discussiepunt 2: We gaan op facultair niveau met een gezamenlijke vergadering van 28 

OR en FSR werken, net als de GV op centraal niveau. Koletzki denkt niet dat het zinvol is om een 29 

gezamenlijke vergadering te organiseren zoals op centraal niveau gebeurt. Murgia is het 30 

hiermee eens. Hij denkt dat het wel zinvol is om een vergadering te organiseren met de OR en 31 

de FSR en het DB, maar dit moet niet hetzelfde werken als op centraal niveau. Kat is het hiermee 32 

eens. Murgia denkt dat de vergaderingen dan tactisch ingepland moeten worden, zoals voor het 33 

begrotingsadvies. Voorbergen constateert een verschil in mening tussen de raadsleden. 34 

Sommige raadsleden denken dat de vergaderingen moeten plaatsvinden als er een dossier 35 
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speelt. Andere raadsleden vinden dat het van tevoren gepland moet worden. Kat denkt dat het 1 

één het ander niet uitsluit. 2 

De discussiepunten die besproken zijn bij BM&D worden besproken. Punt 1 vinden 3 

mensen goed. Punt 2 moet verder worden uitgezocht in de werkgroep. (ACTIE) Bij punt 3 denkt 4 

Kat dat de FSR goed moet bedenken om welke documenten het gaat. Voorbergen vraagt bij 5 

welke documenten dan de OER dit nog meer stuurt. Koletzki zegt dat de Memo van ACASA een 6 

voorbeeld is. Taalbeleid noemt hij als tweede voorbeeld. Kat zegt dat het ook kan gaan over 7 

soms centrale documenten. Bij punt 4 is Murgia van mening dat er twee FSR-leden in moeten 8 

zitten en dat de student-leden weg moeten. De Jong vraagt wat op centraal niveau analoog is 9 

aan de CoH en de GSH. Murgia zegt dat de UCO een voorbeeld is. Koletzki maakt het niet zoveel 10 

uit. Hij vraagt of de FSR meer controle wil dan hij nu heeft op het jaarplan. Murgia zegt dat 11 

wanneer je dichter op de informatie zit, dan heb je invloed wat er wordt besproken. Bovendien 12 

geef je met twee FSR-leden in de raden niet veel macht aan één FSR-lid. Janssen hoeft niet per se 13 

twee raadsleden in de raden. Ze wil graag meer inzicht krijgen van de discussie. De standpunten 14 

van de raadsleden worden gepresenteerd als één blok, maar vaak is er sprake van verschillende 15 

leden. Murgia wil dus geen student-lid die er al is meer, maar twee FSR-leden. De meeste 16 

raadsleden willen één FSR-lid erbij, naast de huidige student-leden. Bij punt 5 is Murgia van 17 

mening dat het niet te voorkomen is dat dit gebeurt. De FSR wacht het document af en geeft dit 18 

punt alsnog mee aan de decanen en het CvB. Murgia heeft geen idee hoe vergevorderd het 19 

proces rondom dit stuk is. Punt 6 vinden de raadsleden een mooi punt. Kat vraagt hoe complete 20 

transparantie behaald wordt. Dit wordt besproken bij BM&D. Murgia denkt dat er meer contact 21 

moet zijn met beleidsmedewerkers. Dit wordt meegenomen in de vergadering. 22 

14. Sollicitatiecommissie student-lid DB 

Dit agendapunt wordt behandeld. 23 

15. WVTTK 

Er zijn geen punten voor de WVTTK. 24 

16. Rondvraag 

BAMA begint morgen om 9:30 uur. Volgende week worden de vergaderstukken besproken over 25 

de bestuursbeurs voor eerstejaarsstudenten die in de studentenraad werkzaam zijn. (NOG TE 26 

AGENDEREN) 27 

17. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 19:03 uur. 28 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 29 

stemming. 30 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 31 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 32 

2018. 33 
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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. Voorbergen 26 

herinnert Kat hieraan. 27 

180517-08 Kat stuurt de brief over functiebeperkingen naar Osté en stuurt hierbij een 28 

bijbehorende mail. Osté stuurt de brief en de mail naar het DB van de faculteit. 29 

180524-01 CoStu plant het inwerkweekend. 30 

180524-02 Er wordt doorgegeven dat de FSR zal proberen zich aan het ACASA-tijdpad te 31 

houden. Indien dit niet lukt zal de FSR terugvallen op zijn rechten zoals 32 

omschreven in het faculteitsreglement. Ook dit wordt doorgegeven aan het 33 

DB. 34 

180524-03 Osté stuurt de brief over spreken op persoonlijke titel naar de GV. 35 

180524-04 Janssen schrijft voor volgende week een vergaderstuk over het student-lid DB. 36 
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Nog te agenderen 

180315-01 Raadsstandpunt honoursprogramma 1 

180405-01 Evaluatie FSR 2 

180405-04 Vergoeding eerstejaarsraadsleden 3 

180507-01 Onderwijsdag 4 

Pro memori 

180320-01 De FSR FGw van volgend jaar moet erop gewezen worden dat de FSR van dit 5 

jaar vraagt om ruimte vrij te maken in de begroting voor de diversity officer. 6 

180524-01 De FSR FGw van volgend jaar moer erop gewezen worden dat zij zich bezig 7 

kunnen houden met de vraag: “Hoe denken jullie over het vastleggen dat alle 8 

student-assistenten via een open werving vastgesteld moeten worden?” 9 

 10 


