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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 Voorbereiding OV 6 

7 Diversity Officer 7 

8 Ambtelijk secretaris vakantie 8 

9 Dynamiek faculteiten en bestuur 9 

10 Vakantie 10 

11 Mastertracks Dramaturgie 11 

12 OER-brief 12 

13 Kaderbrief 13 

14 WVTTK 14 

17 Rondvraag 15 

18 Sluiting 16 

1. Opening 

Kat opent de vergadering om 17:00 uur. 17 

2. Post 

De post wordt besproken. 18 

3. Vaststellen notulen PV + actielijst 

Het commentaar op de notulen wordt besproken en verwerkt. De actielijst wordt besproken: 19 

 

Notulen PV 29 juni 2018 

 
Aanwezig Melle Koletzki, Wouter Hoevers, Emma Kat, Bauke Kok, Lara Scipio 

Afwezig Annie de Jong, Michele Murgia, Elisa Janssen, Roeland Voorbergen, Noor de Vries, Rachel Meijers, Eva Nivard 

Gast  

Notulist Charlotte Osté 
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180606-02 De punten die de FSR wil aandragen over Sterke Medezeggenschap worden 1 

gemaild naar het DB van de faculteit. 2 

180606-09 Kat zoekt uit wanneer er zoveel mensen op vakantie gaan dat er geen quorum 3 

gehaald kan worden. 4 

180622-01 Osté stuurt de brief omtrent het honoursprogramma naar het DB van de 5 

faculteit. 6 

180622-05 Koletzki schrijft een vergaderstuk over de afschaffing onderzoeksmaster 7 

Neerlandisitiek waarin hij de vragen die gesteld kunnen worden opgenomen. 8 

180622-06 Hoevers vraagt aan de OR wat de consequenties zijn in de praktijk wanneer 9 

studenten niet per se een positief BSA gehaald moeten hebben om post-10 

propedeutische vakken te volgen. 11 

180622-07 Er wordt aan Scipio gevraagd of zij naar het gesprek over de delen B van de 12 

OER kan gaan. Indien zij niet kan, gaat Nivard. 13 

180622-08 Osté organiseert woensdag een e-mailstemming van 24 uur over de 14 

bespreekpunten omtrent ACASA. 15 

180622-09 Hoevers belt de FSR van de VU voor het maken van een afspraak i.v.m. ACASA. 16 

180622-10 Kok gaat langs bij Wilts om over de vergoeding van raadassistenten te 17 

spreken. 18 

4. Mededelingen 

Er is geen quorum, aangezien veel raadsleden afwezig zijn. 19 

5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld zoals hierboven is vermeld. 20 

6. Voorbereiding OV 

De OV wordt voorbereid. 21 

7. Diversity Officer 

Koletzki zegt dat het hem niet zoveel uitmaakt of hier iets mee gedaan wordt. Koletzki heeft het 22 

idee dat de mensen die dit belangrijk vinden er nu niet zijn. Kat zegt dat zij de reden was 23 

waarom hierover gesproken wordt en zij is ook degene is die is gaan twijfelen. Kat zegt dat de 24 

UvA er niet echt is in de vakantie. Er is ook geen tijd meer om hierover te stemmen. Koletzki 25 

zegt dat de brief ook aan de nieuwe raad kan worden gegeven. Kok zegt dat de opzet van de 26 

brief is dat Kat haar naam er onder zet. Zij wil nu niet per se meer het artikel publiceren. Kat 27 

zegt dat zij hier nog wel best boos over is. Kat zegt dat er ook nog een e-mailstemming over dit 28 

onderwerp georganiseerd kan worden. 29 

  Koletzki heeft hierover geen mening. Hij denkt niet dat de FSR hier iets mee gaat 30 

bereiken. Hij denkt niet dat het veel mensen aanspreekt. Van hem hoeft het niet. Kok denkt niet 31 

dat de FSR er niks mee zal bereiken, maar het kan hem niet zo heel veel schelen. Hoevers denkt 32 
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dat een e-mailstemming best wel kan, omdat er veel mensen nu niet zijn. Het maakt hem niet uit 1 

wat er uit de e-mailstemming komt. Scipio denkt dat dit aan de nieuwe raad gegeven moet 2 

worden. Kat zegt dat dit een beetje stom is. Zij is de initiatiefnemer van deze brief en nu ligt die 3 

brief er en dan wil ze het niet meer. Kok vindt het raar om dit opiniestuk te geven aan de FSR. 4 

Dit is iets wat deze raad heeft meegemaakt. 5 

  Kat twijfelt om de volgende reden. Het is het einde van het jaar. Het zal de FSR niet veel 6 

opleveren, maar het zet wel kwaad bloed. Ze heeft zich best veel geërgerd aan het bestuur en 7 

dat zou ze wel kenbaar willen maken. Ze denkt dat het niet handig is voor de start van de 8 

nieuwe raad als dit artikel wordt geplaatst. Bovendien kan ze niet goed inschatten hoe 9 

Weerman hierop gaat reageren. 10 

  Kat zegt dat alle mensen het niet zo boeiend vindt. Er wordt besloten dat er niks mee 11 

gedaan wordt. Indien de afwezigen het belangrijk vinden om alsnog iets met deze brief te doen, 12 

dan kunnen zij een e-mailstemming.  13 

8. Ambtelijk secretaris vakantie 

Osté heeft een aantal vragen en mededelingen over de vakantie en haar functie. De post wordt 14 

natuurlijk doorgestuurd. In de periode dat Osté op vakantie is, zal zij vragen aan de toekomstige 15 

AS of diegene de post kan doorsturen. Indien dit niet mogelijk is, zal Kat de post doorsturen. 16 

  Het is voor Osté onduidelijk hoe de machtigingen in de vakantie geregeld zijn. Er wordt 17 

gezegd dat raadsleden zelf aan de gehele raad en Osté laten weten wanneer zij op vakantie zijn 18 

en wie zij machtigen voor die periode, tenzij ze op vakantie alsnog zelf een stem willen 19 

uitbrengen. Osté zegt dat het e-mailstemmingen met machtigingen nog altijd erg onduidelijk 20 

zijn. Osté vraagt de raadsleden om duidelijk te communiceren hoe vaak er een stem wordt 21 

uitgebracht. De raadsleden houden zelf bij door wie zij gemachtigd zijn. 22 

  E-mailstemmingen duren in de vakantie langer dan gebruikelijk, namelijk 48 uur. 23 

Daarnaast wordt er in overleg met Osté bepaalt wanneer de e-mailstemming plaatsvindt. Osté is 24 

in juli en een deel van augustus nog in Nederland, dus zij verwacht dat dit geen problemen 25 

oplevert. Indien Osté op vakantie is, worden e-mailstemmingen in overleg met Kat of de nieuwe 26 

AS georganiseerd. Machtigingen tellen mee voor het quorum tijdens een e-mailstemming. 27 

  Alle belangrijke mails moeten in een aparte mail naar Osté gestuurd worden en niet in 28 

een e-mailwisseling. Op deze manier is de kans klein dat belangrijke mails over het hoofd 29 

worden gezien. Belangrijke mails zijn bijv. documenten die aangeleverd worden voor een e-30 

mailstemming en documenten die verzonden moeten worden naar het bestuur. 31 

  Voor belangrijke zaken mogen de raadsleden Osté SMS’en of bellen tijdens de periode 32 

dat zij op vakantie is. Appen heeft waarschijnlijk niet zoveel zin, omdat Osté haar internet uitzet. 33 

Zalen kunnen in de periode dat Osté op vakantie is niet geboekt worden door Osté zelf. 34 

Hiervoor kan contact opgenomen met verschillende secretariaten of dit kan in juli alvast 35 

doorgegeven worden aan Osté. 36 

  Kat meldt dat het PCH elke dag in de vakantie, maar wel tot 18:00 uur. 37 

9. Dynamiek faculteiten en bestuur 

Karen Maex heeft het gevoel dat FSR’en voor problemen met het bestuur naar haar toekomen. 38 

Het moet duidelijk worden wat op welk niveau besproken wordt. Kat heeft geregeld dat de 39 

FSR’en de agenda van het CBO ontvangen. 40 

  Kok zegt dat wanneer studentenraden naar haar toekomen, dat dit betekent dat het 41 

niet goed loopt met de decaan. Zij voelen zich kennelijk niet gehoord door hun decaan. Maex 42 
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heeft misschien wel meer autoriteit. Kat zegt dat de decaan een eiland is en dat dit vooral een 1 

probleem is. Karen Maex kan er ook niet zoveel mee. Indien de raadsleden nog een opmerking 2 

hierover hebben, kunnen ze dit laten weten aan Kat. 3 

10. Vakantie 

Machtigen stellen mee voor het quorum tijdens de e-mailstemmingen. E-mailstemmingen 4 

hoeven niet tijdens de PV worden aangevraagd, maar kunnen altijd worden gestuurd.  5 

11. Mastertracks Dramaturgie 

De tracks moeten voldoen aan 20 studenten. Kat vindt de eis van 20 studenten heel erg naar. Ze 6 

denkt dat het voor de opleidingen wel goed is om het op deze manier te doen, maar ze wil graag 7 

aan de GSH laten weten dat de eis van 20 studenten per track niet goed is. Koletzki zegt dat dit 8 

de reactie op de brief wordt. 9 

  Koletzki wil positief adviseren. Hij deelt de zorgen dat dit de trend gaat worden. Hij 10 

denkt echter wel dat het DB dit wel gewoon gaat doen. Kok wil weten wat de argumenten zijn 11 

om dit te doen. Als er geen inhoudelijke en financiële argumenten zijn, dan vindt hij dit apart. 12 

Kat zegt dat de voordelen heel erg klein zijn. Kok wil aandringen op een uitzonderingspositie. 13 

Hoevers staat negatief tegenover de eis. 14 

  Kat schrijft een oordeelvormend vergaderstuk voor de bijeenkomst van 5 juli. (ACTIE) 15 

  De OC’s zijn niet bereikt, maar volgens Kok is alles wat de FSR al bereikt. De vraag is of 16 

dit moet.  17 

12. OER-brief 

De opmerkingen i.v.m. de OER-brief worden doorgenomen en direct aangepast. Scipio zoekt uit 18 

of bij alle research masters toegelaten kunt worden indien je geen 7,5 hebt. (ACTIE) Hoevers 19 

zoekt op de P-schijf in de OV-notulen naar de regeling rondom instemmingsrecht op het 20 

scriptiereglement. (ACTIE) 21 

  Scipio snapt niet wat zij nu moet doen. De deadline wordt verzet volgens Kat. De 22 

deadline verschuift naar morgenavond. Iedereen leest voor morgenavond de brief door en 23 

schrijft opmerkingen bij de brief. Scipio verwerkt deze opmerkingen op zondag. Indien de 24 

opmerkingen heel erg inhoudelijk zijn, dan belt zij Kat. Kat zet het advies in het format. (ACTIE) 25 

  Osté organiseert van maandag 00:00 uur tot 23:59 uur een e-mailstemming over OER 26 

delen B. 27 

13. Kaderbrief 

Kok zegt dat Murgia drie dingen wil zeggen: (i) aansturen meer uren voor OC’s; (ii) iets vragen 28 

over matching; (iii) CILT moet worden afgeschaft. Kat wil dat niet dat Murgia voorstelt om CILT 29 

af te schaffen. Koletzki is het hiermee eens. Kok denkt ook dat het een raar plan is, maar dit 30 

betekent niet dat Kok dit wil afschaffen. Koletzki vindt het procedureel heel gek dat de FSR 31 

ineens tegen CILT is. Kok zegt dat het Murgia is die een centraal standpunt verkondigd. Ergens 32 

denkt hij: dit is een centraal instituut, de CSR gaat hierover praten. Het gaat niet direct over de 33 

FSR, dus hij vindt het niet erg als Murgia gaat free stylen. 34 

  Murgia wordt op de hoogte gehouden door Kok over zijn kaderbriefpraktijken. 35 

(ACTIE) 36 
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14. WVTTK 

Er zijn geen punten voor de WVTTK. 1 

15. Rondvraag 

Kok zegt dat de FSR ondertekeningen heeft wat betreft de brief aan de minister. Kok overlegt 2 

met Michael en Geertje welke raden de brief hebben ondertekent. Kat stelt voor om de deadline 3 

te ondertekenen. Kat stelt dit aan de kaak in de (Vice) Chair chat. (ACTIE) 4 

16. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 19:00 uur. 5 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 6 

stemming. 7 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 8 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 9 

2018. 10 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 11 

2017-2018. 12 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 13 

2017-2018. 14 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-15 

2018. 16 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 17 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 18 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 19 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 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 
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verstuurd worden als reactie op de Week van de FSR en er wordt bij vermeld 1 

dat dit voor de PV is. 2 

171027-01 Osté stuurt voor blok 2 de Week van de FSR om vrijdag 17:00 uur. De 3 

werkgroepcoördinatoren en mensen die vergaderstukken hebben geschreven 4 

voor de PV sturen hun stukken naar Osté voor vrijdag 15:00 uur. 5 

171120-01 Roeland Voorbergen is de nieuwe raadsassistent. 6 

180129-01 Osté stuurt de conceptagenda van de PV naar Postma. 7 

180405-01 Roeland Voorbergen vervangt Melle Koletzki als vicevoorzitter. 8 

Actielijst 

 

180606-02 De punten die de FSR wil aandragen over Sterke Medezeggenschap worden 9 

gemaild naar het DB van de faculteit. 10 

180622-01 Osté stuurt de brief omtrent het honoursprogramma naar het DB van de 11 

faculteit. 12 

180622-06 Hoevers vraagt aan de OR wat de consequenties zijn in de praktijk wanneer 13 

studenten niet per se een positief BSA gehaald moeten hebben om post-14 

propedeutische vakken te volgen. 15 

180629-03 Kat schrijft een oordeelvormend vergaderstuk over de mastertracks 16 

Dramaturgie voor de bijeenkomst van 5 juli. 17 

180629-04 Scipio zoekt uit of bij alle research masters toegelaten kunt worden indien je 18 

geen 7,5 hebt. 19 

180629-05 Hoevers zoekt op de P-schijf in de OV-notulen naar de regeling rondom 20 

instemmingsrecht op het scriptiereglement. 21 

180629-06 Iedereen leest voor morgenavond de brief door en schrijft opmerkingen bij de 22 

brief. Scipio verwerkt deze opmerkingen op zondag. Indien de opmerkingen 23 

heel erg inhoudelijk zijn, dan belt zij Kat. Kat zet het advies in het format. 24 

180629-07 Murgia wordt op de hoogte gehouden door Kok over zijn 25 

kaderbriefpraktijken. 26 

180629-08 Kat stelt het ondertekenen van de brief aan de minister aan de kaak in de 27 

(Vice) Chair chat. 28 

Nog te agenderen 

180622-01 International Classroom 29 

180622-02 De brief van Stijn 30 
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180629-01 Dossiers en wie wat gaat doen  1 

180629-02 Bijeenkomst 2 

Pro memori 

180320-01 De FSR FGw van volgend jaar moet erop gewezen worden dat de FSR van dit 3 

jaar vraagt om ruimte vrij te maken in de begroting voor de diversityofficer. 4 

180524-01 De FSR FGw van volgend jaar moer erop gewezen worden dat zij zich bezig 5 

kunnen houden met de vraag: “Hoe denken jullie over het vastleggen dat alle 6 

student-assistenten via een open werving vastgesteld moeten worden?” 7 

 8 

 9 


