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Agenda 
1. Opening 

2. Post 

3. Mededelingen 

4. Vaststellen notulen 29 juni en 31 juli, 30 augustus en 31 augustus 

5. Actielijst 

6. Vaststellen agenda 

7. Vaststellen HR, werkafspraken en mail raadsassistenten 

8. Extra studieplekken 

9. Aanstellen DB, vertrouwenspersoon, penningmeester, werkgroepcoördinatoren, leden 

sollicitatiecommissies 

10. Mastersamenvoeging Europese Studies 

11. Update afgevaardigde 

12. Jaarplan bespreken 

13. Universiteitskwartier 

14. TAQT training 

15. Student-lid DB 

16. Adviesaanvraag OER delen B masters Filosofie 

17. WVTTK 

18. Rondvraag 

19. Sluiting 

1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 10.04.   1 

2. Post 
De post wordt besproken. Naar aanleiding van deze bespreking wordt een aantal 2 

agendapunten toegevoegd. 3 

 
 

 
Notulen PV 7 september 2018 

Aanwezig Tjibbe Valkenburg, Nuria Zantman, Claire Dijkman, Nula Vlogman, Thirza Tiel en Loekie van Dinther 

Afwezig Roeland Voorbergen 

Gast n.v.t. 

Notulist Quinty de Nobel 



 

Pagina 2 ~ 7 

3. Mededelingen 
Voorbergen is vandaag afwezig. Vanaf vandaag zal Quinty de Nobel aanwezig zijn als AS. 4 

4. Vaststellen agenda notulen 29 juni en 31 juli, 30 augustus en 31 

augustus 
Wat betreft de notulen van 29 juni vindt Valkenburg dat het stuk waarin Voorbergen praat 5 

over wat hij kan betekenen als afgevaardigde bij de CSR, moet worden gemarkeerd als 6 

vertrouwelijk. Dijkman voelt wel wat voor dit idee. Zantman vindt het echter belangrijk om 7 

transparant te zijn en zo min mogelijk als vertrouwelijk te markeren. Zantman wil dit graag nog 8 

bespreken met Voorbergen, waardoor het vaststellen van deze notulen wordt doorgeschoven 9 

naar volgende week.  10 

De notulen van 31 juli en 31 augustus worden aangenomen. Het vaststellen van de notulen 11 

van 30 augustus wordt doorgeschoven naar volgende week. 12 

5. Actielijst 
De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. 13 

6. Vaststellen agenda 
De agenda is tijdens de bespreking van de post al aangepast en nu aangenomen. 14 

7. Vaststellen HR , werkafspraken en mail raadsassistenten 
Het huishoudelijk reglement wordt besproken. Van Dinther licht toe welke aanpassingen 15 

zijn doorgevoerd. Bij de definitie van raadsassistent in 3.1 is het woord ‘ondersteunend’ 16 

geschrapt, omdat het verwarrend zou zijn en de lading niet zou dekken. Bij punt 4.1.b wordt een 17 

moderator genoemd, die er op toeziet dat iedereen even veel aan het woord is. Zantman wil 18 

weten of dat geldt voor de wekelijkse PV. Valkenburg antwoordt bevestigend. De oude Raad 19 

heeft nooit van een moderator gebruik gemaakt, maar vond het wel prettig dat de optie er was. 20 

Zantman vindt het vreemd om iets in het reglement op te nemen dat niet gebruikt gaat worden. 21 

Dijkman stelt voor om het eventueel anders te formuleren. Valkenburg stelt voor om het er in te 22 

laten staan met hemzelf als moderator in de rol van technisch voorzitter. Iedereen gaat 23 

akkoord. 24 

Tiel merkt op dat er niets aan het onderdeel quorum is veranderd en vraagt zich af of het 25 

wel zo moet blijven. Volgens Van Dinther de manier waarop het nu geformuleerd is prima. 26 

Valkenburg verklaart dit door te zeggen dat de deelnemers van Red UvA sowieso niet meer 27 

meetellen na het missen van drie vergaderingen, hetgeen het geval zal zijn. 28 

In artikel zes is een zevende lid toegevoegd, waarin staat welke keuzeopties er zijn tijdens 29 

stemmingen. Er wordt gediscussieerd over de optie ‘onthouding’ en de toevoeging ‘technisch 30 

gezien’. Dit laatste zou volgens Dijkman en Zantman geschrapt moeten worden. Zantman vindt 31 

de huidige formulering van blanco stemmen te beperkt, want iemand zou ook om andere 32 
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redenen blanco kunnen stemmen. Zij heeft echter geen bezwaar tegen de huidige formulering. 33 

Van Dinther geeft aan dat het nog best mogelijk is om vanwege andere redenen blanco te 34 

stemmen. 35 

In artikel 10 is een derde lid toegevoegd, waarin staat dat de afgevaardigde zich houdt aan 36 

de afspraken die gemaakt zijn met de FSR. In art. 11(2), over het aantreden van 37 

raadsassistenten, is een toevoeging gedaan. In art. 15(3) wordt de zin aangepast, maar blijft de 38 

inhoud hetzelfde. In art. 15(6) is een toevoeging gedaan over de nieuwe beslissing om 39 

declaratiekosten op te sparen, in verband met administratiekosten. Het punt is dus aangepast 40 

aan de nieuwe procedure. Iedereen stemt voor het aannemen van het nieuwe huishoudelijk 41 

reglement. Van Dinther voert de genoemde aanpassingen door. 42 

De werkafspraken worden doorgeschoven naar volgende week, zodat het document nog 43 

kan worden aangepast en besproken kan worden in de aanwezigheid van Voorbergen. Van 44 

Dinther voert de wijzigingen in de werkafspraken door voor de volgende PV en de overige 45 

Raadsleden zullen er kritisch naar kijken.  46 

Vervolgens licht Van Dinther de wijzigingen toe die naar aanleiding van de vorige 47 

bespreking zijn doorgevoerd in de mail over de raadsassistenten. Valkenburg geeft aan dat de 48 

voornaamste wijziging het verwijderen van het woord ‘ondersteunend’ is. Zantman geeft aan 49 

dat communicatie een heel erg belangrijk onderdeel is en dat het dus wellicht logisch zou zijn 50 

om iemand te zoeken die hier goed in is. Van Dinther geeft aan dat er wel is toegevoegd dat het 51 

fijn is als iemand ‘eventueel graag bezig is met communicatie’. Tiel vindt dat er voorzichtig moet 52 

worden omgegaan met het woord ‘eventueel’. Zij ziet graag dat het woord geschrapt wordt. 53 

Vlogman stelt voor “het is een pre”. Dijkman en Zantman zien dit wel zitten. Zantman zou graag 54 

een zin toevoegen waarmee iemand kan worden aangetrokken die CoStu zou kunnen trekken. 55 

Valkenburg vraagt zich af of dit wel in de mail specifiek zou moeten worden genoemd. Dijkman 56 

stelt voor om communicatie iets specifieker in de introductie naar voren te brengen, zoals het er 57 

nu staat is het wellicht te breed. Van Dinther wil weten of het oké is dat de eerste alinea 58 

dikgedrukt is. Iedereen vindt dit prima. Er moeten nog een aantal technische veranderingen 59 

doorgevoerd worden. De mail met de twee aanpassingen is zo prima voor iedereen. De mail 60 

naar alle studenten wordt maandag middag verstuurd door de AS. Van Dinther heeft nog een 61 

vraag over de vacature. Bij ‘type’ staat er ’ondersteunend’, wellicht is dat nu een beetje 62 

misplaatst. Valkenburg vraagt zich af of dit nog veranderd kan worden. Zantman stelt voor om 63 

het aan degenen die de vacatures plaatst voor te leggen. 64 

8. Extra studieplekken 
Zantman wordt de contactpersoon voor de vrije studieplekken en draagt er zorg voor dat 65 

het in een bepaalde werkgroep voorgelegd wordt. Zij wordt het aanspreekpunt voor de 66 

bibliotheekafdeling, die voor het hele jaar de vrije zalen wil vastleggen. 67 
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9. Aanstellen 
Het DB wordt aangesteld en zal bestaan uit Valkenburg, Vlogman, Van Dinther, Dijkman en 68 

Tiel. Valkenburg stelt daarnaast voor om Van Dinther vertrouwenspersoon te laten zijn. 69 

Zantman wil er zeker van zijn dat Van Dinther dit zelf ook wil, en dat blijkt absoluut het geval. 70 

Dijkman wil graag weten waarom zij het wil en Van Dinther ligt dit toe. Zij denkt dat zij goed als 71 

mediator zou kunnen optreden. Er wordt unaniem voor gestemd. Loekie van Dinther is 72 

aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 2019.  73 

Valkenburg vraagt of er iemand interesse heeft in de functie van penningmeester. Tiel 74 

heeft geen interesse meer, omdat zij al andere taken op zich heeft genomen. Valkenburg neemt 75 

de functie waar en draagt het later over aan een van de drie raadsassistenten. Valkenburg is 76 

aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019.  77 

Wat betreft de werkgroep coördinatoren zijn Dijkman, Van Dinther en Tiel er mondeling 78 

uitgekomen. Tiel is coördinator van BaMa, Dijkman is coördinator van CoStu en BMD, en Van 79 

Dinther is coördinator van FinHu en OER. Zantman wil weten of het vooral een technische 80 

functie is. Valkenburg geeft aan dat dit klopt, maar dat het ook erg belangrijk is dat zij het 81 

overzicht houden en updates geven aan de Raad. De werkgroep coördinatoren zijn bij dezen 82 

vastgesteld. 83 

De samenstelling van de werkgroepen is als volgt: BaMa iedereen behalve Voorbergen. 84 

BMD Dijkman, Zantman en Vlogman. CoStu iedereen behalve Van Dinther en Voorbergen. FinHu 85 

iedereen behalve Dijkman en Vlogman. OER iedereen behalve Voorbergen. Zantman stelt voor 86 

om bij het opstarten aan wat meer werkgroepen deel te nemen. Als het te druk blijkt te worden, 87 

is het makkelijker om ergens uit te stappen dan er later toch in te stappen. 88 

Vervolgens meldt Valkenburg dat er een student-lid wordt gezocht voor de 89 

sollicitatiecommissie voor de functie van student-lid GSH COH. Zantman wordt aangesteld als 90 

student-lid van de sollicitatiecommissie voor de functie van student-lid GSH COH. 91 

Dan wordt er een sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent aangesteld. Van 92 

Dinther, Tiel en Dijkman zullen hier aan deelnemen. Zantman stelt voor om deel te nemen aan 93 

de sollicitatiecommissie als notulist. Zij zullen samen een sollicitatiecommissie van vier vormen. 94 

Tiel wil weten of de vacature geprint en verspreid wordt. CoStu zal dit oppakken. 95 

Valkenburg zal met Kat op gesprek gaan bij Weerman over het OV-voorzitterschap. 96 

10. Mastersamenvoeging Europese Studies 
Tiel is dossierhouder geworden. Dit dossier staat op de OV agenda. Tiel pakt dit op.  97 

11. Update afgevaardigde 
Van Dinther heeft van Voorbergen doorgekregen dat hij dit punt zou willen opschuiven. In 98 

de werkafspraken moet nog een regel worden opgenomen over de communicatie naar buiten 99 

toe door Voorbergen.  100 
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12. Jaarplan  
Dijkman bespreekt het jaarplan. Zij stelt voor om in ieder geval een jaarplan voor de Raad 101 

zelf te schrijven en ten behoeve hiervan beide partijprogramma’s naast elkaar te leggen. 102 

Dijkman heeft hier al een start mee gemaakt. Dijkman stelt voor om zelf een jaarplan in elkaar 103 

te zetten en op Google Docs te plaatsen, zodat anderen er ook bij kunnen en opmerkingen 104 

kunnen maken. Dijkman wil nog wel van de anderen weten of het jaarplan gepubliceerd moet 105 

worden. Zantman vindt dit heel belangrijk. Zantman vindt het ook belangrijk om studenten naar 106 

de presentatie van dat jaarplan te krijgen. Dit wordt verder in CoStu besproken. Dijkman wil 107 

graag de volgende keer meer tijd voor het bespreken van het jaarplan.  108 

13. Universiteitskwartier 
Zantman heeft zich aangemeld. Valkenburg gaat waarschijnlijk ook mee. 109 

14. TAQT training 
AS maakt een datumprikker aan om twee trainingsmomenten vast te stellen. Raadsleden 110 

vullen deze zo spoedig mogelijk in. 111 

15. Student-lid DB 
Marleen Postma wil graag afspraken maken en aansluiten bij de PV’s. Vlogman wordt 112 

dossierhouder student-lid DB. Ieder stemt hier mee in. Vlogman geeft aan dat het handig is om 113 

gesprekken met haar met z’n tweeën te doen. Zij mailt Marleen voor een gesprek met AS in de 114 

cc.   115 

16. Adviesaanvraag OER delen B masters Filosofie 
Dit wordt aangepakt door de commissie OER.  116 

17. PV van 21 september 
De PV van 21 september dient verplaatst te worden in verband met een training waar de 117 

FSR FGw aan zal deelnemen. AS zoekt een ander moment voor de PV.  118 

18. Wvttk  
BHW en ASVA trainingen vinden tegelijkertijd plaats, wellicht kan er gesplitst worden.  119 

19. Rondvraag 
Er zijn geen vragen.  120 

20. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering om 11.49. 121 
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Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 122 

2019. 123 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 124 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 125 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 126 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 127 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 128 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 129 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 130 

COH en GSH. 131 

Actielijst 

180831-01 Valkenburg vraagt aan De Nobel of zij een excel sheet kan maken waarin zij 132 

alle data van CoBo’s verwerkt. 133 

180831-02 De FSR FGw oriënteert zich op het organiseren van een CoBo in oktober. 134 

180831-03 De voorzitter, Zantman, neemt contact op met ALPHA om te vragen of de FSR 135 

bij de informatieavond van ALPHA mag zijn. 136 

180831-04 Bij de afspraak over commentaar op brief, stelt Valkenburg voor om dit in een 137 

googledrive te doen i.p.v. met word documenten te werken. 138 

180907-01 Van Dinther voert de wijzigingen in de werkafspraken door voor de volgende 139 

PV en de overige Raadsleden zullen er kritisch naar kijken. 140 

180907-02 De vacaturemail m.b.t. raadsassistent naar wordt maandag middag naar alle 141 

studenten verstuurd door de AS. 142 

180907-03 Zantman wordt de contactpersoon voor de vrije studieplekken en draagt er 143 

zorg voor dat het in een bepaalde werkgroep voorgelegd wordt. 144 

180907-04 AS mailt Marian om door te geven dat Nuria Zantman zal deelnemen aan de 145 

sollicitatiecommissie voor student-lid CoH en GSH. 146 

180907-05 Valkenburg gaat naar het gesprek met Emma en Fred om het OV-147 

voorzitterschap te bespreken. 148 

180907-06 Tiel gaat aan de slag met het dossier ‘mastersamenvoeging Europese Studies’. 149 

180907-07 AS maakt een datumprikker aan om twee trainingsmomenten vast te stellen. 150 

Raadsleden vullen deze zo spoedig mogelijk in. 151 

180907-08 In de werkafspraken moet nog een regel worden opgenomen over de 152 

communicatie naar buiten toe door Voorbergen. 153 

180907-09 Dijkman gaat zelf een jaarplan in elkaar te zetten en op Google Docs plaatsen, 154 

zodat anderen er ook bij kunnen en opmerkingen kunnen maken voor de 155 

volgende PV. 156 
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180907-10 Vlogman mailt Marleen Postma voor een gesprek met AS in de cc.  157 

180907-11 AS zoekt een ander moment voor de PV van 21 september. 158 
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