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Agenda 
1. Opening 

2. Post 

3. Mededelingen 

4. Vaststellen agenda notulen 29 juni, 30 augustus en 7 september 

5. Actielijst  

6. Vaststellen agenda  

7. Vaststellen werkafspraken  

8. Mastersamenvoeging Europese Studies  

9. Overlegvergadering voorbereiding  

10. Update afgevaardigde  

11. Ba-innovatieprogramma  

12. Cobo bespreking  

13. Sollicitatiecommissies (update) 

14. Roosterbespreking (wijzigingen)  

15. Jaarplan bespreken  

16. WVTTK 

17. Rondvraag 

18. Sluiting 

1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 10.33.   1 

2. Post 
De post wordt besproken.  Tiel sluit aan bij de vergadering. 2 

 
 

 
Notulen PV 14 september 2018 

Aanwezig 

Tjibbe Valkenburg, Nuria Zantman, Claire Dijkman, Nuala Vlogman, Thirza Tiel, Roeland Voorbergen en Loekie van 

Dinther 

Afwezig n.v.t. 

Gast n.v.t. 

Notulist Quinty de Nobel 
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3. Mededelingen 
De tijd van de PV was bij uitzondering verplaatst, voortaan zal deze gewoon op een vast 3 

moment plaatsvinden. De Nobel geeft aan dat dit voortaan, gezien de roosterwijzigingen, 4 

waarschijnlijk het vaste moment zou kunnen worden. 5 

4. Vaststellen agenda notulen 29 juni, 30 augustus en 7 september 
Voorbergen zou een aantal punten willen aanpassen. In agendapunt 6, regel 25, zou 6 

Voorbergen graag een wijziging willen zien die de discussie beter weergeeft. Agendapunt 5, 6, 7 7 

en 9 zouden volgens Voorbergen vertrouwelijk moeten worden gemaakt. In overeenstemming 8 

met de andere Raadsleden wordt besloten dat deze notulen niet op de website geplaatst 9 

worden. De notulen zijn intern. De notulen van 29 juni worden vastgesteld met deze 10 

vertrouwelijkheid. 11 

De conceptnotulen van 30 augustus worden vastgesteld en kunnen op de website geplaatst 12 

worden. Hetzelfde geldt voor de notulen van 7 september. 13 

5. Actielijst 
De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Dijkman en Van Dinther sluiten aan bij de 14 

vergadering. 15 

6. Vaststellen agenda 
Er wordt niets toegevoegd aan de agenda. Voorbergen vraagt of het doel van het 16 

agendapunt voortaan kan worden weergegeven. Valkenburg zal dit vanaf de volgende PV gaan 17 

doen. De agenda is bij dezen vastgesteld. 18 

7. Vaststellen werkafspraken 
Van Dinther licht de aangepaste werkafspraken toe. Die van vorig jaar zijn aangepast, 19 

zodat ze beter van toepassing zijn op dit jaar. Valkenburg stelt voor dat Van Dinther het 20 

document op de Google Drive zet, zodat iedereen opmerkingen kan maken [ACTIE]. Tijdens de 21 

volgende PV worden de opmerkingen besproken.  22 

Dijkman wil graag nu alvast het stukje over Roeland bespreken. Voorbergen geeft aan dat 23 

hij altijd stemt namens de FSR FGw en dat die regel dus moet worden aangepast om dit beter 24 

weer te geven.    25 

8. Mastersamenvoeging Europese Studies 
Tiel licht de informatiebijeenkomst toe, welke zeer goed verlopen is. Alle relevante partijen 26 

waren aanwezig en er was genoeg tijd om vragen te stellen. Alle vragen van de FSR zijn 27 

beantwoord. Het was ook fijn om met twee personen naar de bijeenkomst te gaan. Valkenburg 28 

benadrukt eveneens dat het belangrijk is dat de rest van de FSR goed de kennis krijgt 29 

overgedragen, die tijdens de bijeenkomst gedeeld is. Er is dan ook een verslag rondgestuurd. 30 
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Voorbergen wil weten of de organisatoren van de bijeenkomst al een idee willen hebben van 31 

het standpunt van de FSR. Valkenburg geeft aan dat dit niet het geval is. Zij verwachten enkel 32 

dat de FSR nu voldoende informatie heeft om een standpunt te kunnen bepalen. Voorbergen 33 

geeft aan dat er tijdens het eerstvolgende vragenuur moet worden gevraagd waarom er geen 34 

dergelijke bijeenkomst is voor Mediastudies. 35 

Valkenburg licht het drie weken systeem toe. Dijkman vraagt zich af of dit wel efficiënt is. 36 

Het lijkt onnodig veel tijd in beslag te nemen. Tiel geeft aan dat in dit geval iedereen het 37 

oordeelvormend stuk moet hebben gelezen en dan wordt het tijdens de PV van 20 september 38 

besproken. In de PV erna kan er dan over gestemd worden, tijdens de OV kunnen eventueel nog 39 

vragen gesteld worden.  40 

Met betrekking tot het stuk, stelt Voorbergen voor om het informerende stuk bij BaMa 41 

neer te leggen. Tiel geeft aan dat de BaMa vergadering na de PV plaatsvindt en dat de 42 

informerende fase inmiddels wel voorbij is. De discussiefase kan ingeluid worden. 43 

Zantman sluit aan bij de vergadering. Zij heeft contact opgenomen met ALPHA.  44 

9. Voorbereiding overlegvergadering 
Volgende week dinsdag is er een informeel vragenuurtje, waar het hele DB bij zal zijn. 45 

Valkenburg stelt voor om op Google Drive een document bij te houden, waarin de FSR te 46 

bespreken punten zet [ACTIE]. Er lijkt geen behoefte te zijn aan een gespreksleider. Voorbergen 47 

vraagt of er al besluitenlijsten van het DB zijn binnengekomen. Zantman geeft aan dat dit het 48 

geval is, maar er slechts één voorgenomen besluit op de lijst staat. Valkenburg stelt voor om 49 

vanmiddag te vragen of het vaststellen van de agenda kan worden verschoven naar na het 50 

vragenuur. Voorbergen geeft aan dat de agenda sowieso pas tijdens de OV zelf wordt 51 

vastgesteld, maar als je nog iets wil insturen dat al twee weken van tevoren moet. Valkenburg 52 

stelt voor om vandaag tijdens het vooroverleg om een uitzondering te vragen.  53 

10. Update afgevaardigde 
Voorbergen neemt zijn schriftelijke update puntsgewijs door, te beginnen met het nieuwe 54 

systeem voor minoraanmelding. Het nieuwe systeem is prima, zolang de minoren zelf niet 55 

geharmoniseerd worden. Voorbergen vraagt of degenen die in BMD zitten de bijlage kunnen 56 

lezen over het CSR reglement en opmerkingen willen maken [ACTIE]. De FSR is positief over 57 

gender neutrale toiletten. Het punt over de (verplichte) studentenmail moet bekeken worden 58 

door FinHu voor de volgende PV [ACTIE]. Over Kader Kwaliteitszorg wordt door de CSR via de 59 

mail over gestemd. Voorbergen heeft de bijlage rondgestuurd, voor het geval dat de FSR hem 60 

een steminstructie wil geven. De stemronde vindt echter al plaats vóór de volgende PV, 61 

waardoor dit het enige moment is om dit punt nog te bespreken. Er wordt afgesproken dat 62 

Voorbergen voor kan stemmen. Voorbergen wil daarnaast heel graag weten wat de FSR vindt 63 

van de kwaliteitsafspraken, in het bijzonder wat betreft de geldverdeling. Het zou fijn zijn als dit 64 

in een werkgroep besproken kan worden, zodat hij dit kan meenemen naar de CSR. Voorbergen 65 
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ziet graag geldverdeling per student. De kwaliteitsafspraken worden besproken in FinHu 66 

[ACTIE]. Waar het gaat om studentenhuisvesting, probeert de CSR te kijken of de mening van 67 

de gemeente Amsterdam enigszins kan worden aangepast. Zantman vraagt zich af of er iets is 68 

dat de FSR op facultair niveau kan oppakken, om het onderwerp studentenhuisvesting te 69 

ondersteunen. Voorbergen vreest van niet. Wellicht waar het gaat om de binnenstadcampus. 70 

Valkenburg vindt dit laatste geen goed idee, maar het zal verder besproken tijdens FinHu. 71 

Voorbergen heeft nog een aantal vragen. Hij wil graag een gezamenlijk agenda. De Nobel 72 

zal kijken of de FSR agenda gedeeld kan worden [ACTIE]. Wat betreft het opnemen van 73 

hoorcolleges, valt het Voorbergen op dat opnames pas vlak voor de tentamens geplaatst 74 

worden. Hij vraagt zich af waarom deze beslissing niet via de medezeggenschap is gegaan. 75 

Zantman heeft hier met docenten over gesproken en dit blijkt hun eigen idee te zijn. Valkenburg 76 

geeft aan dat het decentraal geregeld is en dus moeilijk is om er iets aan te doen. Voorbergen 77 

vraagt zich af het überhaupt een verplichting is. Voorbergen zal via de CSR meer informatie 78 

proberen te verzamelen. Hij zal dit rondsturen aan de FSR [ACTIE]. 79 

Voorbergen stuurt het e-mailadres van David, dossierhouder Canvas, door aan Tiel 80 

[ACTIE]. Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens de FSR 81 

iets stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. Zantman heeft nog een opmerking over 82 

het praten met de pers en in welke rol. Dit kan nog worden aangepast in de werkafspraken.   83 

11. BA innovatieprogramma 
Er is iemand nodig voor in de commissie die de geldverdeling voor innovatie van BA 84 

programma’s beoordeeld, daarvoor willen zij graag een FSR-lid hebben. Valkenburg zou daar 85 

wel in willen en vraagt of anderen hier ook interesse in hebben. Valkenburg is vrij kritisch over 86 

de verdeling en denkt dat er in dat opzicht nog veel te behalen valt, vooral qua invloed van 87 

studenten. 88 

Voorbergen verlaat de vergadering en machtigt Van Dinther. 89 

Zantman vraagt zich af of dit niet in BaMa besproken moet worden en of iedereen nu 90 

genoeg tijd heeft gehad om zich op deze vraag in te lezen. Zantman vindt dat er nu geen keuze 91 

over kan worden gemaakt. Valkenburg merkt op dat het fijn zou zijn als iedereen zich vooraf in 92 

de onderwerpen verdiept die op de agenda staan. Zantman merkt op dat ze graag had gezien 93 

dat de doelstellingen van onderwerpen op de conceptagenda staan. Dit was eerder al toegezegd. 94 

De Nobel mailt Caroline dat er zo spoedig mogelijk zal worden besproken wie zal deelnemen 95 

aan de innovatiecommissie [ACTIE]. Tijdens de PV van 20 september zal het vervolgens verder 96 

worden besproken. Tiel maakt een samenvatting van wat de innovatiecommissie is en stuurt dit 97 

naar iedereen rond voor de volgende PV [ACTIE]. 98 

12. CoBo bespreking 
Dijkman vraagt zich af of er überhaupt een constitutieborrel moet komen. Zantman geeft 99 

aan dat dit wat haar betreft “voor de leuk” niet per se hoeft, maar als anderen het wel willen 100 
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moet er dan ook een inhoudelijk aspect aan moet zitten. Bijvoorbeeld een presentatie van het 101 

jaarplan. Dijkman vindt dat dat jaarplan ook gewoon rondgemaild kan worden. Valkenburg 102 

vraagt of de FSR nu een eigen borrel gaat organiseren of in samenwerking met Mariia Lisova. 103 

Zantman vindt dit wel een sympathiek idee. Tiel vindt het een leuk idee van Lisova, maar het 104 

komt te laat. Zij denkt individueel meer te kunnen bereiken. Tiel zou dit eventueel wel willen 105 

organiseren. Vlogman vindt het ook te laat voor een gezamenlijke constitutieborrel. Van Dinther 106 

wil graag een eigen constitutieborrel. Valkenburg stelt dat het wel duidelijk is dat er een CoBo 107 

lijkt te komen, de vraag is alleen hoe het georganiseerd gaat worden. Valkenburg stelt voor om 108 

Lisova te vragen hoeveel anderen er mee doen. Tiel geeft aan dat ze desalniettemin liever een 109 

eigen CoBo organiseert en hier alvast aan te beginnen. Valkenburg stelt voor om dit in CoStu 110 

alvast te doen, terwijl er geïnformeerd wordt bij Lisova. Tijdens de PV van 20 september wordt 111 

er dan besloten. 112 

13. Sollicitatiecommissies (update) 
Er zijn nog geen mailtjes binnen over de functie van raadsassistent. De 113 

sollicitatiecommissie heeft nog niet samen gezeten, maar zal samen sollicitatievragen bijhouden 114 

in een document op de Google Drive. 115 

14. Roosterbespreking 
Het rooster van Vlogman is veranderd en naar De Nobel gemaild. Van Dinther geeft aan dat 116 

ook haar rooster veranderd is en wellicht nog een keer kan veranderen. Daarnaast zal zij 117 

voortaan aansluiten bij de werkgroep CoStu.  118 

15. Jaarplan bespreken 
Het jaarplan zal op een ander moment (niet tijdens de PV) worden besproken. 119 

16. Wvttk  
N.v.t. 120 

17. Rondvraag 
Er zijn geen vragen.  121 

18. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering. 122 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 123 

2019. 124 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 125 
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180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 126 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 127 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 128 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 129 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 130 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 131 

COH en GSh. 132 

Actielijst 

180629-01  De raadsleden stellen gezamenlijk een lijst op met onderwerpen waarover de 133 

FSR FGw een mening wil uiten voordat de CSR-afgevaardigde hierover stemt 134 

in de CSR. 135 

180731-01  Valkenburg en Zantman spreken nogmaals over de taakverdeling van 136 

voorzitter en vicevoorzitter.  137 

180830-02 BMD bespreekt bij de vergadering  het studentenstatuut wanneer dit af is. 138 

180830-04 Kwaliteitsafspraken: er wordt komende maand een startnotitie opgesteld. De 139 

CSR wordt hierbij betrokken. Het standpunt is dat de verdeling per hoofd 140 

gaat, maar de discussie is ook waar het geld naartoe gaat. De FSR gaat zich 141 

hiermee bemoeien. FinHu kijkt hiernaar. 142 

180830-05 Er is een nieuw format voor de begroting gemaakt, zodat de MZ beter kan zien 143 

wat er gebeurt. Het zou goed zijn informeel aan Gerard te vragen of de FGw 144 

het format gaat gebruiken. Valkenburg vraagt tijdens het eerste informele 145 

overleg of dit gebeurt. 146 

180831-02 De FSR FGw oriënteert zich op het organiseren van een CoBo in oktober. 147 

180831-04 Bij de afspraak over commentaar op brief, stelt Valkenburg voor om dit in een 148 

googledrive te doen i.p.v. met word documenten te werken. 149 

180907-03 Zantman wordt de contactpersoon voor de vrije studieplekken en draagt er 150 

zorg voor dat het in een bepaalde werkgroep voorgelegd wordt. 151 

180907-09 Dijkman gaat zelf een jaarplan in elkaar te zetten en op Google Docs plaatsen, 152 

zodat anderen er ook bij kunnen en opmerkingen kunnen maken voor de 153 

volgende PV. 154 

180907-10 Vlogman mailt Marleen Postma voor een gesprek met AS in de cc.  155 

180914-01 Van Dinther zet het werkafspraken-document op de Google Drive, zodat 156 

iedereen opmerkingen kan maken. 157 

180914-02 Valkenburg stelt voor om op Google Drive een document bij te houden, waarin 158 

de FSR te bespreken punten zet voor het informele vragenuurtje. 159 

180914-03 Voorbergen vraagt of degenen die in BMD zitten de bijlage kunnen lezen over 160 

het CSR reglement en opmerkingen willen maken. 161 
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180914-04 Het punt over de (verplichte) studentenmail uit de update van de 162 

afgevaardigde moet bekeken worden door FinHu voor de volgende PV. 163 

180914-05 De kwaliteitsafspraken worden besproken in FinHu. 164 

180914-06 De Nobel zal kijken of de FSR agenda gedeeld kan worden. 165 

180914-07 Voorbergen zal via de CSR meer informatie proberen te verzamelen over het 166 

opnemen van hoorcolleges. Hij zal dit rondsturen aan de FSR. 167 

180914-08 Voorbergen stuurt het e-mailadres van David, dossierhouder Canvas, door 168 

aan Tiel. 169 

180914-08 De Nobel mailt Caroline dat er zo spoedig mogelijk zal worden besproken wie 170 

zal deelnemen aan de innovatiecommissie. 171 

180914-09 Tiel maakt een samenvatting van wat de innovatiecommissie is en stuurt dit 172 

naar iedereen rond voor de volgende PV. 173 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 174 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 175 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 176 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 177 

de FSR iets stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 178 
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