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Agenda 
1. Opening 

2. Post 

3. Mededelingen 

4. Vaststellen notulen 14 september 

5. Actielijst  

6. Vaststellen agenda  

7. Vaststellen werkafspraken  

8. Mastersamenvoeging Europese Studies  

9. OER B Filosofie 

10. Nabespreking werkoverleg 

11. Overlegvergadering 

12. Update afgevaardigde 

13. Update OR DB  

14. BA Innovatieprogramma 

15. CoBo bespreking 

16. Functiebeperking 

17. Jaarplan bespreking 

18. WVTTK 

19. Rondvraag 

20. Sluiting 

1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 9.08. 1 

2. Post 
De post wordt besproken en de agenda wordt aangepast. 2 

 
 

 
Notulen PV 20 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 
Vlogman moet eerder weg en meldt dat zij geen lid meer is van De Vrije Student. Zij zit hier 3 

nu op eigen titel. Vervolgstappen worden nog besproken. 4 

4. Vaststellen notulen 14 september 
Zantman sluit aan bij de vergadering. De notulen van 14 september worden vastgesteld. 5 

5. Actielijst 
De actielijst wordt besproken en bijgewerkt.  6 

6. Vaststellen agenda 
Het onderwerp ‘functiebeperking’ wordt toegevoegd aan de agenda. 7 

7. Vaststellen werkafspraken 
Van Dinther licht de nieuwe werkafspraken toe. Er is een nieuwe definitie van de Week van 8 

de FSR in opgenomen. Iedereen is het eens met deze definitie. Het is voor Van Dinther nog 9 

steeds niet duidelijk wat de Reactie op de Week is. Voorbergen stelt voor deze bepaling te 10 

schrappen. Iedereen is het daarover eens. In de werkafspraken staat nu dat de vergadering op 11 

maandag plaatsvindt. Van Dinther stelt voor het er in te houden, Voorbergen en Zantman 12 

vinden dit een beetje vreemd. Uiteindelijk wordt besloten het er voor nu zo in te laten staan. 13 

Wat betreft de brieven wordt toegevoegd dat dit via Google Drive gaat. Valkenburg merkt 14 

op de P-Schijf te hebben geüpload naar de Drive. Het puntje over Roeland in de CSR is 15 

toegevoegd. De zin moet nog iets mooier worden geformuleerd, maar iedereen vindt dat het 16 

inhoudelijk klopt.  17 

Er kan later nog gesproken worden over het scheiden van afval, een wens van Van Dinther. 18 

Er wordt “in principe” toegevoegd bij het gebruik van de Raadskamer. 19 

Er wordt vastgesteld dat officiële communicatie via de fsr-fgw mail gaat of met dit e-20 

mailadres in de cc. 21 

8. Mastersamenvoeging Europese Studies 
Tiel licht de status van het dossier toe en wil weten of er vragen zijn. Voor Voorbergen was 22 

het stuk over selectie op termijn onduidelijk, in het bijzonder of dit een daadwerkelijk 23 

voornemen is of niet. Tiel geeft aan dat het inderdaad een voornemen is. Tegen die tijd zal er 24 

dan een instemmingsverzoek komen, geen adviesverzoek (zoals nu het geval is). Voorbergen 25 

vindt dit wel gevaarlijk, omdat er dan een toegankelijke master verloren gaat. Zantman vindt dit 26 

ook wel een punt. De vraag is nu of dit advies los kan worden gezien van een mogelijk later 27 

instemmingsverzoek. Voorbergen zegt dat de FSR kan laten weten dat ze positief zijn, maar dat 28 

het belangrijk is dat er een niet-selectieve optie blijft voor een master in Europees beleid.  29 
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Tiel vraagt of er nog essentiële informatie mist. Zantman vraagt zich af of er niet te veel 30 

nadruk gaat liggen op policy research, waardoor er stiekem inhoudelijk toch veel veranderd. 31 

Tiel geeft aan dat haar indruk was dat dit voorheen ook al zo was.  32 

De FSR neigt naar een positief advies. Volgens Valkenburg zijn er geen grote bezwaren. Tiel 33 

geeft aan dat er geen deadline is, maar dat het advies in principe zo snel mogelijk na de OV 34 

verstuurd dient te worden. Tijdens de OV kan alvast worden aangegeven dat het belangrijk is 35 

dat er een optie blijft zonder selectie. 36 

9. OER B Filosofie 
Van Dinther geeft aan dat er nog geen updates zijn. Ze probeert contact te krijgen met de 37 

OC. Dat zou vanmiddag moet lukken. Er wordt dan verder over gesproken in de werkgroep OER. 38 

10. Nabespreking Werkoverleg 
Van Dinther kreeg een positieve indruk. De sfeer was ontspannen en alle vragen zijn over 39 

het algemeen beantwoord. Tiel vindt dit ook, maar denkt dat het handig is om in het vervolg een 40 

prioriteitenlijstje te maken wat betreft de vragen voor het DB. Zantman sluit zich hier bij aan. Zij 41 

vraagt de andere Raadsleden of zij het gevoel hadden dat zij te veel aan het woord was. Zij 42 

geven aan van niet, maar Van Tiel merkt weer op dat dat prioriteitenlijstje toch wel wenselijk 43 

zou zijn. Daar is de rest het mee eens. Voorbergen vond het ook heel fijn. Wat hem opviel dat 44 

anders was dan vorig jaar, was dat er veel afspraken uit voortvloeien met onderwijsdirecteuren. 45 

Hij denkt dat hier veel mee te behalen valt. Valkenburg merkt op dat het belangrijk is om goed 46 

terug te koppelen aan degenen die er niet bij waren en dat bij voorkeur iedereen aanwezig 47 

dient te zijn.  48 

11. Overlegvergadering 
Valkenburg vraagt of iemand nog iets wil toevoegen aan de OV agenda. Zantman heeft nog 49 

een vraag over functiebeperking. Valkenburg merkt op dat de deskundigen op dit gebied niet 50 

aanwezig zullen zijn tijdens de OV. Zantman wil weten of functiebeperkingen ook over mentale 51 

beperkingen gaan. Voorbergen stelt dat dit het geval is. 52 

Van Dinther vraagt wat te doen met het punt schorsingen. Zantman vindt dat met het oog 53 

op het vragenuurtje niet meer relevant. Voorbergen vindt dat het binnen de FSR nog een keer 54 

besproken moet worden, maar bij voorkeur ook nog een keer met het DB. 55 

Valkenburg zegt dat de openstaande brieven van de vorige Raad nog beantwoord moeten 56 

worden. Zantman geeft aan dat de vraag van het DB was of de nieuwe FSR zou kunnen kijken 57 

naar de brieven van de oude FSR en of een antwoord daarop nog relevant is. Voorbergen geeft 58 

aan dat er een aantal punten is dat zeker moet worden doorgezet, in het bijzonder waar het gaat 59 

om het Honours programma. Voorbergen wil graag van het DB weten op welke manier de 60 

discussie over die punten de komende twee jaar gaat worden gevoerd. Dit moet nog anders 61 

geformuleerd en gespecifieerd worden. Hij vraagt zich af of dit voor de komende OV wel gaat 62 
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lukken. Zantman lijkt het goed om op de agenda te zetten dat de FSR terugkomt op de vraag 63 

over de openstaande brieven en dat er dan volgende week een momentje met de FSR en in ieder 64 

geval Voorbergen wordt geprikt om het voorgaande te bespreken. Dit moet vóór de OV 65 

gebeuren, wellicht tijdens de jaarplanbespreking [ACTIE]. “De lopende brieven worden globaal 66 

besproken” is een puntje dat moet worden toegestuurd aan Marian vanmiddag. [ACTIE]  67 

12. Functiebeperkingen 
Voorbergen geeft aan dat er vorig jaar duidelijke afspraken gemaakt zijn. Weerman zou er 68 

mee aan de slag gaan en er over een half jaar op terug komen. Valkenburg merkt op dat de vraag 69 

nu is of dat half jaar nog wel nodig is. Het gedeelte over faciliteren kan opgelost worden, maar 70 

het gedeelte acceptatie is lastiger. Dit kan niet op een OV besproken worden, het moet eerst 71 

binnen BMD besproken moet worden. 72 

13. Update afgevaardigde 
Zantman geeft aan het niet meer te hebben kunnen lezen. Tiel ook niet. De CSR wil niet 73 

meedoen met het CoBo-voorstel van de FEB. Zij willen wel een eigen borrel organiseren. 74 

Zantman vindt het belangrijk dat mensen van verschillende groepen mengen op die borrel.  75 

De CSR worstelt daarnaast met diversiteit en heeft moeite met het komen tot een 76 

gezamenlijk standpunt. Het zou Voorbergen helpen als hij zou weten wat de FSR FGw hier van 77 

vindt. Voorbergen heeft tijdens de CSR vergadering aangegeven dat hij één Diversity Officer een 78 

slecht idee vindt, omdat het voor veel miscommunicatie kan zorgen tussen de verschillende 79 

groepen die dit allemaal belangrijk vinden. Zantman is het hier wel mee eens. Inhoudelijk zal er 80 

tijdens BMD over gesproken worden. [ACTIE] 81 

Over het Kader Kwaliteitsafspraken heeft Voorbergen positief gestemd. Veel anderen ook, 82 

dus dit komt er waarschijnlijk.  83 

Voorbergen wil graag input over Red UvA. Er wordt besloten dit verder aan het DB over te 84 

laten. 85 

Met studentenhuisvesting gaat het helaas niet zo goed. Anouk heeft niet iedereen 86 

meegekregen. Volgens de SP is het tekort aan jongerenwoningen groter dan het tekort aan 87 

studentenwoningen. Voorbergen gaat hier nog achter aan. Zantman vraagt of het een goed idee 88 

is om naar het inspraakuur te gaan van de gemeenteraad. Voorbergen vindt dit prima, hij gaat 89 

er over praten in de CSR. 90 

14. Update OR DB 
Voorbergen kon de afspraak niet meer bijwonen en Zantman kwam iets later. Uiteindelijk 91 

zijn Van Dinther en Valkenburg gegaan. Het was een fijne bijeenkomst. Valkenburg heeft 92 

aangegeven dat de nieuwe FSR graag wil samenwerken dit jaar. Betere communicatie met de 93 

OC’s en de diversity officer vindt de OR ook heel belangrijk. Valkenburg zal een keer in de zoveel 94 

tijd hun vergadering bijwonen. Er zal eveneens op een vrijdagmiddag een brainstormsessie 95 
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georganiseerd worden. Valkenburg heeft ook aangegeven dat deze Raad wellicht iets 96 

eensgezinder is dan de vorige en dat zij zich daarom minder zorgen hoeven te maken over 97 

plotselinge veranderingen van mening.  98 

15. BA-innovatieprogramma 
Iedereen stemt ervoor dat het mandaat naar BaMa gaat om hierover te beslissen. 99 

16. CoBo bespreking 
Tiel stelt voor om begin november een eigen CoBo te organiseren. Zij zal de organisatie op 100 

zich nemen. Vlogman verlaat de vergadering. 101 

17. Jaarplan bespreken 
Hier wordt dinsdagavond over gesproken.  102 

18. Wvttk  
De Raadassistentenvacature wordt bij CoStu besproken. [ACTIE] Van Dinther mailt Marian 103 

of de vacature met een week verlengt kan worden. [ACTIE] 104 

De CSR website is inmiddels gefixt. Dijkman werkt aan het updaten van de website. 105 

CoStu wordt verplaatst naar maandag. De wandkrant wordt dan ook geregeld. Voor 9.00 106 

moeten de stukjes binnen zijn. [ACTIE] 107 

De TAQT training over de OER moet een training voor gevorderden zijn en zich meer 108 

richten op geschillen. De TAQT trainers moeten hierover gemaild worden. [ACTIE] 109 

19. Rondvraag 
Zantman wil graag zo snel mogelijk vaststellen wat het FSR standpunt is over WO in Actie. 110 

Iedereen kan dit initiatief steunen. Dit wordt op Facebook gezet. Voorbergen wil graag weten 111 

wie er naar de Night of Protest gaan komende maandag.  112 

20. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering. 113 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 114 

2019. 115 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 116 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 117 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 118 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 119 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 120 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 121 
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180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 122 

COH en GSH. 123 

Actielijst 

180629-01  De raadsleden stellen gezamenlijk een lijst op met onderwerpen waarover de 124 

FSR FGw een mening wil uiten voordat de CSR-afgevaardigde hierover stemt 125 

in de CSR. 126 

180731-01  Valkenburg en Zantman spreken nogmaals over de taakverdeling van 127 

voorzitter en vicevoorzitter.  128 

180830-02 BMD bespreekt bij de vergadering  het studentenstatuut wanneer dit af is. 129 

180830-04 Kwaliteitsafspraken: er wordt komende maand een startnotitie opgesteld. De 130 

CSR wordt hierbij betrokken. Het standpunt is dat de verdeling per hoofd 131 

gaat, maar de discussie is ook waar het geld naartoe gaat. De FSR gaat zich 132 

hiermee bemoeien. FinHu kijkt naar de kwaliteitsafspraken. 133 

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

180907-03 Zantman wordt de contactpersoon voor de vrije studieplekken en draagt er 135 

zorg voor dat het in een bepaalde werkgroep voorgelegd wordt.  136 

180907-09 Dijkman gaat zelf een jaarplan in elkaar te zetten en op Google Docs plaatsen, 137 

zodat anderen er ook bij kunnen en opmerkingen kunnen maken voor de 138 

volgende PV.  139 

180914-03 Voorbergen vraagt of degenen die in BMD zitten de bijlage kunnen lezen over 140 

het CSR reglement en opmerkingen willen maken.  141 

180914-04 Het punt over de (verplichte) studentenmail uit de update van de 142 

afgevaardigde moet bekeken worden door FinHu voor de volgende PV.  143 

180914-05 De kwaliteitsafspraken worden besproken in FinHu. 144 

180914-10 Tiel maakt een samenvatting van wat de innovatiecommissie is en stuurt dit 145 

naar iedereen rond voor de volgende PV.  146 

180920-01 De openstaande brieven van de oude FSR worden vóór de OV van 27 147 

september besproken.  148 

180920-02 “De lopende brieven worden globaal besproken” is een puntje dat moet 149 

worden toegestuurd aan Marian op donderdag 20 september voor 12.00.  150 

180920-03 In de werkgroep BMD wordt er gesproken over diversiteit en de CSR.  151 

180920-04  De Raadassistentenvacature wordt bij CoStu besproken.  152 

180920-05 Maandag 24 september 2018 vóór 9.00 uur moeten de stukjes voor de 153 

Wandkrant binnen zijn.  154 

180920-05 Van Dinther mailt Marian of de vacature voor Raadsassistenten met een week 155 

verlengt kan worden.  156 
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180920-06 De TAQT training over de OER moet een training voor gevorderden zijn en 157 

zich meer richten op geschillen. De TAQT trainers moeten hierover gemaild 158 

worden.  159 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 160 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 161 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 162 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 163 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 164 
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