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Notulen PV 5 oktober 2018 

Aanwezig Nuria Zantman, Tjibbe Valkenburg, Loekie van Dinther, Thirza Tiel, Roeland Voorbergen 

Afwezig Claire Dijkman, Nuala Vlogman 

Gast n.v.t. 

Notulist Quinty de Nobel 
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29. Sluiting 29 

1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 10.35 uur. 30 

2. Post 
De post wordt besproken. 31 

3. Mededelingen 
Dijkman en Vlogman zijn afwezig. De lijst is vandaag wat langer, omdat er zaken zijn 32 

opgeschoven vanwege de bezetting. Zantman wil graag aangeven waarom zij vrijdag voor PCH 33 

is gaan zitten. Terugkijkend heeft zij er een ambivalent gevoel over. Zij zou het niet opnieuw 34 

doen.  35 

4. Vaststellen notulen 28 september 
De notulen van 28 september worden vastgesteld.  36 

5. Actielijst 
De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Valkenburg geeft aan dat de Raad de actielijst 37 

van de OV gaat bekijken. Hij verzoekt De Nobel om het secretariaat te mailen voor een afspraak 38 

voor een algemeen gesprek met Thomas Vaessens eind oktober. [ACTIE] 39 

6. Vaststellen agenda 
Valkenburg wil drie punten toevoegen aan de agenda: Zantman praat de FSR bij over de 40 

bijeenkomst met de diversity officer (13), Valkenburg praat de Raad bij over de 41 

innovatiecommissie (14) en de mogelijkheid voor een interne evaluatie (15). Zantman wil 42 

alvast aangeven dat zij het stuk over functiebeperking helaas nog niet af heeft. Zij kan het 43 

vandaag eventueel mondeling toelichten.  44 

7. Nabespreking Vrijdagstatement 
Valkenburg vindt dat de Raad afgelopen vrijdag goed heeft opgetreden. De FSR was er 45 

vroeg bij en is de hele dag actief geweest. Zantman is het hier mee eens. Valkenburg geeft aan 46 

dat er misschien verder nagedacht kan worden over hoe om te gaan met dit soort acties, 47 

aangezien dit niet de laatste zal zijn. Deze keer was er toevallig een PV, maar dat zal niet altijd 48 

zo zijn. Voorbergen stelt voor om het vertrouwen te geven aan de voorzitter en de 49 

vicevoorzitter om in geval van urgente zaken te handelen. Zij kunnen het beste inschatten hoe 50 

de rest van de Raad er over denkt. Zantman stelt voor om tijdens de volgende PV toch nog even 51 

te kijken hoe de Raad tegenover dat soort dingen staat. Zantman kan voor de volgende PV een 52 
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voorstel aanleveren [ACTIE]. Over het mandaat kan gestemd worden zodra Van Dinther 53 

aanwezig is.  54 

8. Nabespreking overlegvergadering 
Valkenburg geeft aan dat de OV de volgende keer nog beter voorbereid moet worden. 55 

Zantman is het hier mee eens. Voorbergen geeft verder aan dat de actielijst van tevoren een 56 

keer moet worden besproken, zowel intern als tijdens het vooroverleg [ACTIE]. Valkenburg en 57 

Voorbergen vonden het prima gaan. Zantman geeft aan dat het volgende overleg er 58 

waarschijnlijk anders uit zal zien, omdat de Raadsleden inmiddels beter ingewerkt zijn. Tiel 59 

heeft nu nog het gevoel dat zij nog niet volledig ingewerkt is. Voorbergen en Valkenburg stellen 60 

voor meer naar OV’s toe te werken, om zodoende ook tot geschikte agendapunten te komen. 61 

Iedereen was tevreden met de OV-voorzitter. Emma Kat wordt uitgenodigd voor de laatste PV 62 

voor de OV [ACTIE]. De Raad bekijkt of zij tentamens hebben op de vrijdag tijdens de 63 

tentamenweek [ACTIE]. 64 

De punten 9 tot en met 12 worden even bewaard totdat Van Dinther aanwezig is. 65 

9. Diversity Officer 
Zantman vond de bijeenkomst goed. Er zaten kundige studenten bij, die zelf ook onderzoek 66 

doen naar diversiteit. Een van de studenten is een mentorproject aan het opzetten, waarvoor zij 67 

graag een plekje zou willen in de Wandkrant. Dit is vooral bedoeld voor eerste generatie WO-68 

studenten. Het lijkt Zantman goed om dit te ondersteunen in communicatie, maar zij zal dit 69 

verder bespreken tijdens CoStu. 70 

Er is ook een facultaire diversity officer. Zantman is niet tevreden met deze persoon. Zij 71 

lijkt weinig te ondernemen en heeft meerdere keren nadrukkelijk aangegeven dat zij niet 72 

gelooft in andere genders dan man/vrouw. Bovendien stelt zij er te zijn voor de medewerkers. 73 

Deze diversity officer heeft bovendien slechts 0 uren, terwijl andere diversity officers in ieder 74 

geval iets krijgen. Dit is allemaal zeer problematisch. Voorbergen stelt voor dat Zantman een 75 

keer gaat spreken met haarzelf of een persoonlijke afspraak maakt met Weerman. Zantman lijkt 76 

dit een goed idee [ACTIE]. Zantman zal de uitkomst op papier zetten.  77 

Van Dinther sluit aan bij de vergadering om 11.00.  78 

10. Bachelor innovatiebijeenkomst 
Valkenburg vertelt over deze bijeenkomst. Diversiteit is hier ook aangekaart evenals het 79 

feit dat er op onze faculteit vrij weinig mee gebeurt. Postma en Kroon hebben een plan over 80 

diversiteit geschreven, dat binnenkort naar de Raad zal worden gestuurd. Tiel vraagt of BIP-81 

geld niet gebruikt kan worden om een diversity officer met uren te krijgen. Valkenburg geeft 82 

aan dat het op een iets andere manier werkt. Tijdens het werkoverleg moet er met een concreet 83 

voorstel zijn dat kan worden voorgelegd aan Kroon. Hier moet eerst over gebrainstormd 84 

worden.  85 
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Valkenburg heeft ook ingezet op een intensieve kennismakingsweek tijdens de eerste week 86 

van de studie voor eerstejaars studenten. Kroon sprak dit idee zelf ook aan. De commissie 87 

begon daar ook in mee te denken. Hij zal op dit punt blijven aandringen. Valkenburg wil 88 

misschien nog even navragen bij Kroon wat de verhouding is qua input tussen die van 89 

Valkenburg namens de Raad en alle studenten, en Postma als een enkele student.  90 

Er lopen verder nog een aantal projecten. Arts & Culture gaat door en krijgt nu extra geld. 91 

Dit is een lange termijn project. Valkenburg vraagt of de Raadsleden het Vooruit magazine nog 92 

een keer willen lezen.  93 

11. Interne evaluatie 
Valkenburg lijkt het persoonlijk goed om even een evaluatiemoment te hebben om te 94 

kijken hoe het gaat en hoe de Raad zo’n evaluatie wil vormgeven. Zantman lijkt het hier nog te 95 

vroeg voor, alhoewel er wel een aantal puntjes beginnen op te borrelen. Wellicht kan de FSR in 96 

plaats van een echte evaluatie te doen, gewoon even als mensen bij elkaar gaan zitten en kijken 97 

waar iedereen tegen aan loopt. Daarna kan dan een keer worden overgegaan tot een evaluatie. 98 

Van Dinther en Voorbergen hadden eigenlijk dit in gedachte bij een evaluatie, niet iets formeels. 99 

Hier dienen twee uur voor geprikt te worden met de gehele Raad. 100 

Tiel geeft aan dat hier ook trainingen voor bestaan en dat hier budget voor is. Zantman 101 

geeft aan daar niet zo heel erg behoefte aan te hebben. Zij heeft hier al veel ervaring mee en kan 102 

de rest van de Raad er over bijpraten. Tiel heeft liever iemand van buitenaf. Valkenburg geeft 103 

aan dat er wel iemand gevraagd kan worden als gespreksleider, zodat Zantman zelf ook kan 104 

deelnemen. Zantman vindt dit geen prettig idee. Voorbergen wil wel iemand van buiten af, maar 105 

nu nog niet. Tiel vindt dit voor nu een goede tussenweg. Volgende week of de week erna dienen 106 

er twee uur geprikt worden. Tiel zet de datumprikker op. [ACTIE] 107 

12. Mastersamenvoeging Europese Studies 
Zantman vindt de brief die Tiel heeft opgesteld heel goed. Zij wil graag een zin toevoegen 108 

aan het positieve advies, waarin wordt gezegd dat het DB heeft toegezegd dat er altijd een niet-109 

selectieve optie zal openblijven. Iedereen is het eens met deze toevoeging.  110 

Valkenburg geeft aan dat het proces onder leiding van Tiel heel goed is verlopen. Andere 111 

Raadsleden sluiten zich daar bij aan. Zantman wil ook iets vermelden over hoe het proces is 112 

verlopen, maar Valkenburg en Voorbergen vinden dit geen handig idee. 113 

Iedereen stemt voor het versturen van de brief. 114 

13. OER B Filosofie 
Van Dinther en Vlogman gaan hier volgende week over spreken. Valkenburg geeft aan dat 115 

er geen inhoudelijke bezwaren lijken te zijn en dat er waarschijnlijk voor kan worden gestemd. 116 

De kwestie van de OC-uren is opgepakt. Voor de volgende PV stellen Van Dinther en Vlogman 117 

een brief op [ACTIE]. Tijdens de volgende PV moet hier over gestemd worden. 118 



 Facultaire Studentenraad 
studentenraad.nl/fgw  ~  fgw@studentenraad.nl 

 

Pagina 5 ~ 9 

14. Vergaderstuk functiebeperking 
Zantman is nu het rapport over functiebeperking aan het doorlezen en gaat binnenkort 119 

met Kat zitten om bijgepraat te worden. Het kan eventueel ook met Voorbergen. Zantman geeft 120 

aan dat het is goed dat er een werkgroep wordt opgericht, maar er zijn ook een heleboel 121 

concrete maatregelen die ook al hadden kunnen worden doorgevoerd. Voorbergen stuurt de 122 

praktische functiebeperking informatie door aan Zantman [ACTIE].  123 

Voorbergen heeft over twee weken een gesprek met de persoon die over functiebeperking 124 

gaat aan de UvA. Valkenburg merkt op dat er ook nog even contact zou kunnen worden 125 

opgenomen met het Disability Platform. 126 

15. Herstructurering Mediastudies 
Zantman wil wachten op een afspraak met Reijnen, zodat de vragen die er nu zijn gesteld 127 

kunnen worden. Zantman heeft contact opgenomen met Wilts. Er zou mogelijk verlenging 128 

kunnen komen als de deadline niet gaat worden gehaald doordat de vragen niet eerder 129 

beantwoord konden worden. De deadline moet goed in de gaten worden gehouden en evt. om 130 

verlenging worden gevraagd [ACTIE]. 131 

16. Opzet e-mail ‘Letter to the CSR’  
Van Dinther en Tiel waren niet goed geïnformeerd door de andere Raadsleden over het 132 

idee van deze brief. Zantman stelt dat dit de volgende keer echt beter moet. Alle Raadsleden 133 

moeten goed geïnformeerd zijn. 134 

Voorbergen weet niet of hij voor de brief zou stemmen, omdat het besluit voor financiering 135 

wel op een democratische manier genomen is. Tiel geeft aan dat er wel aan de noodrem mag 136 

worden getrokken als dat nodig is. Valkenburg geeft aan dat de brief nog een beetje 137 

aangescherpt moet worden. Voorbergen zou er wel voor zijn om binnen de CSR nieuwe regels 138 

te gaan maken voor dit soort zaken. Valkenburg hoopt dat de brief voor de CSR een soort 139 

“wake-up call” is. Zantman vindt dat de CSR het verschuldigd is aan de facultaire raden om heel 140 

goed naar hen te luisteren. Zij dienen te weten dat zij verantwoording moeten afleggen aan de 141 

decentrale Raden. 142 

Er wordt gestemd over het versturen van de brief. De stemming is aangenomen. 143 

Aangezien er nu maar vijf mensen aanwezig zijn, moet er volgens Valkenburg nog even 144 

gekeken worden naar het quorum en het huishoudelijk regelement.  145 

17. Vragen van studenten 
Zantman wil graag iemand aanwijzen die dergelijke vragen gaat beantwoorden. 146 

Voorbergen merkt op dat vorig jaar door CoStu een antwoord werd bedacht. Algemene/niet-147 

officiële vragen worden ook door CoStu behandeld. 148 
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18. Update afgevaardigde 
Eerst wordt de update van vorige week besproken. Voorbergen licht de discussie over de 149 

raadsassistenten toe. Er is nog maar weinig vooruitgang. Valkenburg wil voorstellen om in 150 

november een training aan te vragen van Landelijk Overleg Fracties. Valkenburg stuurt de AS 151 

hier meer details over. De AS mailt vervolgens LOF voor een training. [ACTIE]  152 

Over de update van deze week. Tiel wordt erg blij van de update. Valkenburg merkt op dat 153 

de CSR en de COR niet blij zijn met de manier waarop hun statements misbruikt zijn door het 154 

CvB. Voorbergen merkt op dat de CSR hier volgende week waarschijnlijk nog wel iets over zal 155 

zeggen. 156 

Voorbergen zoekt uit hoe het zit met de student-assessor [ACTIE], in het bijzonder wat er 157 

mogelijk is als de Raad hier iets aan wil veranderen. 158 

Voorbergen wil het nog even hebben over de kwaliteitsafspraken waar Weerman het 159 

tijdens de OV over heeft gehad. Valkenburg wil vragen om meer uitgewerkte stukken, zoals bij 160 

andere faculteiten het geval is. Tijdens FinHu kan besproken worden wat er tijdens het proces 161 

gevonden wordt, zegt Zantman. Tiel geeft aan dat er vooralsnog weinig is om mee te werken.  162 

Zantman vraagt wat Galop is en Voorbergen licht dit toe. Volgens hem gaat het vooral om 163 

harmonisatie en gaat er te veel geld naartoe. 164 

Studiesucces 2.0: Voorbergen zal de bijlage rondsturen [ACTIE]. 165 

Tot slot wordt er door de CSR een duurzaamheidsplan gemaakt. Misschien wil de FSR ook 166 

wel input leveren, zegt Voorbergen. Zantman geeft aan dat Voorbergen dit jaar de mogelijkheid 167 

heeft om de CSR decentraler te maken. Dit project ondermijnt de decentralisatie van de 168 

universiteit. De facultaire studentenraad verliest invloed. Het is een vrij algemene discussie, 169 

maar binnen dit kader maakt Zantman zich hier zorgen om. Voorbergen geeft aan dat hij zich er 170 

op dit moment geen zorgen over maakt, omdat hij er nu als dossierhouder boven op zit. 171 

Voorbergen heeft al meermaals, ook voor Folia, benadrukt dat hij interactie tussen CSR en 172 

FSR’en heel belangrijk vindt. Zantman vindt het zorgelijk dat er nu een soort hiërarchie 173 

gecreëerd wordt met de CSR boven de FSR, terwijl het volgens haar eigenlijk andersom zou 174 

moeten. Zantman zou dit voor de volgende PV willen agenderen. Voorbergen wil nog wel even 175 

benadrukken dat hij wat betreft duurzaamheid echt input wil en hoe dat georganiseerd moet 176 

worden. De FSR heeft hier geen dossierhouder voor. Volgende week wordt er een 177 

dossierhouder duurzaamheid voor contact met de CSR aangesteld [ACTIE]. 178 

De Raad moet toegankelijkheid en internationalisering bespreken. Dit gebeurd in BaMa 179 

over twee weken [ACTIE]. 180 

19. Vergaderstuk reactie DB Neerlandistiek 
Vlogman zou dit stuk opstellen. In de Raad moet worden besproken of de reactie akkoord 181 

wordt bevonden of dat er meer informatie nodig is. 182 
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20. Gesprek Student-lid DB 
Vlogman heeft de Raad op een eerder moment bijgepraat, maar wellicht kan zij alsnog een 183 

stukje toesturen.  184 

21. OC bijeenkomst 8 oktober 
Valkenburg en Van Dinther gaan hier dit weekend hard mee aan de slag. De insteek zal heel 185 

praktisch zijn. Tiel zal ook aanwezig zijn.  186 

22. Benoemingsprocedure COH onderwijsdirecteur 
Zowel Kroon als Vaessens stoppen dit jaar. De FSR kan niet deelnemen aan deze 187 

sollicitatiecommissie. Zantman wil dat toch graag vragen. Zij zal dat tijdens het volgende 188 

werkoverleg doen [ACTIE]. Op de profielschets mag sowieso input geleverd worden door de 189 

FSR. 190 

23. Stand van zaken werkgroepen 
Valkenburg lijkt het goed om hier tijdschema’s voor te maken. 191 

24. Cobo bespreking 
Tiel heeft rondgemaild en wil weten of de Raad flexibel is qua datum in verband met de 192 

beschikbaarheid van locaties. Valkenburg vraagt of Tiel een overzicht kan maken van mogelijke 193 

data en prijzen. Op die manier kan er de volgende keer over gestemd worden. Aanstaande 194 

dinsdag is overigens de Cobo van TOF. 195 

Van Dinther meldt dat zij er volgende week donderdag en vrijdag niet is. 196 

25. Sollicitatiecommissie 
De stand van zaken rondom de sollicitatiecommissie wordt besproken. 197 

26. Jaarplan bespreken 
Elke werkgroep zou de onderwerpen oppakken die daar onder vallen. Voor Tiel is het 198 

onduidelijk wat er onder haar werkgroep valt. Zantman gaat de verdeling naar iedereen 199 

doorsturen [ACTIE]. 200 

27. Wvttk 
Van Dinther vindt het erg vervelend dat zij bij geen enkele PV het hele tijdsbestek 201 

aanwezig kan zijn. Op vrijdagochtend heeft zij een werkgroep, waardoor zij het eerste half uur 202 

van de PV mist. Valkenburg stelt voor om de volgorde van de agenda te veranderen naar 203 

onderdelen die minder vervelend zijn om te missen.  204 

Zantman wil het hebben over de kennismakingsgesprekjes met ALPHA. Zij zou dit in eerste 205 

instantie doen. Vandaag gaat Valkenburg dit doen. Er wordt besproken wie hier hoe lang bij 206 
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moet zijn. Zantman vindt dat het de FSRs verantwoordelijkheid is om de achterban op de 207 

hoogte te houden. Valkenburg vindt dat tot nu toe vrij goed gaat. Voorbergen is het juist wel met 208 

Zantman eens. Studieverenigingen kunnen waardevolle informatie delen met de FSR. 209 

28. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering.  210 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 211 

2019. 212 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 213 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 214 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 215 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 216 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 217 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 218 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 219 

COH en GSH. 220 

Actielijst 

180629-01 De raadsleden stellen gezamenlijk een lijst op met onderwerpen waarover de 221 

FSR FGw een mening wil uiten voordat de CSR-afgevaardigde hierover stemt 222 

in de CSR. 223 

180731-01  Valkenburg en Zantman spreken nogmaals over de taakverdeling van 224 

voorzitter en vicevoorzitter.  225 

180830-02 BMD bespreekt bij de vergadering het studentenstatuut wanneer dit af is. 226 

180914-03 Voorbergen vraagt of degenen die in BMD zitten de bijlage kunnen lezen over 227 

het CSR reglement en opmerkingen willen maken.  228 

180914-05 De kwaliteitsafspraken worden besproken in FinHu. 229 

180920-03 In de werkgroep BMD wordt er gesproken over diversiteit en de CSR.  230 

181005-01 De Nobel mailt het secretariaat voor een afspraak voor een algemeen gesprek 231 

met Thomas Vaessens eind oktober. 232 

181005-02 Zantman levert voor de volgende PV een stuk aan over wat de Raad doet (en 233 

vindt) in geval van protestacties. 234 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 235 

tijdens het vooroverleg 236 

181005-04 Emma Kat wordt uitgenodigd voor de laatste PV voor de volgende OV.  237 

181005-05  De Raadsleden bekijken of zij tentamens hebben op de vrijdag tijdens de 238 

tentamenweek (i.v.m. de PV). 239 
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181005-06 Zantman maakt een afspraak met Weerman over de facultaire diversity 240 

officer. 241 

181005-07 Tiel zet een datumprikker op voor een interne evaluatie. 242 

181005-08 Van Dinther en Vlogman stellen een brief op over OER B filosofie voor de 243 

volgende PV. 244 

181005-09 Voorbergen stuurt de praktische functiebeperking informatie door aan 245 

Zantman. 246 

181005-10 De deadline van het advies omtrent de herstructurering van de master 247 

mediastudies moet goed in de gaten worden gehouden en evt. om verlenging 248 

worden gevraagd. 249 

181005-11 Valkenburg wil voorstellen om in november een training aan te vragen van 250 

Landelijk Overleg Fracties. Valkenburg stuurt de AS hier meer details over. De 251 

AS mailt vervolgens LOF voor een training. 252 

181005-12 Op verzoek van Valkenburg zoekt Voorbergen uit hoe het zit met de student-253 

assessor, in het bijzonder wat er mogelijk is als de Raad hier iets aan wil 254 

veranderen. 255 

181005-13 Studiesucces 2.0: Voorbergen zal de bijlage rondsturen. 256 

181005-14 Volgende week wordt er een dossierhouder duurzaamheid voor contact met 257 

de CSR aangesteld. 258 

181005-15 De Raad moet toegankelijkheid en internationalisering bespreken. Dit 259 

gebeurd in BaMa over twee weken. 260 

181005-16 Zantman zal vragen of een FSR-lid mag deelnemen aan de 261 

sollicitatiecommissie voor de nieuwe COH onderwijsdirecteur. 262 

181005-17 Zantman gaat de verdeling van de jaarplanonderdelen naar alle Raadsleden 263 

doorsturen. 264 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 265 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 266 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 267 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 268 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 269 
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