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1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 10.32 uur.   23 

2. Post 
De post wordt besproken. Naar aanleiding van de bespreking wordt de agenda aangepast. 24 

 
 

 
Notulen PV 19 oktober 2018 

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

Afwezig Claire Dijkman 

Gast n.v.t. 

Notulist Quinty de Nobel 
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3. Mededelingen 
Valkenburg vond de TAQT training van gister goed. 25 

4. Vaststellen notulen 12 oktober 
De notulen van 12 oktober worden de volgende keer vastgesteld.  26 

5. Actielijst 
De actielijst wordt besproken en bijgewerkt.  27 

6. Vaststellen agenda 
Er worden een agendapunten toegevoegd. Achter 11 worden profileringsfonds, vraag van 28 

een student en de OV toegevoegd. Bij wvttk worden het trainingsbudget, de afspraak met 29 

Thomas Vaessens en de website besproken.  30 

7. Update afgevaardigde 
Voorbergen licht voor de Raadsassistenten de kwaliteitsafspraken toe. De volgende keer 31 

zal dit onderwerp weer terugkomen in de update.  32 

Het draaiboek gaat geëvalueerd worden. Alle punten van de FSR FGw worden 33 

meegenomen. Er komt uiteindelijk een conclusie en er komt sowieso een antwoordbrief. 34 

Met de brief over het huishoudelijk reglement was niemand het eens, omdat dat zou 35 

betekenen dat er geen discussies meer gevoerd zouden kunnen worden. Er zouden dan telkens 36 

nieuwe steminstructies gevraagd moeten worden aan de FSRen.  37 

Er zijn daarnaast zorgen geuit over de FGw’s Diversity Officer in de CSR. Voorbergen wil 38 

niet dat de CSR gaat handelen in de rol van de FSR FGw in dit dossier. De CSR wil afwachten wat 39 

er uit de stuurgroep komt.  40 

Valkenburg is benieuwd naar Studiesucces, omdat niet alleen de CSR maar ook de FSRen er 41 

mee aan de slag zullen gaan. Voorbergen geeft aan dat veel van de aanbevelingen alleen op 42 

facultair niveau aangepakt kunnen worden. Zaken als bijvoorbeeld de jaarindeling zijn wel UvA-43 

breed. Op sommige plekken zal er ook overlap zijn.  44 

Voorbergen heeft weinig informatie over het Universiteitskwartier. Het idee is dat Marloes, 45 

de dame van de bieb, over enige tijd met een voorstel komt en dat het daarna door gaat naar de 46 

FSR. Valkenburg geeft aan dat de FSR contact gaat hebben met Jaimie over de betrokkenheid 47 

van de FSR. 48 

Voorbergen licht internationalisering toe. Internationalisering zorgt ervoor dat de UvA 49 

groeit. De vraag ligt nu voor wat daarmee gedaan moet worden, in het bijzonder hoe de 50 

toegankelijkheid van UvA opleidingen kan worden behouden. Voorbergen is voorstander van 51 

het werken met Engelse en Nederlandse tracks. Valkenburg vraagt of Voorbergen een stukje wil 52 

schrijven over hoe hij wil gaan stemmen en over hoe hij over dit onderwerp in het algemeen 53 
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denkt. Dit stuk wordt tijdens de volgende PV besproken. [ACTIE] Voorbergen merkt wel op dat 54 

de kans groot is dat dit volgend jaar op facultair niveau besproken wordt. 55 

Van Dinther en Zantman sluiten aan bij de vergadering om 10.59.   56 

8. Nabespreking bijeenkomst prestatiedruk 
Vlogman heeft hier een stukje over geschreven. Het kwam er op neer dat de opkomst vrij 57 

breed was. Volgens Postma waren alle aanwezigen vrij tevreden over de bijeenkomst. Er werd 58 

een gesprek gevoerd aan de hand van discussiepunten. Zantman vraagt of de bijeenkomst nuttig 59 

was. Vlogman denkt van wel, maar zij is bezorgd dat er verder niets meer mee gaat gebeuren. 60 

Voorbergen deelt deze zorg. Hij wil het DB nu eigenlijk vragen of dat antwoord nog komt. 61 

Zantman wil ook graag dat de aparte afspraak met Kroon en Reijnen doorgaat, omdat dit tijdens 62 

het werkoverleg is afgesproken.   63 

9. Diversiteit 
Zantman heeft te horen gekregen dat de DO FGw wordt afgeschaft. Voorbergen geeft aan 64 

dat het DB wil dat een DB-lid DO wordt en dat diegene dan een ondersteunende coördinator 65 

krijgt. Dit is echter niet de wens van de FSR. Zantman denkt dat de DB-leden er te druk voor zijn 66 

en niet gespecialiseerd zijn in het onderwerp. Iedereen deelt het gevoel dat dit ongewenst is. 67 

Zantman kaart dit aan tijdens het werkoverleg. Voorbergen vraagt zich af of dat wel de juiste 68 

plek is. Er volgt een gesprek over het verloop van de werkoverleggen tot nu toe. Zantman zet in 69 

ieder geval de vragen die zij wil stellen op papier voor het overleg.  70 

10. Herstructurering Mediastudies 
De bijeenkomst is aanstaande dinsdag. Tiel gaat mee met Zantman in plaats van Dijkman. 71 

De vragen zijn eerder al besproken tijdens de PV. Volgende week vrijdag is er een geüpdatet 72 

vergaderstuk.   73 

11. Antwoord International Classroom 
Valkenburg licht toe wat er tijdens de vorige PV is besproken. Het lijkt hem goed om er nog 74 

even tijdens het werkoverleg over te spreken. Valkenburg vraagt Voorbergen om er dan iets 75 

over te zeggen. Zantman wil graag dit jaar dit punt oppakken (het DB wil dit pas volgend jaar 76 

doen). Voorbergen vraagt zich af of de Raad dit moet willen. Zantman ergert zich ook aan het 77 

feit dat International Classroom en diversiteit vaak in één zin door het DB genoemd worden, 78 

terwijl het niets met elkaar te maken heeft. Voorbergen wil serieus worden bijgepraat door 79 

Kroon over wat zij bedoelde met dat er al veel punten uit die brief besproken zijn. 80 

12. Profileringsfonds 
De Raad heeft hier veel opmerkingen over gekregen. Er hoeft geen brief over te komen 81 

naar de CSR, omdat zij al op de hoogte zijn van het probleem. De CSR zou in plaats van 82 
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evalueren zich meer actief moeten inzetten. Voorbergen geeft aan dat dit lastig is, omdat de CSR 83 

vorig jaar zelf met de huidige afspraken heeft ingestemd. Waarom moet aan de oude 84 

Raadsleden gevraagd worden. Voorbergen geeft aan dat er nu een lijst wordt gemaakt van 85 

evaluatiepunten, op basis waarvan in de toekomst pas iets ondernomen kan worden. 86 

Valkenburg vraagt zich af of de CSR niet kan afwijken van de afspraken, omdat dit probleem zo 87 

enorm dringend blijkt te zijn. Voorbergen weet niet zeker of dit wel echt zo is. Tiel vindt dat de 88 

CSR nu best zo kunnen afwijken, omdat zij tot nieuwe inzichten zijn gekomen. Volgend jaar is de 89 

evaluatie en komen er nieuwe afspraken.  90 

Zantman stelt voor dat Voorbergen eventueel wel met Weerman zou kunnen spreken. 91 

Voorbergen merkt op dat faculteiten uitzonderingen kunnen maken op het reglement van het 92 

profileringsfonds, dus dat dit inderdaad een goed punt is. Zantman en Van Dinther brengen dit 93 

op tijdens het werkoverleg. 94 

13. Vraag van een student 
Valkenburg merkt op dat dit moet worden opgepakt in een werkgroep in plaats van tijdens 95 

de PV. Voorbergen merkt op dat hier echt iets mee gedaan moet worden. Er wordt een discussie 96 

gevoerd over of dit tijdens het werkoverleg of tijdens de OV met het DB moet worden 97 

besproken. Er wordt besloten om het in ieder geval even ter sprake te brengen tijdens het 98 

werkoverleg. Tiel pakt deze brief op in BaMa.   99 

14. OV  
Voorbergen merkt op dat de agenda vrij vol is. Zantman en Voorbergen zouden 100 

desalniettemin diversiteit op de agenda willen zetten. Voor prestatiedruk moet er eerst op een 101 

brief van het DB worden gewacht. Valkenburg en Voorbergen willen ook graag duidelijk maken 102 

dat er resultaten worden verwacht van alle werkgroepjes die zijn ingesteld. Zantman wil toch 103 

nog graag een brief schrijven over OER A. Voorbergen snapt dit wel, maar is het er niet per se 104 

helemaal mee eens. Hij zou het liefst wel de discussies gaan voeren dit jaar. Zantman wil ook 105 

afspraken kunnen maken over wat er volgend jaar in de OER komt te staan. Zij zal dit naar 106 

voren brengen naar tijdens het werkoverleg. 107 

Voor een aantal brieven moet nog gekeken worden naar wat de FSR daar nog mee zou 108 

willen.  109 

15. Vergaderstuk functiebeperking 
Dijkman heeft een brief geschreven aan het DB. Valkenburg leest de brief voor. Voorbergen 110 

vindt de brief goed. Valkenburg had het gevoel dat sommige punten niet concreet genoeg 111 

waren, om duidelijk aan te geven wat er gevraagd wordt.  112 

Voorbergen had afgelopen donderdag een afspraak met De Graaf over dit onderwerp, zij 113 

pakt functiebeperking UvA-breed aan. Er gebeuren veel verschillende dingen. Dit kan ook 114 
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relevant zijn voor de FSR FGw. Er wordt bijvoorbeeld op dit moment een draaiboek opgesteld. 115 

Voorbergen vraagt zich af wat de FSR hier nu dan nog mee moet doen.  116 

Zantman wil graag een afspraak met het DB om dit onderwerp te bespreken. Er wordt een 117 

zin aan de brief toegevoegd over dat er een gesprek moet komen om gezamenlijk een 118 

startnotitie op te stellen die als uitgangspunt kan dienen voor de werkgroepen en om de 119 

hierboven geschetste vragen te bespreken. Valkenburg zet dit in de brief erbij. Er wordt 120 

gestemd over het versturen van de brief. De stemming is aangenomen.  121 

16. Begroting 
Van Dinther geeft aan dat de deadline slechts vier weken is deze keer. De deadline is niet 122 

flexibel, omdat deze universiteitsbreed is. Zantman wil dit graag aankaarten tijdens het 123 

werkoverleg, ook in verband met de tentamenweek en het gebrek aan een afspraak met Nijsten. 124 

Van Dinther wil het echter wel gewoon gaan proberen. Bouke gaat Van Dinther helpen.  125 

17. KeBo bespreking 
Op 20 november zal deze plaatsvinden. De uitnodiging wordt dit weekend verstuurd. 126 

Tijdens CoStu wordt besproken of er drankjes worden gegeven. Er is in ieder geval een datum 127 

en een locatie.  128 

18. Jaarplan 
Voor 20 november moet dit af zijn. Het DB wil er ook graag over in gesprek. 129 

19. Wvttk 
Tiel heeft een voorstel voor gebruik van het trainingsbudget. Zantman vindt het heel 130 

belangrijk om te werken aan teambuilding. Het geld gaat in ieder geval gebruikt worden. 131 

De afspraak met Thomas Vaessens in aanstaande maandag. Er zijn sowieso drie 132 

Raadsleden aanwezig. Daarna is de bespreking met Bouke. Valkenburg bereid dit voor. 133 

De websites moeten nu bijgewerkt worden. Dit wordt opgepakt in CoStu.  134 

20. Sollicitatiecommissie 
De sollicitatiecommissie wordt besproken.  135 

21. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 136 

22. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering om 12.12.  137 
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Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 138 

2019. 139 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 140 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 141 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 142 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 143 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 144 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 145 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 146 

COH en GSH. 147 

Actielijst 

181005-04 Emma Kat wordt uitgenodigd voor de laatste PV voor de volgende OV.  148 

181005-07 Tiel zet een datumprikker op voor een interne evaluatie. 149 

181005-15 De Raad moet toegankelijkheid en internationalisering bespreken. Dit 150 

gebeurd in BaMa over twee weken. 151 

181005-16 Zantman zal vragen of een FSR-lid mag deelnemen aan de 152 

sollicitatiecommissie voor de nieuwe COH onderwijsdirecteur. 153 

181019-01 Valkenburg vraagt of Voorbergen een stukje wil schrijven over hoe hij wil 154 

gaan stemmen en over hoe hij over dit onderwerp in het algemeen denkt. Dit 155 

stuk wordt tijdens de volgende PV besproken. 156 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 157 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 158 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 159 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 160 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 161 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 162 

tijdens het vooroverleg. 163 
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