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1. Opening 

       Valkenburg opent de vergadering om 13.03. 18 

2. Mededelingen 

Vlogman moet vandaag eerder weg in verband met een werkgroep. Van Dinther heeft 19 

hiervoor een college op een andere locatie, waardoor zij er soms wellicht iets later zal zijn. 20 

3. Post 

Het postoverzicht wordt gesproken en bijgewerkt. 21 

 
 

 
Notulen PV 8 januari 2019 

Aanwezig Tjibbe Valkenburg, Loekie van Dinther, Roeland Voorbergen, Iris Kok, Nuria Zantman, Thirza Tiel, Bram Vriens 

Afwezig June Ouwehand, Claire Dijkman 

Gast n.v.t. 

Notulist Quinty de Nobel 
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4. Actielijst 

De actielijst is leeg. 22 

5. Vaststellen notulen 20 december 

Deze notulen zijn iets anders opgesteld, iets minder gedetailleerd. Dit bevalt de Raadsleden 23 

goed. De notulen worden vastgesteld. 24 

6. Vaststellen agenda 

Vlogmans gesprek met Malou Sprinkhuizen en lifelong learning worden toegevoegd. 25 

7. Update afgevaardigde 

Voorbergen is vandaag niet aanwezig. 26 

8. Proces Universiteitskwartier 

Er is vandaag helaas geen vergaderstuk. Tiel wil bespreken hoe nu verder te gaan. 27 

Donderdag zijn er twee terugkoppelingsmomenten en een individueel terugkoppelingsmoment 28 

voor de FSR. Zantman stelt voor om die laatste afspraak af te zeggen en met Nijsten te kijken 29 

naar een nieuw moment in januari. De volgende keer zou er een oordeelvormend vergaderstuk 30 

moeten komen, waarin de informatiepakketten worden samengevat en aandachtspunten 31 

worden aangegeven. Valkenburg merkt op dat het belangrijk is om niet alleen Nijsten te 32 

spreken, maar ook Hofman. Zij gaat er uiteindelijk over. Tiel schrijft een vergaderstuk en gaat zo 33 

snel mogelijk Nijsten mailen over een afspraak met hem en bij voorkeur ook Naomi Hofman na 34 

15 januari [ACTIE].  35 

Daarnaast dienen alle Raadsleden na te denken over waar de Raadskamer moet komen in 36 

het nieuwe gebouw: bij de studenten of bij het bestuur in een apart gebouw. Door als FSR bij het 37 

bestuur te gaan zitten maak je het gebouw toegankelijker voor studenten en word je wellicht 38 

ook serieuzer genomen door het bestuur. Nadeel is dat je minder dicht bij de studenten zit. 39 

Volgende week wordt dit onderwerp opnieuw besproken.  40 

Valkenburg herinnert de Raadsleden aan de werkafspraken die zijn gemaakt voor de 41 

kerstvakantie. Deze zijn terug te vinden in de Week van de FSR en de conceptnotulen van de 42 

vorige keer.  43 

9. Voorgenomen benoeming onderwijsdirecteur COH 

De Raad bespreekt de voorgenomen benoeming.  44 

10. Gezamenlijke brief Algemene Vergadering 

De vorige AV viel een beetje tegen, vandaar dat de OR en de FSR nu samen een brief 45 

schrijven. Dit is afgesproken tijdens de gezamenlijke lunch. Nu moeten de OR en FSR de brief 46 

zowel intern als gezamenlijk bespreken. Valkenburg neemt de brief door. De brief wordt 47 
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gezamenlijk verstuurd, met twee handtekeningen eronder en een paar kleine aanpassing. Er 48 

wordt ingestemd met deze brief.  49 

11. CILT symposium 

Yolanda Spoelder had gevraagd of de FSR aanwezig wilde zijn bij een bijeenkomst over 50 

blended learning. Zij was het met Kok eens dat er vooral over studenten werd gesproken in 51 

plaats van met. Kok maakt voor volgende week een vergaderstuk [ACTIE]. 52 

12. ACASA 

Kok licht het vergaderstuk toe. Op 17 januari wonen Tiel en Kok een OC vergadering bij, 53 

waar zij zullen vragen of het nu goed loopt. Zantman lijkt het belangrijk om rechten van VU- en 54 

UvA-studenten gelijk te trekken en te bekijken welke verschillen er nog zijn. Voorbergen licht 55 

de situatie van vorig jaar toe, waarin juist veel is gestreden om dingen niet te laten veranderen. 56 

Het leek vooral een grote rommel te zijn.  Voor volgende week dinsdag wordt er een vragenlijst 57 

opgesteld [ACTIE]. Daarna komt er een oordeelvormend vergaderstuk, voor 22 januari 58 

[ACTIE]. Wilts wordt een mail gestuurd over wanneer het tijdpad OER ACASA verstuurd zal 59 

worden [ACTIE]. 60 

13. Update Malou Sprinkhuizen 

Voorbergen sluit aan bij de vergadering. Sprinkhuizen heeft een plan om van de Paasdagen 61 

zelfstudiedagen te maken en na week 5 een vakantieweek in te plannen, omdat dat blok uit 9 62 

weken bestaat. Vlogman is het daar persoonlijk wel mee eens. De UvA kan op die feestdagen in 63 

ieder geval niet open, maar de dagen kunnen wel geteld worden als studiedagen voor studenten 64 

om de norm te kunnen halen. Voorbergen denkt dat dit wel haalbaar is. Het CvB doet hier alleen 65 

moeilijk over, omdat het schuiven met weken veel gedoe met zich meebrengt.  66 

Er waren weinig reacties op de mail van Sprinkhuizen voor een dossierhoudersoverleg. Er 67 

was slechts één andere studentenraad aanwezig. Het moment was vooral bedoeld als 68 

inventarisatie van meningen, er was weinig nieuwe informatie. Dit onderwerp wordt eerst in 69 

TSS besproken. Voorbergen merkt op dat er eerst nog een survey komt onder studenten en 70 

docenten als eerste stap in dit proces.  71 

14. Lifelong learning 

Zantman heeft dit al een keer toegelicht. In de tussentijd is er niets nieuws gebeurd. Er 72 

moet door de universiteit iets met lifelong learning gedaan worden, maar het komt er op neer 73 

dat dat eigenlijk niet kan. Het is wellicht toch de moeite waard dit op te pakken. Er is een brief 74 

uit het verleden waar een aantal ‘quick fixes’ in staan die nu nog steeds zouden kunnen worden 75 

toegepast. Zantman schrijft een vergaderstuk [ACTIE].   76 
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15. Wvttk 

Valkenburg vraagt aan Voorbergen waarom de CSR niets met duurzaam reizen doet. 77 

Voorbergen verwacht dat de CSR de brief wel zou ondertekenen.  78 

Van Dinther vertelt dat er met de FMG een gesprek is over de bezuinigingen aanstaande 79 

maandag om 13.00 uur. Zantman wil daar wel bij zijn.  80 

Valkenburg gaat met een praatgroepje over artikelen aan de slag om de kennis daarover te 81 

vergroten. Casper en Malou sluiten sowieso aan. 82 

16. Rondvraag 

Eind februari is er weer een afspraak met de OR over onder anderen diversiteit en 8-8-4. 83 

Dit wordt voorbereid in BaMa. Er is nog behoorlijk wat budget over. Wellicht kan er een bedrijf 84 

worden ingehuurd om de knelpunten van 8-8-4 te onderzoeken.  85 

17. Sluiting 

Valkenburg sluit de vergadering. 86 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 87 

2019. 88 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 89 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 90 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 91 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 92 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 93 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 94 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 95 

COH en GSH. 96 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  97 

Actielijst 

190108-01 Tiel schrijft een vergaderstuk en gaat zo snel mogelijk Nijsten mailen over een 98 

afspraak met hem en bij voorkeur ook Naomi Hofman na 15 januari. 99 

190108-02 Kok maakt voor volgende week een vergaderstuk over het CILT symposium. 100 

190108-03 Zantman schrijft een besluitvormend stuk over de voorgenomen benoeming 101 

van de COH directeur. 102 

190108-04 Kok maakt voor volgende week een vergaderstuk over het CILT symposium. 103 

190108-05 Er wordt een vragenlijst opgesteld voor de OC-bijeenkomst (ACASA) van 17 104 

januari. 105 

190108-06 Wilts wordt gemaild over het tijdpad OERen ACASA. 106 
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190108-07 Voor 22 januari schrijft Kok een oordeelvormend vergaderstuk over ACASA. 107 

190108-08 Zantman schrijft een vergaderstuk over lifelong learning. 108 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 109 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 110 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 111 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 112 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 113 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 114 

tijdens het vooroverleg. 115 


