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1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 13.06.  22 

2. Mededelingen 
De deadline voor het inleveren van de invulroosters is 26 januari 2019. 23 

 
 

 
Notulen PV 22 januari 2019 

Aanwezig 

Tjibbe Valkenburg, Loekie van Dinther, Iris Kok, Nuria Zantman, Thirza Tiel, Bram Vriens, June Ouwehand, Claire 

Dijkman, Roeland Voorbergen, Nuala Vlogman 

Afwezig n.v.t. 

Gast n.v.t. 

Notulist Quinty de Nobel 
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3. Post 
Het postoverzicht wordt besproken en bijgewerkt. 24 

4. Actielijst 
De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. 25 

5. Vaststellen notulen 15 januari 
De notulen van 15 januari worden vastgesteld. Ouwehand vraagt naar hoe de bespreking 26 

over de vegetarische lunches de vorige keer is gegaan. Er wordt besloten dit pas te bespreken 27 

als Zantman aanwezig is. 28 

6. Vaststellen agenda 
Tiel wil een agendapunt toevoegen over een evaluatieweekend. Er wordt nog een aantal 29 

vergaderpunten toegevoegd. 30 

7. Proces Universiteitskwartier 
Tiel doet een aantal mededelingen die tijdens OEROR is besproken. De FSR wil tijdens de 31 

OV 20 minuten krijgen om het over het proces Universiteitskwartier te hebben. De FSR-ruimte 32 

komt bij de studieverenigingen. Ook moet de sfeer van de Bushuiskantine worden doorgegeven 33 

in het nieuwe gebouw. Tiel loopt het vergaderstuk door en begint met vragen over het stuk.   34 

Dijkman is benieuwd naar het aspect functiebeperking. Dit zal later pas aan bod komen. 35 

Ouwehand is benieuwd naar het aspect digitalisering. Daar is een visie voor opgesteld over hoe 36 

het onderwijs er later moet uitzien, maar het is in ieder geval duidelijk dat er overal 37 

stopcontacten moeten zijn.  38 

Donderdag is het inputmoment. De FSR zal aangeven dat er een diversiteit aan plekken 39 

moet komen, bijvoorbeeld rustigere en drukkere plekken. Ook moet de identiteit van de FGw 40 

worden laten zien doormiddel van bijvoorbeeld tentoonstellingen.  41 

Eerst wordt BG 5 besproken. Voorbergen wil graag meer weten over flexibele ruimtes, 42 

daar is weinig animo voor vanwege vervelende harmonicamuren. Tiel geeft aan dat er nu vooral 43 

wordt gedacht in termen van meubels met wieltjes. Vriens geeft aan dat op andere 44 

universiteiten en hoge scholen lege onderwijsruimtes gewoon voor studeren kunnen worden 45 

gebruikt. Hier zou alvast rekening mee kunnen worden gehouden in het ontwerp, door 46 

bijvoorbeeld elektronische sloten.  47 

Dan wordt de Oudemanhuispoort besproken. Er wordt gewerkt vanuit het principe van 48 

drukte naar rust. Over de aula heeft de FSR weinig te zeggen, aangezien zij de ruimte amper 49 

gebruikt. Dan, waar ontmoeten medewerkers en studenten elkaar? Bij voorkeur in een gedeelde 50 

kantine. Tot slot de centrale gang, die in het nieuwe ontwerp een stuk groter zal worden. Daar 51 

kan gewerkt worden met meerdere tussenverdiepingen om zodoende meer ruimte te creëren 52 
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voor studenten. Al met al zou het fijn zijn als de medewerkers die daarvoor betaald worden met 53 

meer suggesties komen, aangezien zij meer weten over de vereisten. 54 

Verdere suggesties kunnen per mail aan Tiel gecommuniceerd worden. 55 

8. OER A 
Valkenburg heeft met Doetsje de Groot gesproken over OER A. Het ziet er naar uit dat er dit 56 

jaar veel gaat veranderen. Hij heeft met haar gesproken over de werkgroep die over 57 

terminologie gaat. Valkenburg licht toe wat er besproken is en stipt de punten aan die de FSR 58 

mogelijk problematisch kan vinden. Bijvoorbeeld het toevoegen van “toetsen” en “toetsing” met 59 

een “/” kan verwarrend zijn. Ook is de wijziging van cijfers naar studieresultaten een 60 

inhoudelijke wijziging die de werkgroep niet zou mogen maken. Bovendien is er onduidelijkheid 61 

over het twee keer kunnen afronden van een onderwijseenheid. Valkenburg stelt voor om dit zo 62 

te houden, zodat studenten zich kunnen beroepen op beide interpretaties. Daarnaast wordt het 63 

woord “toets” niet uitgelegd, alleen dat een tentamen bestaat uit meerdere toetsen. Tot slot zou 64 

“afgesloten” moeten blijven staan en niet vervangen moeten worden door “getoetst”. Andere 65 

Raadsleden zijn het hier mee eens. De FSR zal bovendien een voorstel doen aan het DB voor een 66 

definitie van het woord “toets”. 67 

Het ziet er wel naar uit dat de 20 werkdagen voor nakijken naar 15 werkdagen gaan. Dit 68 

gebeurt sowieso volgend jaar. Reijnen en Kroon zagen volledig in dat er hier iets moest 69 

veranderen.  70 

Voorbergen wil met zo veel mogelijk FSR-leden aanwezig zijn op de OER-bespreking van 5 71 

februari.  72 

9. ACASA 
Vrijdag is er een afspraak met de VU. Wil de FSR zich inzetten voor de punten die er nu niet 73 

in staan voor de VU studenten? Voorbergen lijkt dit geen issue, het is vooral belangrijk dat het 74 

in alle OERen B staat. De studiegeschiktheidsclausule is sinds de zomer legaal, dus ook dat hoeft 75 

hier niet opgepakt te worden. Veel punten zal de VU vooral zelf moeten oppakken. 76 

10. Studentennieuwsbrief 
Er schijnt wel een studentennieuwsbrief te zijn voor studenten, net als voor medewerkers. 77 

Waarschijnlijk is er iets misgegaan met de e-mailadressen. Valkenburg heeft voorgesteld aan de 78 

medewerker die hierover gaat om een stukje te schrijven voor die nieuwsbrief. Andere 79 

Raadsleden vinden dit ook een goed idee.  80 

11. PV volgende week 
Volgende week is de PV van 11.00 – 13.00.  81 
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12. Update afgevaardigde 
Voorbergen is vandaag aanwezig om de update toe te lichten. UvA-Q moet vrijblijvend zijn, 82 

de OC’s moeten gewoon kunnen kiezen om daar aan deel te nemen. De FSR FMG brief zal niet 83 

door de CSR ondertekend worden, maar de inhoud van de brief zal waarschijnlijk wel gewoon 84 

beleid worden. Het zou zelfs kunnen dat de FMG de brief niet meer wil versturen. De FSR FGw 85 

vindt het oké, maar had nog wel als suggestie dat studentenraden zich er zelf ook aan moeten 86 

houden. Voorbergen neemt de suggestie mee. Met betrekking tot duurzame catering leek 87 

Voorbergen het een goed idee om als standaard vegetarisch te doen en dat voor vlees een 88 

aparte bestelling geplaatst moet worden. Voor veganistische lunches was weinig animo. 89 

Wellicht moet kaas dan ook worden toegevoegd als extra verzoek, aangezien het even 90 

vervuilend is als vlees. De FSR besluit dat de afgevaardigde in de CSR als standaard voor 91 

veganistische lunch met als extra opties vlees en kaas. De stemming wordt aangenomen.  92 

13. CILT symposium 
Dit wordt in de werkgroepen TSS en BAMA besproken. 93 

14. Werkoverleg en Overlegvergadering 
Tijdens het werkoverleg wordt er een presentatie gegeven door Spoelder. De FSR wil een 94 

aantal punten aanstippen. Ten eerste het tutoraat en welke concrete stappen kunnen worden 95 

gezet. Ten tweede het studentstatuut, waarin alle rechten van studenten moeten staan. In de 96 

OER is dit vooralsnog onvoldoende geregeld. Ten derde de werving en instroom van studenten 97 

aan de hand van de presentatie van de vorige OV. Ten vierde de vraag of de FSR als toehoorder 98 

van bijeenkomsten van de examencommissie met de decaan kan zitten. Ten vijfde de 99 

informatievoorziening voor OCs. Ten zesde hoe het zit met deeltijders. Ten zevende of er 100 

standaard open vacatures komen voor studentassistenten. Ten achtste wil de FSR meer 101 

informatie over scripties die buiten de bachelor geschreven zouden moeten kunnen worden. 102 

Ook gaat de FSR niet het medezeggenschapsevenement organiseren. Hier wordt volgende week 103 

over gestemd. Voorbergen schrijft een vergaderstuk. Bovendien moet het samenvoegen van 104 

OC’s en hoe dat werkt worden besproken. Daarnaast wil de FSR verheldering over het 105 

minorenbeleid. Verder zou een kennismaking met het nieuwe DB-lid leuk zijn.   106 

Een andere vraag is of de FSR wordt bezocht in het kader van de onderwijsvisitaties. Dit is 107 

niet duidelijk. 108 

Op het vooroverleg zal Valkenburg voorleggen of de kwaliteitsafspraken bij Stand van 109 

Zaken kunnen worden toegevoegd. Als er iets moet worden toegevoegd, moeten er gauw 110 

stukken aan het DB gestuurd worden. 111 

15. Evaluatieweekend 
Dit is een voorstel van Tiel. De CSR heeft dit gedaan en dit was een succes. Voorbergen 112 

vertelt hoe dit bij de CSR is gegaan. Een aantal andere raden doen dit ook. Zantman stelt voor 113 



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

 

Pagina 5 ~ 6 

om dit samen te voegen met de training van Laurens. Bij voorkeur een vrijdagmiddag en een 114 

zaterdag. Hier wordt een datumprikker voor gemaakt door Kok.  115 

16. Honoursprogramma 
Vriens licht het vergaderstuk toe. Er is een toezegging geweest van het DB om hier een 116 

discussie over te hebben, dus is het belangrijk om hier een Raadsstandpunt over te hebben. Niet 117 

iedereen kan zich meer vinden in het standpunt van de vorige Raad (afschaffen). Het idee is nu 118 

om Honours iets aan te passen zodat prestatiedruk niet meer in de hand wordt gewerkt, door 119 

bijvoorbeeld de nadruk te leggen op verdieping in plaats van excellentie.  120 

Ouwehand stelt voor om zo snel mogelijk te stemmen over een Raadspunt, aangezien er in 121 

TSS al vaak over gesproken is. Voorbergen denkt dat het oude standpunt niet per se 122 

onwerkbaar is, aangezien het nu losgekoppeld is van de OER cyclus. De FSR kan later altijd meer 123 

inschikken naar een iets minder vergaand standpunt.  124 

Tijdens de volgende PV zal de discussie gevoerd worden en de PV erna zal gestemd 125 

worden. Vriens maakt een vergaderstuk met discussiepunten en een mogelijke Raadsstandpunt. 126 

17. Benoeming COH directeur 
Volgende week wordt over de brief gestemd. Aanstaande dinsdag is er een besluitvormend 127 

stuk.   128 

18. Gesprek met de rector 
De Raad vertrouwt dit aan Zantman toe. Vriens geeft Zantman input over het 8-8-4 129 

systeem. Acht weken is te kort en binnen de vier weken kan nooit een goed vak verzonnen 130 

kunnen worden. Er zijn dan bijna geen vakken te volgen. Daar kan beter twee keer tien van 131 

gemaakt worden. Ook vindt hij dat de UvA app verbeterd kan worden. Tiel wil graag dat er 132 

gesproken wordt over internationalisering. Ouwehand wil prestatiedruk als onderwerp 133 

toevoegen en een eventuele vakantieweek.  134 

19. Veganistische lunches 
Dit komt volgende week op de PV, dan wordt er een oordeelvormend stuk opgesteld. Het 135 

stuk van vandaag wordt beschouwd als een informerend stuk. Ouwehand ziet graag een meer 136 

genuanceerd stuk met aanvullende informatie over andere opties. Vriens stelt voor om bij de 137 

cateraar te peilen wat de mogelijkheden zijn. Voorbergen stelt voor om bij Nijsten na te vragen 138 

of dit überhaupt op facultair niveau mogelijk is.  139 

20. Rondvraag 
Tiel gaat 15 tot en met 24 februari een week naar Israël. Ook Ouwehand heeft een vakantie 140 

gepland. Zantman heeft deze week een belangrijke deadline en zal dus minder actief zijn. Kok en 141 

Valkenburg wil er aan werken om de verhouding met studieadviseurs te verbeteren. Daarnaast 142 
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lijkt het hem goed aan een brief te werken over de mankementen van 8-8-4. Voorbergen stelt 143 

voor om het evaluatieplan van de CSR af te wachten. Dijkman gaat donderdag naar een 144 

symposium over functiebeperking, anderen zijn ook welkom.  145 

21. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering om 15.12. 146 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 147 

2019. 148 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 149 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 150 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 151 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 152 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 153 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 154 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 155 

COH en GSH. 156 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  157 

Actielijst 

190108-08 Zantman schrijft een vergaderstuk over lifelong learning. 158 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 159 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 160 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 161 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 162 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 163 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 164 

tijdens het vooroverleg. 165 
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