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Agenda  
1. Opening 1 

2. Mededelingen 2 

3. Vaststellen agenda   3 

4.  OV voorbereiding voor de afwezigen van de vorige keer 4 

5.  Update afgevaardigde 5 

6. Input sterke medezeggenschap evenement 6 

7. OER A onderwerpen uit cyclus 7 

8. Sluiting 8 

1. Opening 
       Zantman opent de vergadering om 17.06.  9 

2. Mededelingen 
Zantman valt vandaag voor Valkenburg in als technisch voorzitter. Hij sluit later aan bij de 10 

vergadering. 11 

3. Vaststellen agenda 
De lunch met de VU en de OR borrel worden geschrapt, evenals de nog te behandelen 12 

dossiers. 13 

4. OV voorbereiding voor de afwezigen van de vorige keer 
Van Dinther en Zantman hebben gesproken met Weerman over punt 12 op de OV-agenda. 14 

Tijdpad OER zal door de FSR van de agenda geschrapt worden, er is namelijk geen vergaderstuk 15 

ontvangen. Zantman licht toe wie de sprekers zijn voor de overgebleven vergaderpunten. 16 

Er wordt gesproken over het aandragen van een student-lid voor de werkgroep diversiteit. 17 

Er zal gevraagd worden of zo’n lid een vergoeding kan krijgen uit het budget van 20 000 EUR.  18 

Zantman licht de presentatie over de ontwikkelingen in de instroom van studenten toe die 19 

de vorige keer tijdens de OV is gegeven. Ouwehand vraagt of het advies international classroom 20 

geschreven moet worden in de bredere context van internationalisering, of als een 21 
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opzichzelfstaand advies. Andere Raadsleden lijkt dit een losstaand onderwerp. Op de OV zal 22 

kort gesproken worden over ideeën om de instroom van Nederlandse studenten aan de faculteit 23 

te vergroten. Voorbergen stelt voor om dit tijdens een aparte afspraak te doen. Er wordt 24 

geconcludeerd dat er tijdens de OV niet al te veel aandacht aan besteed gaat worden. 25 

Valkenburg vraagt tijdens de rondvraag aan Vaessens om een memo over het tijdig 26 

bekendmaken van studiehandleidingen. 27 

5. Update afgevaardigde 
Voorbergen was niet bij de meest recente CSR vergadering. Hij loopt de update van de 28 

week daarvoor door. Het standpunt met betrekking tot de duurzame lunches is gelukt. Het kan 29 

nog even duren voordat het advies verschijnt. Daarnaast is het CvB inmiddels bezig met het 30 

opstellen van een eigen diversiteitsbeleid. Voorbergen gaat hier morgen naar vragen. 31 

Er wordt gesproken over de locatie van de UvA Health week. De FSR FGw ziet het liefst dat 32 

de week op alle locaties georganiseerd wordt, omdat studenten er anders naartoe zullen gaan of 33 

er niet van op de hoogte zullen zijn.  34 

Het universiteitsreglement gaat binnenkort weer spelen (dit staat niet in de update). In 35 

april wordt dat herzien. De CSR gaat nu alvast kijken of er dingen veranderd moeten worden. Er 36 

wordt een bijeenkomst georganiseerd voor dossierhouders. 37 

Wat zou de FSR nog willen bereiken op centraal niveau? Zantman wil graag dat de CSR een 38 

orgaan wordt met alleen maar afgevaardigden. Hier zal eerst nog met de hele FSR over 39 

gesproken moeten worden aan de hand van een vergaderstuk uit de werkgroep Oeror. 40 

Valkenburg vraagt waarom de CSR al 15 notulen niet vastgesteld heeft. Voorbergen gaat het 41 

even navragen. Ook zou Valkenburg het fijn vinden om te weten of andere FSR’en toegang 42 

hebben tot de medewerkerssite. Voorbergen zet in de volgende update wat er op de lange 43 

termijn nog in de CSR speelt en waar de FSR nog input voor kan leveren. 44 

6. Input Sterke Medezeggenschap evenement 
Vriens lijkt het interessant om de opstellers van het verslag uit 2017 uit te nodigen op het 45 

evenement. Daarnaast nog twee andere sprekers, waaronder wellicht iemand uit de politiek. Er 46 

moet op korte termijn een concreet plan zijn om voor te leggen aan het DB, zodat zij het kunnen 47 

organiseren. Voor volgende week komt er een vergaderstuk. 48 

7. OER A onderwerpen uit cyclus 
Raadsleden zijn enigszins verontwaardigd over de optie “Honours” op het student research 49 

platform. Dit lijkt echter centraal geregeld te zijn.  50 

Honours en BSA zijn zulke onderwerpen. BSA wordt echter volgend jaar uitgebreider 51 

behandeld, omdat er dan een evaluatie plaatsvindt. Tot de evaluatie lijkt het DB niets te willen 52 

veranderen.  53 
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Er wordt ook gediscussieerd over de verschoolsing/toetsmomenten. Naast een 54 

minimumaantal toetsmomenten, zou er ook een maximumaantal toetsmomenten moeten zijn. 55 

Bijvoorbeeld het wekelijks in moeten leveren is niet altijd een succes. Zeker als de 56 

toetsmomenten niet van toegevoegde waarde blijken te zijn. 57 

8. Sluiting 
Zantman sluit de vergadering om 18.20. 58 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 59 

2019. 60 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 61 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 62 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 63 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 64 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 65 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 66 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 67 

COH en GSH. 68 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  69 

Actielijst 

190131-01 Valkenburg verdiept zich in de aanpak van voedselverspilling door de 70 

universiteit. 71 

190210-01 Er wordt een aparte afspraak gemaakt met Reijnen voor het bespreken van 72 

het GSH jaarplan. 73 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 74 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 75 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 76 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 77 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 78 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 79 

tijdens het vooroverleg. 80 
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