
 

 

Spuistraat 134 
1012 VB Amsterdam 

(020) 525 3278 
fgw@studentenraad.nl 
studentenraad.nl/fgw 

Agenda  
1. Opening 1 

2. Mededelingen 2 

3. Post en actielijst   3 

4.  Vaststellen notulen 21 maart, 4 en 11 april   4 

5.  Vaststellen agenda 5 

6. Sustainable travel policy letter 6 

7. Brief medezeggenschapsoverleg 7 

8. Nabespreking kwaliteitsgelden  8 

9. Werkgroepen functiebeperking & diversiteit 9 

10. Studiesucces  10 

11. Vacature Ambtelijk Secretaris  11 

12. Sterke medezeggenschapsevenement 12 

13.  Update afgevaardigde 13 

14.  Humanities in Context 14 

15. Wvttk 15 
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1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 13.08.  17 

2. Mededelingen 
Dijkman wordt niet meer meegerekend voor het quorum door herhaaldelijk onafgemeld 18 

aanwezig te zijn. Zantman is op studiereis. 19 

3. Post en actielijst 
De post wordt besproken en de actielijst wordt bijgewerkt. 20 

 
 

 
Notulen PV 11 april 2019 

Aanwezig Roeland Voorbergen,  Nuala Vlogman,  Thirza Tiel, Loekie van Dinther, Tjibbe Valkenburg, Iris Kok 

Afwezig Claire Dijkman, Nuria Zantman 

Gast n.v.t.  

Notulist Quinty de Nobel 
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4. Vaststellen notulen 21 maart, 4 en 11 april 
De notulen van 21 maart en 4 april worden vastgesteld. De notulen van 11 april worden 21 

volgende week vastgesteld. 22 

5. Vaststellen agenda 
Toevoegingen aan de agenda: sustainable travel policy letter.  23 

6. Sustainable travel policy letter 
De FSR is blij met de inhoud van de brief en ondersteunt deze van harte. Er wordt 24 

ingestemd. 25 

7. Brief medezeggenschapsoverleg 
De brief kan aan de OR worden voorgelegd voor opmerkingen. Nu moet het 26 

medezeggenschapsoverleg zelf georganiseerd worden, maar in de toekomst kan dit net zoals de 27 

FOCB geregeld wordt zodat het overleg er voortaan gewoon is. Valkenburg stuurt de brief 28 

vandaag door aan de OR. 29 

8. Nabespreking kwaliteitsgelden 
Het DB wil de gelden vasthouden en dan volgend jaar uitgeven voor TCR. Dit is vanwege de 30 

bezuinigingen. Als de extra uren nu zouden worden doorgevoerd, zouden deze weer verloren 31 

gaan aan de bezuinigingen. Zij moeten dit nu gaan voorleggen aan het CvB. FSR-leden vinden 32 

het jammer dat dit van tevoren niet duidelijk gecommuniceerd is. De OC heeft ook geen 33 

adviesaanvraag ontvangen. Er zijn dan ook helemaal geen plannen gemaakt. Alleen Weerman 34 

en de opleidingsdirecteur leken dit te weten. Voorbergen stelt voor om een afspraak te maken 35 

voor een toelichting over de kwaliteitsafspraken met de opleidingsdirecteur. Van Dinther houdt 36 

contact met de OC. 37 

Voorbergen heeft een samenvatting gegeven van de GV en aangegeven dat het proces 38 

volgend jaar opnieuw zal moeten gebeuren. Bij de meeste voorstellen had de FSR geen 39 

bezwaren, op twee na (ACASA en Theaterwetenschap). Dit moet dus opnieuw onder bepaalde 40 

voorwaarden, zoals een termijn van zes weken voor de OC’s. Er moet gecontroleerd worden of 41 

er naar de noodrem gekeken is of dat Weerman het besluit naast zich neer heeft gelegd. Tiel 42 

gaat Wilts vragen wat het besluit was.  43 

9. Werkgroepen functiebeperking & diversiteit 
Wanneer Zantman terug is, schrijft zij een update over deze werkgroepen. [ACTIE] Dit is 44 

ook belangrijk gezien de beknopte reactie van het DB op de brief over diversiteit. 45 
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10. Studiesucces 
Er komt een aantal notities van Vaessens de kant van de FSR op om te bespreken tijdens de 46 

OV.  47 

11. Vacature Ambtelijk Secretaris 
Na 20 mei wordt de vacature op de website gezet. Het draaiboek van vorig jaar wordt er 48 

dan bij gehaald. 49 

12. Sterke Medezeggenschap evenement 
Het DB vond dit een ludiek idee. Er komt een vervolg, maar de vraag is of dit op korte 50 

termijn zal zijn. Een toelichting op de bezuinigingen zal plaatsvinden in een zaaltje op PCH. FSR-51 

leden dienen daar aanwezig zijn. Dit kan in verband met Nijstens agenda niet tijdens de 52 

verkiezingsweek. De FSR wil het dan de week ervoor. 53 

13. Update afgevaardigde 
Voorbergen heeft wederom geen update kunnen schrijven. Tijdens het Paasweekend gaat 54 

Voorbergen werken aan een lange termijnupdate. De CSR functioneert verder prima. De CSR 55 

ondertekent ook de duurzaamheidsbrief. Valkenburg wil voortaan graag weten wat Voorbergen 56 

heeft gestemd in de updates.  57 

Er komen laptops voor het stemmen. Voorbergen wil graag stemhokjes van de gemeente 58 

om ze in te zetten. Hij heeft al contact met de gemeente opgenomen. 59 

14. Humanities in Context 
Vaessens gaf aan dat HiC een instrument is voor het in de markt zetten van de bachelor, 60 

maar niet de hoofdmoot. Voorbergen vraagt zich af of Weerman dit ook zo ziet. De PowerPoint 61 

wordt per slide doorgenomen. Daar komen de volgende vragen uit voort die worden 62 

toegevoegd aan de Google Docs. Voorbergen zal deze vragen gaan stellen. 63 

15. Wvttk 
Er komt een dossier over het inwerken. Kok is drie weken afwezig in verband met haar 64 

scriptie. 65 

16. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering om 13.45. 66 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 67 

2019. 68 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 69 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 70 
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180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 71 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 72 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 73 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 74 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 75 

COH en GSH. 76 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  77 

Actielijst 

190221-01 De Raad gaat data vinden voor een tweede training over onderhandelen. 78 

190228-02 Het lijstje over actieve en non-actieve FSR-onderwerpen wordt afgemaakt en 79 

besproken tijdens de PV. 80 

190417-01 Zantman schrijft updates over de werkgroepen diversiteit en 81 

functiebeperking. 82 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 83 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 84 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 85 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 86 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 87 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 88 

tijdens het vooroverleg. 89 
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