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1. Opening 
       Tiel zit het eerste deel van de vergadering voor en opent de vergadering om 13.12.  16 

2. Mededelingen 
Valkenburg is het eerste uur afwezig vanwege de visitaties. Dijkman en Kok zijn afwezig. 17 

3. Post en actielijst 
De post wordt besproken en de actielijst wordt bijgewerkt. 18 

4. Vaststellen notulen 11 en 18 april 
De notulen worden volgende week vastgesteld. 19 

 
 

 
Notulen PV 25 april 2019 

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

Afwezig Claire Dijkman, Iris Kok 

Gast n.v.t.  

Notulist Quinty de Nobel 
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5. Vaststellen agenda 
De updates worden schriftelijk in plaats van mondeling overgedragen en dus van de 20 

agenda geschrapt.  21 

6. Lijst dossiers, intern overzicht 
Er wordt een rondje gedaan van dossiers waar Raadsleden mee bezig zijn of die zij graag 22 

nog zouden willen oppakken. Er wordt gecontroleerd of alle dossiers verdeeld zijn. Het dossier 23 

Onderzoeksintensief Onderwijs moet nog een plekje vinden. Ook de beoordeling van scripties 24 

zou nog opgepakt kunnen worden. Weerman wilde dit zelf ook graag. Daarnaast worden de 25 

FSRen binnenkort geïnterviewd over UvA Q, er moet nagedacht worden over wie dat leuk zou 26 

vinden om te doen. Tot slot wil de OR in samenwerking met FSR en University of Colour een 27 

vervolg op de diversity day organiseren. 28 

Valkenburg sluit aan bij de vergadering om 13.48. 29 

Zantman wil nog haar aanwezigheid bij de werkgroepen bespreken. Op de PV wordt er al 30 

veel gedeeld over wat er gaande is. Het lijkt alsof dat bij de werkgroepen herhaald wordt. Zij 31 

merkt dat zij zonder de werkgroepen meer tijd heeft om inhoudelijk dossiers op te pakken. 32 

Door de PV’s heeft zij niet het gevoel dat zij iets mist. Liever spreekt zij een half uurtje af met het 33 

groepje dat met het desbetreffende dossier bezig is.  34 

Voorbergen denkt dat dit laatste een extra drempel is. Het is echter wel belangrijk dat 35 

andere mensen mee kunnen worden genomen in wat Zantman op dat moment aan het doen is. 36 

Op de PV is er niet altijd tijd. Tiel sluit zich daar bij aan. Er is ook al besproken in de 37 

werkgroepen of er misschien kan worden teruggegaan naar één moment. Zantman vindt dit wel 38 

een goed idee. Misschien kan het dan op dezelfde manier worden vormgegeven als de PV, 39 

bijvoorbeeld in een apart zaaltje. Voorbergen lijkt dit ook een goed idee, dan kan hij er zelf ook 40 

bij zijn. Valkenburg is hier ook voorstander van. Van Dinther zal aan Kok vragen of zij het hier 41 

ook mee eens is. 42 

Er wordt een moment geprikt door De Nobel, Zantman en Valkenburg. [ACTIE]  43 

7. Plan van Aanpak: Dossieroverzicht & inwerkmap 
Er komt een raamwerk, welke na de verkiezingen ingevuld wordt. Het is belangrijk om 44 

selectief te zijn bij het bieden van informatie aan de nieuwe Raad, zodat zij niet overspoeld 45 

wordt met informatie. Er wordt zonder uitkomst besproken of er een dikke map met 46 

uitroeptekens bij belangrijke zaken wordt aangeboden of dat er een dunnere map wordt 47 

aangeboden. 48 

8. Vacatures 
Vlogman vraagt aan Postma wanneer de vacature voor haar functie online komt. De 49 

vacature voor de AS staat voor 20 mei in de agenda. 50 
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9. Studiesucces 
De FSR bespreekt studiesucces.  51 

10. Voorbespreking OV 
Er worden vier stavaza’s door Weerman naar de FSR gestuurd. De documenten moeten 52 

morgen binnen zijn. Voorbergen belt Wilts. [ACTIE] Tiel en Voorbergen gaan morgen naar het 53 

vooroverleg. Sterke medezeggenschap en tutoraat worden toegevoegd bij stavaza’s. 54 

11. OER plan van aanpak 
Van Dinther mailt haar plan van aanpak aan de Raadsleden. [ACTIE]  55 

12. Humanities in Context 
Voorbergen heeft de opmerkingen van de Raadsleden herschreven zodat deze gedeeld 56 

kunnen worden met het DB. Er was nog enige onduidelijkheid over de vraag van Kok. De 57 

opmerkingen worden verder doorgelopen. Er wordt een discussie gevoerd over het verschil 58 

tussen multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, omdat FSR-leden bang zijn dat het woord 59 

wordt gebruikt als een dekmantel voor bezuinigingen. Voorbergen stuurt de vragen uiterlijk 60 

morgenmiddag naar het DB. [ACTIE] 61 

13. Wvttk 
De betaling van Alex, de student die deelneemt aan de werkgroep diversiteit, wordt door 62 

de FSR besproken. Er wordt daarnaast nog een bedankje geregeld voor Amanda van de 63 

University of Colour, die de FSR een paar keer heeft geregeld. 64 

Het volgende punt is het Folia-artikel over de werkgroepen bij Russisch. Er moeten 31 65 

studenten naar het tentamen worden begeleid, voordat er een nieuwe werkgroep gestart kan 66 

worden. Er wordt contact opgenomen met de desbetreffende persoon. Er zijn namelijk zorgen 67 

over de kwaliteit. Valkenburg wil graag vragen naar een lijst van alle criteria die ook worden 68 

gestuurd naar de opleidingen, zoals hoeveel studenten vereist zijn voor een vak. 69 

Tot slot de follow-up van de diversity day. Er is iemand bij de OR die dit graag oppakt. De 70 

FSR wil dit best samen organiseren.  71 

14. Rondvraag 
Vlogman nodigt de Raadsleden uit voor de diversity day van geschiedenis.  72 

Valkenburg stelt vragen aan Voorbergen over de update afgevaardigde.  73 

15. Sluiting 
Tiel sluit de vergadering om 15.00. 74 
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Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 75 

2019. 76 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 77 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 78 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 79 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 80 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 81 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 82 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 83 

COH en GSH. 84 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  85 

Actielijst 

190221-01 Zantman gaat zich verdiepen in een tweede training over onderhandelen, in 86 

het bijzonder de kosten. 87 

190228-02 Het lijstje over actieve en non-actieve FSR-onderwerpen wordt afgemaakt en 88 

besproken tijdens de PV. 89 

190417-01 Zantman schrijft updates over de werkgroepen diversiteit en 90 

functiebeperking. 91 

190425-01 Voorbergen haalt het promotiemateriaal voor de verkiezingsweek op. 92 

190425-02 Er wordt een moment geprikt door De Nobel, Zantman en Valkenburg. 93 

190425-03 Voorbergen belt Wilts voor de stavaza’s. 94 

190425-04 Van Dinther mailt haar plan van aanpak m.b.t. de OER aan de Raadsleden. 95 

190425-05 Voorbergen mailt de HiC-vragen naar Wilts. 96 

190425-06 Zantman gaat bij Weerman langs om te spreken over de betaling van Alex. 97 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 98 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 99 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 100 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 101 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 102 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 103 

tijdens het vooroverleg. 104 
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