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1. Opening 
       Tiel opent de vergadering om 13.14.  17 

2. Mededelingen 
Zantman moet vandaag eerder weg.  18 

3. Post en actielijst 
De post wordt besproken en de actielijst wordt bijgewerkt. 19 

4. Vaststellen notulen 9 mei 
De notulen worden vastgesteld.  20 

 
 

 
Notulen PV 16 mei 2019 

Aanwezig Roeland Voorbergen,  Nuria Zantman, Iris Kok, Thirza Tiel, Tjibbe Valkenburg, Nuala Vlogman 

Afwezig Claire Dijkman, Loekie van Dinther 

Gast n.v.t.  

Notulist Quinty de Nobel 
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5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 21 

6. Verkiezingsweek 
Na de verkiezingsweek wordt het campagnevoeren geëvalueerd. Zantman licht een 22 

verzoek van Ouwehand toe. Er is een meme op Facebook waarover de reacties verdeeld zijn. De 23 

FMG gaat een officiële klacht indienen. Ouwehand heeft gevraagd of de FSR FGw ook een 24 

officiële klacht wil indienen. Raadsleden vinden de meme smaakloos, maar dienen geen officiële 25 

klacht in. Voor volgend jaar dienen er wel goede afspraken gemaakt te worden.  26 

Zantman schrijft voor volgende week stukken over de declaratie en open vacatures. 27 

[ACTIE] 28 

7. Examencommissie 
Valkenburg licht het gesprek met de examencommissie toe. De examencommissie gaat met 29 

de afspraken over BSA aan de slag. Er wordt gewerkt aan de invulling van persoonlijke 30 

omstandigheden en de communicatie. De examencommissie neigt naar drie jaar in plaats van 31 

een jaar, omdat het dan moeilijker wordt om “nee” te zeggen. Je ontneemt daarmee iemand de 32 

kans om te studeren. Dit is voor hen verder geen sterke voorwaarde. Verder is er gesproken 33 

over actieve deelname aan bijeenkomsten met studieadviseurs als voorwaarde voor 34 

doorstuderen. 35 

8. HiC gesprek 
Er waren veel vragen die het DB niet op papier wilde beantwoorden, maar ze zijn wel vrij 36 

eerlijk geweest over zaken. Het DB heeft toegegeven dat HiC niet vrijwillig is voor studies die in 37 

financiële nood zitten, omdat deze studies anders niet kunnen voortbestaan. Het gaat hier 38 

bijvoorbeeld om Hebreeuws. De opleiding zou dan nog wel bestaan, maar er moeten dan wel 39 

andere onderdelen in aangebracht worden. Voorbergen is echter nog bezorgd dat de opleiding 40 

op den duur alsnog zal verdwijnen. Zantman vraagt of het systeem dan gaat lijken op Midden-41 

Oostenstudies, waar voor Arabisch kan worden gekozen of juist een meer politieke richting.  42 

Postma geeft aan dat het lastig is om het hier over te hebben, omdat het concept nog niet 43 

heel erg uitgedacht is. Een voorbeeld waar aan gedacht wordt is International Studies in Leiden. 44 

Er wordt met International Studies veel geld binnengehaald, waardoor andere zaken kunnen 45 

blijven bestaan. 46 

Voorbergen is wel gecharmeerd van het idee van HiC, maar het creëren van 47 

“satellietopleidingen” moet duidelijk afgebakend worden. Hij is bezorgd dat dit niet goed 48 

gebeurt. Tegelijkertijd is dit de laatste bezuinigingsslag, maar het natuurlijk niet zeker wat er in 49 

de toekomst nog meer kan gebeuren.  50 

De financiering hangt af van wat de projecten daadwerkelijk gaan zijn. Geschatte kosten 51 

van het opzetten van een nieuw programma zijn twee miljoen euro. Dit zou financiering van het 52 
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CvB kunnen zijn, maar met de gedachte dat dat op den duur wordt terugverdiend. Zantman 53 

snapt niet waarom het CvB daar dan wel veel geld in zou willen steken, maar niet om de 54 

noodlijdende opleidingen te redden. Voorbergen geeft aan dat dit een andere zaak is dan 55 

wanneer er structureel geld moet worden bijgelegd. 56 

Het brede label dat genoemd werd bestaat nog niet. Weerman denkt voor elkaar te krijgen 57 

dat OCW toestemming geeft om binnen één label meerdere programma’s op te zetten. Dit zou 58 

veel kosten besparen en het makkelijker maken om nieuwe programma’s te starten en weer op 59 

te doeken. Dit verandert ook het medezeggenschapstraject, dus daar moet goed op gelet 60 

worden. Postma licht toe dat het idee is om een aantal goeddoordachte proefballonnetjes op te 61 

laten. 62 

Tiel heeft nog wel zorgen over het woordgebruik. De meeste zaken zijn nog erg vaag. 63 

Zantman denkt dat vage woorden gebruikt worden om associaties met profiel 2020 te 64 

voorkomen. Bovendien moet er nog veel worden uitgedacht. Valkenburg geeft aan dat alle 65 

opleidingsdirecteuren binnen het CoH een heidag gaan hebben over hoe zij zich willen 66 

profileren.  67 

9. Stand van zaken werkgroep diversiteit & diversity day 
Er is nog geen reactie van het DB gekomen. Zantman heeft met Reijnen gesproken over het 68 

TOF-artikel in Folia. Zij heeft benadrukt dat zij nog graag met hem samenwerkt, maar dat hij het 69 

wel moeilijk heeft met de situatie. Voorbergen vindt het zorgelijk dat er voor zo’n simpel 70 

verzoek al een “nee” ligt. Zantman denkt oprecht dat de werkgroep zich gaat ontbinden als de 71 

situatie zo blijft. 72 

Wat betreft de diversity day, heeft UoC snel gereageerd op de mail van Zantman. Zij zullen 73 

niet meer gratis komen opdagen bij dit soort evenementen, alleen nog betaald. De OR gaat hier 74 

over nadenken. 75 

10. Update afgevaardigde 
Voorbergen had weer geen tijd om een update te schrijven. Valkenburg wil naast de CSR 76 

agenda ook graag de notulen van een of twee weken ervoor ontvangen. Op de website 77 

verschijnen de notulen namelijk pas veel later. Voorbergen geeft aan dat de notulen altijd in 78 

bulk worden vastgesteld in verband met de wisselende werkzaamheden van de ambtelijk 79 

secretaris. Hij vraagt zich daarom af of dit nuttig is. Valkenburg ziet graag dat het ingebracht 80 

wordt wanneer er een nieuwe ambtelijk secretaris komt.  81 

De vakantieweek wordt nog niet op centraal niveau besproken. Gisteren hebben alle 82 

afgevaardigden met elkaar gesproken. Iedereen heeft een andere interpretatie van het plan: de 83 

ene ziet een week vol verplichte werkzaamheden voor zich en de ander een extra vakantieweek. 84 

Het is nog onduidelijk wat het effect is op de werkdruk in andere weken. De verschillen tussen 85 

wat het CvB wil en wat Weerman wil zijn erg groot. Zantman geeft aan dat zij wel achter het 86 

idee van Weerman staat.  87 
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Er is hierover nog geen definitief standpunt van de Raad. Het DB schijnt hier wel op te 88 

wachten. Voor de volgende keer schrijft Voorbergen een vergaderstuk. [ACTIE] Wat de FSR niet 89 

wil is een week vol verplichte activiteiten en het mag geen verzwaring betekenen van de 90 

huidige studielast. Tiel ziet liever een vrije week voor de tentamens dan in de eerste week van 91 

het nieuwe blok. De FSR ziet graag een berekening van de contacturen aan de UvA in 92 

vergelijking met andere universiteiten.  93 

11. Vacature AS 
De sollicitatiecommissie wordt samengesteld. De persoon moet zowel Nederlands als 94 

Engels spreken. De vacature komt op de Nederlandse website. De Nobel vraagt aan Wilts hoe 95 

het zit met het posten op verschillende websites. [ACTIE] 96 

12. OER B 
De niet-behandelde OERen zijn kunst en cultuur. Zantman pakt dit op in de trein naar 97 

Berlijn. Voorbergen wil het minder groots opzetten dan vorig jaar in verband met het gebrek 98 

aan mankracht. Deze opmerkingen zijn voor een voorbereidend gesprek, het definitieve advies 99 

hoeft pas begin juni gegeven te worden. 100 

• Keuzeruimte: Valkenburg wil bevestigd hebben dat er 42 EC aan keuzeruimte 101 

komt. Er zijn ook vragen over het minorbeleid als geheel, waar niet mee is 102 

ingestemd. 103 

• Studiebegeleiding: hier is een brief over geschreven door Vlogman. Het idee is dat 104 

opleidingen omschrijven hoe het tutoraat bij hen wordt ingevuld. 105 

• Landenlijstje: het lijstje lijkt nogal arbitrair, maar het antwoord is telkens dat dit 106 

landelijk bepaald wordt. Wellicht kan er een voetnoot worden toegevoegd met 107 

waar dit lijstje vandaan komt, zodat niet steeds dezelfde vraag gesteld hoeft te 108 

worden. 109 

• Becijfering van stages: dit zou facultair geregeld worden, maar dit wordt nog 110 

steeds per opleiding gedaan. Er hoeft op dit moment niet iets mee gedaan te 111 

worden.  112 

• OC filosofie: Voorbergen vraagt aan de OC-leden of zij willen dat de FSR hier iets 113 

mee doet. Er is nog geen instemming bij de OER B van filosofie. 114 

Muziekwetenschappen, Italiaans en Spaans hebben ook nog niet ingestemd. De 115 

FSR kan daarin wellicht ook nog iets voor hen betekenen. 116 

• Honours: de problemen met het Honoursprogramma worden herhaald. 117 

• Frans: Van Dinther wordt gevraag naar de eis “financieel noodzakelijk”.  118 

• ACASA: er wordt op taalverwerving getoetst, maar er wordt geen onderwijs in 119 

gegeven. Dit zou niet zo moeten zijn. 120 
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• Vlogman heeft nog een aantal punten over geschiedenis doorgemaild die worden 121 

toegevoegd. 122 

13. Gesprek OR en Lunch CSR 
Gesprek OR: Voorbergen en Tiel waren hierbij aanwezig. Wat betreft de 123 

kwaliteitsafspraken wil de OR nu al een punt maken dat de OC’s een rol moeten krijgen, in 124 

plaats van als het brainstormen begint. Het liefst sturen zij een gezamenlijke brief met de FSR. 125 

Dit is prima als de OR een opzetje maakt. Valkenburg mailt de OR. [ACTIE] Het wordt in een van 126 

de OV’s besproken. De brief over het medezeggenschapsoverleg is nu ook rond. Verder heeft de 127 

OR het 8-8-4 voorstel hard afgekraakt.  128 

Begrotingsevent: helaas waren er maar vijf aanwezigen. Het DB leek wel hoopvol om het 129 

ooit nog een keer te doen. Voorbergen vond het jammer dat het alleen ging over financiën, en 130 

niet zozeer over het effect van de bezuinigingen op het onderwijs.  131 

14. Wvttk 
Binnenkort wordt er gewerkt aan een nieuw rooster. 132 

15. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 133 

16. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering om 14:50. 134 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 135 

2019. 136 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 137 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 138 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 139 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 140 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 141 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 142 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 143 

COH en GSH. 144 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  145 

Actielijst 

190509-01 Voorbergen vraagt aan Weerman of de FSR instemmingsrecht heeft op het 146 

Honoursprogramma. 147 
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190509-02 Voorbergen raadpleegt LOF over de juridische route m.b.t. Honours. 148 

190509-03 Voorbergen schrijft een vergaderstuk over de OERen. 149 

190516-01 Zantman schrijft voor volgende week stukken over de declaratie en open 150 

vacatures. 151 

190516-02 Voorbergen schrijft voor de volgende PV een vergaderstuk over de 152 

vakantieweek. 153 

190516-03 De Nobel vraagt aan Wilts of de vacature voor ambtelijk secretaris op zowel de 154 

Nederlandse als de Engelse UvA-website geplaatst kan worden. 155 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 156 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 157 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 158 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 159 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 160 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 161 

tijdens het vooroverleg. 162 
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