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1. Opening 
       Voorbergen opent de vergadering om 09.08.  17 

2. Mededelingen 
Vlogman en Voorbergen moeten vandaag eerder weg, om 10.40. Tiel is te laat. Zantman 18 

heeft zich verslapen. Van Dinther is afwezig. Valkenburg heeft een tentamen. 19 

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

4. Vaststellen notulen 16 mei 
De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld.  21 

 
 

 
Notulen PV 29 mei 2019 

Aanwezig Roeland Voorbergen, Iris Kok, Thirza Tiel, Nuala Vlogman 

Afwezig Loekie van Dinther, Tjibbe Valkenburg, Nuria Zantman  

Gast n.v.t.  

Notulist Quinty de Nobel 
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5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. De declaratie diversiteitswerkgroep wordt geschrapt. De 22 

roosters en de OR brief besturingsmodel worden toegevoegd aan de agenda.  23 

6. Inwerken nieuwe studentenraad 
Vlogman merkt op dat het dossieroverzicht in twee delen gesplitst moet worden. Het oude 24 

dossieroverzicht moet worden overgedragen, maar er moet ook aangegeven worden wat nog 25 

relevant is om aankomend jaar op te pakken. Kok neemt het op zich om een 26 

dossiertaakverdeling te maken. Zij zal ondersteuning vragen van Valkenburg. Er wordt ook 27 

gekeken naar toevoegingen aan de inwerkmap. Er geldt een deadline van drie weken. [ACTIE] 28 

Er moet ook nog een inwerkweekend gepland worden. Er wordt een datumprikker gemaakt 29 

voor de periode half juli – half augustus. Dit hoeft niet perse een weekend te zijn. Vlogman doet 30 

dit vandaag. [ACTIE] Er moet ook nagedacht worden over wat er gedaan wordt tijdens het 31 

inwerkweekend. Tiel neemt dit op zich. [ACTIE] De Nobel mailt Wilts over een heidag voor de 32 

nieuwe Raad. [ACTIE] 33 

7. OR brief besturingsmodel 
De FSR heeft een brief ontvangen van de OR. De FSR vindt de brief prima. Tiel stelt voor om 34 

transparantie toe te voegen: is het helder waar in de organisatie welke besluiten worden 35 

genomen en waarom? De aangepaste brief wordt naar de OR gemaild.  36 

8. Vergaderstuk regeling medezeggenschap 
Tiel heeft het voorbeeld gevolgd van de regeling voor de medezeggenschap aan de VU. Aan 37 

de UvA zijn er wel regelingen voor topsporters en creatievelingen, maar niet voor de 38 

medezeggenschap. Voorbergen heeft een vraag over de vervangende verplichting. Hij ziet hier 39 

graag een alternatief voor.  40 

Dit wordt facultair aangepakt en via het dagelijks bestuur ingestoken. Er wordt ingezet op 41 

wat de VU heeft, maar dan zonder de vervangende verplichting. Voorbergen vindt dat dit ook 42 

voor OC-leden moet gelden, dus de medezeggenschap meer in het algemeen. Tiel schrijft binnen 43 

redelijke termijn een brief. [ACTIE] 44 

9. OER B 
Keuzeruimte: de OERen zijn nog niet helemaal compleet. Zaken die de FSR zag staan uit het 45 

oude minorbeleid hoorden daar eigenlijk niet. Het wordt weer aangepast naar het oude. Het 46 

element waar de FSR wel positief over was, was de regel van de 42 ECTS. Hier kan de FSR nog 47 

wel voor pleiten. 48 

Studiebegeleiding: dit zou volgens het DB niet in de OER thuishoren. De FSR heeft het DB 49 

om een ander voorstel gevraagd. Het DB ging daarmee akkoord. De FSR wil dat het alsnog 50 

opgenomen wordt in de OER of het DB moet met een degelijk tegenvoorstelkomen. 51 
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NUFFIC lijstje: een voetnoot werd geen goed idee gevonden. Het DB leek het er mee eens te 52 

zijn het lijstje te updaten. Dit moet echter centraal opgepakt worden met de UCO.  53 

Uitvoering opleidingspecifieke evaluatieplannen: dit lijkt nog niet erg te leven onder OC’s. 54 

De FSR vindt het belangrijk dat OC’s hier alsnog over in gesprek gaan met de 55 

opleidingsdirecteuren. 56 

Filosofie: de OC is tevreden en heeft dit inmiddels zelf laten vallen. De FSR laat dit punt 57 

daarom ook rusten. 58 

Honoursprogramma: Voorbergen denkt dat de FSR hier nu daadwerkelijk iets mee moet 59 

gaan doen. De FSR zal haar raadsstandpunt herhalen. Vaessens leek recentelijk bereid om het er 60 

ook inhoudelijk over te hebben.  61 

OC Slavisch: de FSR herhaalt dat zij het belangrijk vindt dat wijzigingen in de OERen 62 

worden overgedragen aan docenten, zodat zij daarnaar kunnen handelen. 63 

ACASA: het DB gaf aan nog niet overlegd te hebben met de VU en dat de OER voor dit jaar 64 

in ieder geval al vaststaat. Volgend jaar komt dit dossier terug, voor nu kan er niets mee gedaan 65 

worden. 66 

Geschiedenis: het punt van de educatieve master is opgelost. Het punt van de 12 ECTS in de 67 

BA lijkt nog niet helemaal opgelost. Het is vooral voor de OC belangrijk om dit in de gaten te 68 

houden. 69 

OC Frans: de OC heeft zelf positief geadviseerd, dus het DB zit er verder niet mee. Van 70 

Dinther wordt gevraagd wat zij hiervan vindt.  71 

Voorbergen verwerkt dit voor de volgende PV in een brief.   72 

10. Honours 
Voorbergen stelt voor het standpunt te herhalen in de OER B adviesbrief. Hij heeft ook LOF 73 

gevraagd om advies te geven over de beste juridische weg. Verder zal er moeten worden 74 

afgewacht. 75 

11. Roosters 
Er wordt een PV moment vastgesteld.  76 

12. Stand van Zaken werkgroep diversiteit & functiebeperking 
De werkgroep diversiteit heeft zich ontbonden. Letje Lips heeft besproken haar energie te 77 

steken in bottom-up initiatieven. 78 

13. Mastersamenvoegingen 
Valkenburg en Voorbergen hebben een goed gesprek gehad met Reijnen. Reijnen heeft de 79 

wijzigingen voor hen opgenoemd. Vooral bij CIW gaat er heel veel gebeuren. Bij linguistics 80 

worden zaken overgeplaatst. Archeologie en ancient studies gaan van drie tracks naar één 81 

track. Tiel merkt op dat het medezeggenschapsproces in dat geval niet goed is verlopen, de OC 82 
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is erg onder druk gezet. De FSR gaat dit uitzoeken. Religiewetenschappen gaat naar 83 

geschiedenis, maar hier wordt nog over gepraat. Archeologie verdwijnt niet, ondanks het feit 84 

dat de opleiding zo klein is. Er is namelijk geen alternatieve plek in Nederland waar dit 85 

onderwerp bestudeerd kan worden. Kunst, cultuur en politiek wordt bij kunstgeschiedenis 86 

gevoegd. Er wordt een voertaalwijziging doorgevoerd bij filosofie. Al deze wijzigingen komen 87 

nog op papier de kant van de FSR op. Er wordt met Reijnen een moment gepland om uitgebreid 88 

in te gaan op de masterherzieningen door De Nobel. [ACTIE] 89 

14. Thema’s wandkrant 
Masterherzieningen (maar daar kan nog niet te veel over gezegd worden), OER B en de 90 

verkiezingsuitslag. 91 

15. Wvttk en rondvraag 
Er zijn geen vragen. 92 

16. Sluiting 
Voorbergen sluit de vergadering om 10:25. 93 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 94 

2019. 95 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 96 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 97 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 98 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 99 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 100 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 101 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 102 

COH en GSH. 103 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  104 

Actielijst 

190516-01 Zantman schrijft voor volgende week stukken over de declaratie en open 105 

vacatures. 106 

190529-01 Binnen drie weken wordt er een dossiertaakverdeling gemaakt voor het 107 

inwerken van de nieuwe Raad. 108 

190529-02 Vlogman maakt een datumprikker aan voor het inwerkweekend. 109 

190529-03 Tiel denkt na over de invulling van het inwerkweekend. 110 

190529-04 De Nobel mailt Wilts over een heidag voor de nieuwe Raad. 111 
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190529-05 Tiel schrijft binnen een redelijke termijn een brief over de regeling 112 

medezeggenschap. 113 

190529-06 Er wordt met Reijnen een moment gepland om uitgebreid in te gaan op de 114 

masterherzieningen. 115 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 116 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 117 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 118 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 119 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 120 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 121 

tijdens het vooroverleg. 122 
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