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1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 15.19.  16 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 17 

3. Post en actielijst 
De post wordt besproken en de actielijst wordt bijgewerkt. De reactie op het jaarplan CoH 18 

is vooralsnog niet binnengekomen. 19 

4. Vaststellen notulen 4 juni 
De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld.  20 

 
 

 
Notulen PV 11 juni 2019 

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

Afwezig Loekie van Dinther 

Gast n.v.t.  

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

6. Inwerken nieuwe studentenraad 
Het is tot nu toe lastig gebleken om een datum te prikken voor een inwerkweekend. Er 22 

lijken een paar nieuwe raadsleden te zijn die structureel niet kunnen. Er wordt een nieuwe 23 

datumprikker gemaakt voor eind augustus, alhoewel de intreeweek dan ook plaatsvindt. De CSR 24 

afgevaardigde wordt aanstaande donderdag gekozen, dus dat is een goed moment om met de 25 

nieuwe Raad te overleggen voor een geschikt weekend. Daarna zal er worden gekeken naar een 26 

geschikte locatie.  27 

Kok heeft de bijgewerkte inwerkmap rondgestuurd. Het dossieroverzicht moet worden 28 

aangevuld. Alle Raadsleden dienen hun eigen stukje aan te vullen voor 28 juni. [ACTIE] Verder 29 

dient de inwerkmap nog vertaald te worden, desnoods vanuit het FSR-budget. In principe zou 30 

het DB dit gewoon moeten goedkeuren. De vraag is in ieder geval aan het DB gesteld.  31 

7. Memo regeling medezeggenschap 
Het DB leek tijdens het TTO niet enthousiast over de regeling medezeggenschap. Weerman 32 

kon zich niet voorstellen dat Raadsleden überhaupt werkgroepen zouden willen missen. Dan 33 

zouden zij de OV maar moeten overslaan. Tijdens de OV moet dit daarom breed getrokken 34 

worden, met ook de OC’s erbij. 35 

8. HiC 
Voorbergen gaat een conceptadvies schrijven voor volgende week. [ACTIE] Het kernpunt 36 

is dat HiC optioneel moet blijven.  37 

9. LOF-advies over honours 
De FSR bespreekt het LOF-advies over honours. 38 

10. PV en OV voorbereidingen 
De planning voor de komende weken worden doorgenomen. Voorbergen is volgende week 39 

tijdens de PV voorzitter. Hij vervangt Valkenburg. De PV wordt opgenomen in verband met 40 

afwezigheid van De Nobel. De OV wordt volgende week voorbereid. 41 

11. Stand van zaken 8-8-4 
De FGw was vrij positief, andere faculteiten vrij negatief. De vakantieweek zal er komen en 42 

er wordt op andere manieren gewerkt aan student engagement. Naast de vakantieweek zal er 43 

verder niets meer met 8-8-4 gedaan worden. Weerman wordt tijdens het TTO naar zijn 44 

gedachten hierover gevraagd.  45 
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12. Update afgevaardigde 
Er is helaas geen update. Het kader diversiteit is inmiddels binnen. Voorbergen zal deze 46 

doorsturen aan andere Raadsleden. De CSR heeft daarnaast instemmingsrecht op de 47 

oprichting van een ombudsloket. De invulling is nog onduidelijk. Dit komt 48 

waarschijnlijk ook terug op de OV, dus volgende week kan het nog tijdens de PV 49 

besproken worden. 50 

13. Toekomst medezeggenschap 
Er wordt gewacht op een brief van Zantman. 51 

14. Wvttk & rondvraag 
Er wordt onderzoek gedaan naar UvA-donaties aan een botanische tuin in Hilversum. 52 

Op de OV-actielijst zijn er twee actiepunten over de formats studiehandleidingen, waar ook 53 

de examencommissie op zit te wachten. De FSR en de examencommissie willen een aantal zaken 54 

wijzigen. 55 

Op de OV wordt ook gevraagd hoe de werkgroepen er volgend jaar uit gaan zien, omdat de 56 

nieuwe Raad daarin zal moeten plaatsnemen (bachelor innovatie, functiebeperking). 57 

15. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering om 16:21. 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 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  66 

Actielijst 

190604-01 De inwerkmap wordt overgedragen aan een vertaalbureau. 67 

190611-01 Tiel schrijft een mail aan de internationale student. 68 

190611-02 Alle Raadsleden vullen hun stukje in het dossieroverzicht voor 28 juni aan. 69 

190611-03 Voorbergen schrijft voor de volgende PV een conceptadvies over HiC. 70 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 71 



 Facultaire Studentenraad 
studentenraad.nl/fgw  ~  fgw@studentenraad.nl 

 

Pagina 4 ~ 4 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 72 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 73 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 74 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 75 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 76 

tijdens het vooroverleg. 77 
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