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1. Opening 
       Tiel opent de vergadering om 15.20.  15 

2. Mededelingen 
Kok en Zantman moeten vandaag eerder weg in verband met de uitreiking van de 16 

onderwijsprijs.  17 

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

4. Vaststellen notulen 18 juni 
De notulen worden volgende week vastgesteld.  19 

 
 

 
Notulen PV 25 juni 2019 

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

Afwezig Loekie van Dinther, Tjibbe Valkenburg 

Gast Emma Kat 

Notulist Quinty de Nobel 
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5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 20 

6. Input bestuurlijke clusters 
Naar aanleiding van de vorige OV begrijpt Zantman het argument van het DB met 21 

betrekking tot het niet verlenen van uitstel wel, maar zij vindt het niet overtuigend. Dit is voor 22 

haar een terugkerend patroon. Elke keer laat het DB het proces slecht verlopen, waardoor de 23 

FSR dan weer offers moet maken. Daardoor is zij niet geneigd te doen wat het DB nu vraagt. Kok 24 

is het hiermee eens. 25 

Voorbergen was het ermee eens tot het gesprek met Reijnen. De deadline kan worden 26 

verlengd tot de start van het collegejaar. Reijnen kan helpen met het contact opnemen met 27 

opleidingsdirecteuren en opleidingscommissies. Voorbergen vindt nog steeds dat het DB slecht 28 

heeft gehandeld, maar ook dat de consequenties buitenproportioneel zouden zijn. Desnoods 29 

wordt er slechts op een deel geadviseerd.  30 

Zantman kan daar wel in mee gaan, maar zij is sceptisch over of dit contact daadwerkelijk 31 

gaat plaatsvinden. Deze zorg wordt door Kok gedeeld. Zij heeft nu al moeite met het leggen van 32 

contact met de VU OC ACASA. Zij hebben problemen met hun DB en beschikken niet over een 33 

archief. Er moet een plan zijn voor wat er moet gebeuren als het niet lukt. Andere raadsleden 34 

vinden dat er dan negatief geadviseerd moet worden.  35 

7. Brief Humanities in Context 
Volgende week wordt hier over gestemd. Tiel verwerkt haar tekstuele opmerkingen 36 

[ACTIE]. Voorbergen stelt voor om het stuk over HBO te schrappen. Vlogman is het hiermee 37 

eens. Het klinkt wat uit de hoogte.  38 

Voorbergen heeft ARIAS als goed voorbeeld genoemd naar aanleiding van het voorstel van 39 

Kok. Dit is een samenwerking op het gebied van kunst in Amsterdam. Andere raadsleden zijn 40 

het hier mee eens.  41 

Verder heeft Voorbergen nog een alinea toegevoegd. Tiel vraagt zich af of de vruchten niet 42 

eerder terug te zien zijn in de studentenaantallen dan in het rapport van de commissie Van Rijn. 43 

Tiel gaat dit stuk herformuleren. Tot donderdag krijgen raadsleden de tijd om wijzigingen aan 44 

te brengen. Daarna stuurt Voorbergen de brief rond voor een e-mailstemming.  45 

8. Inwerkmap & dossieroverzicht 
Tiel is nog niet begonnen aan het dossieroverzicht. De deadline is vrijdag. Zantman ook nog 46 

niet. Kok heeft haar grootste deel gedaan. Voorbergen ook. Vlogman is al bijna klaar. 47 

Valkenburg moet nog terugkomen van excursie. Gister zijn de plannen voor het inwerken 48 

besproken en daar is iedereen het mee eens. Er wordt een locatie geboekt. 49 
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9. Instemmingsverzoek premastertrajecten  
Tiel staat naar aanleiding van de OV vrij positief ten opzichte van premastertrajecten, maar 50 

zij vindt het wel vreemd dat studenten dan automatisch toegang hebben tot selectiemasters. 51 

Vlogman vindt het principieel wel raar, maar het zou ook weer vreemd zijn als deze studenten 52 

na de premaster toch niet worden toegelaten. Voorbergen geeft aan dat de selectie-eisen in 53 

principe hetzelfde zijn voor de master en de premaster. Tiel schrijft voor volgende week een 54 

conceptbrief. [ACTIE] 55 

10. Zomerplanning PV’s 
De PV’s in juli worden gepland en de vakanties worden doorgegeven. Voor de zomer moet 56 

het quorum bijgesteld worden. Dit wordt tijdens de volgende PV gedaan. Overigens is het 57 

belangrijk dat er voor de nieuwe FSR een reces wordt afgesproken. Tiel pakt dit op in 58 

september. 59 

11. Adviesaanvraag opdrachten bestuurlijke clusters  
Tiel en Voorbergen zijn op gesprek geweest bij Reijnen. Er is eerst een korte discussie 60 

geweest over de haalbaarheid van het geheel. Reijnen was heel begripvol, maar hij legde ook uit 61 

hoe ingewikkeld de situatie in elkaar zit. Reijnen zei dat de OC voldoende tijd heeft gehad, maar 62 

uit persoonlijk contact van Raadsleden blijkt dat dit niet zo is. Er is aangegeven dat de FSR het 63 

wel wil proberen, maar dat het niet gegarandeerd zal lukken. Er is een nieuwe deadline van 64 

eind augustus afgesproken en Reijnen gaat zich inzetten voor het ondersteunen van contact. De 65 

kanttekening als het niet lukt is negatief adviseren. Dit moet wel eerlijk naar Reijnen 66 

gecommuniceerd worden. 67 

Er wordt naar de taakverdeling gekeken.  68 

• ACASA: nog niet mee afgesproken, er is wel contact met de VU. Er wordt 69 

schriftelijk contact onderhouden. Er wordt nagedacht om hier negatief over te 70 

adviseren. Het proces is hier heel slecht verlopen. De hele OC denkt er hetzelfde 71 

over. Er moet nog wel gecontroleerd worden of de hele OC akkoord zou gaan met 72 

een negatief advies. Voorbergen snapt echter niet waarom zij dan zelf positief 73 

waren. Tiel is bij de vergadering geweest en heeft een negatieve indruk van de 74 

gespreksvoering. 75 

• Filosofie: Kat ontvangt de stukken van Voorbergen. Zij neemt zo snel mogelijk 76 

contact op met de OC. De OC lijkt een verdeelde mening te hebben.  77 

• Geschiedenis, Europese Studies, Religiewetenschappen: Vlogman neemt contact 78 

op met Mele. De OC dient zo snel mogelijk gemaild te worden, in het bijzonder ES 79 

en religiewetenschappen. Het is over het algemeen een goed idee om Reijnen zo 80 

veel mogelijk in de cc te zetten.  81 
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• Mediastudies: Tiel neemt contact op met Kat. Tiel kent ook iemand in de OC 82 

mediastudies.  83 

• Neerlandistiek: Valkenburg wordt dossierhouder. Er moet nog iemand gekozen 84 

worden voor ondersteuning.  85 

• Kunst & Cultuur: Tiel wordt dossierhouder. Zij vraagt Saskia om hulp. 86 

• Researchmasters: Kok wordt dossierhouder. Vlogman en Valkenburg 87 

ondersteunen. 88 

Tiel stelt voor om hier op 9 juli over in gesprek te gaan. Externe ondersteuners worden 89 

uitgenodigd voor de PV.  90 

12. Update afgevaardigde 
De CSR is de volgende dossiers aan het afronden: er is een advies uitgebracht over het 91 

honoursprogramma en besproken op de OV, het BSA dossierhoudersoverleg heeft 92 

plaatsgevonden en dit wordt verder opgepakt door nieuwe raden, er komt een nieuwe 93 

onderwijsvisie, de nota diversiteit wordt behandeld, de CSR heeft instemming op het instellen 94 

van een ombudspersoon aan de universiteit, een mogelijk advies over taalbeleid (tweetaligheid 95 

blijkt in de praktijk Engelstaligheid te zijn), informatie over selectie en toegankelijkheid wordt 96 

verzameld, UvA-Q evaluatie, over duurzaamheid komt er een green paper over (verwacht in 97 

september), er komt nog een officiële reactie op duurzaam reisbeleid, er is lijst met voorstellen 98 

ontvangen voor vakantieweek (vakantieweek is binnen, nog niet volgend jaar maar wel het jaar 99 

daarop). Voorbergen is bezig met de commissie Van Rijn. 100 

13. Wvttk & rondvraag 
Tiel wil graag naar de ASVA boottocht. Zij regelt de aanmelding. 101 

14. Sluiting 
Tiel sluit de vergadering. 102 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 103 

2019. 104 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 105 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 106 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 107 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 108 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 109 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  110 
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Actielijst 

190604-01 De inwerkmap wordt overgedragen aan een vertaalbureau. 111 

190611-01 Tiel schrijft een mail aan de internationale student. 112 

190611-02 Alle Raadsleden vullen hun stukje in het dossieroverzicht voor 28 juni aan. 113 

190625-01 Tiel verwerkt haar tekstuele opmerking in de brief HiC. 114 

190625-02 Tiel schrijft een conceptbrief over de premastertrajecten. 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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