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1. Opening 
      Valkenburg opent de vergadering om 15:02. 15 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 16 

3. Post en actielijst 
De post wordt besproken en de actielijst wordt bijgewerkt.  17 

4. Vaststellen notulen 9 juli 
De notulen worden met deze wijzigingen vastgesteld. 18 

5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  19 

 
 

 
Notulen PV 16 juli 2019 

Aanwezig Roeland Voorbergen,  Nuala Vlogman, Tjibbe Valkenburg 

Afwezig Loekie van Dinther, Iris Kok, Nuria Zantman, Thirza Tiel 

Gast Emma Kat 

Notulist Quinty de Nobel 
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6. Premastertraject 
De brief wordt nog een laatste keer doorgenomen. Voorbergen wil graag expliciet maken 20 

dat de FSR schakelonderwijs verwelkomd. Er is wat onduidelijkheid over de noodzaak van 21 

Engelstalige vakken. Er wordt een alinea toegevoegd waarin duidelijk wordt gemaakt dat de 22 

bachelors niet mogen verengelsen omwille van de premastervakken. De brief is klaar om 23 

verstuurd te worden.  24 

7. Brief kwaliteitsmiddelen 
Voorbergen heeft een conceptbrief geschreven om de brief van de OR over de 25 

kwaliteitsmiddelen te ondersteunen. De brief wordt doorgenomen. De Raadsleden vinden dat 26 

de brief goed is opgesteld. Er worden nog een paar tekstuele wijzigingen doorgevoerd. De brief 27 

wordt door de AS versturen.  28 

8. Clusteropdrachten 
ACASA. Kok is al begonnen met argumentatie voor de brieven. De mailwisseling die zij 29 

doorsturen liet vooral zien dat de OPDs het gek vonden dat de adviezen van de OC’s niet waren 30 

bijgevoegd, vooral omdat er wel adviezen waren. De adviezen waren erg lang, maar uiteindelijk 31 

is er wel ingestemd. Het is bij deze aanvraag belangrijk dat er daadwerkelijk afspraken komen 32 

met de OPDs en OC’s. Voorbergen en Vlogman gaan Kok hierbij ondersteunen.  33 

Filosofie. Er is intussen een brief van de OC filosofie gekomen. Om te beginnen is er een 34 

brief geschreven waarin staat dat de FSR niet met een advies zal komen over de 35 

Nederlandstalige double degree. De FSR FGw besluit om het advies te versturen, met als 36 

toevoeging de verwijzing naar het OC advies. 37 

Er is ook een conceptbrief geschreven over de Engelstalige double degree. Er is een punt  38 

dat Voorbergen scherper zou willen formuleren, omdat het nu lijkt alsof de FSR positief 39 

adviseert. Kat benadrukt echter dat het nog niet duidelijk is of de FSR positief of negatief is. Als 40 

de alinea scherper wordt, wordt het advies eigenlijk hoe dan ook al negatief. Voorbergen neemt 41 

dit voor lief. Verder is er onduidelijkheid over de introductie van interdisciplinariteit. In de 42 

aanvraag is het niet genoemd, maar de OC heeft er wel het een en ander over gehoord. 43 

Raadsleden stellen voor om het niet te noemen. Deze brief wordt nog niet verstuurd. Er wordt 44 

gewacht op een reactie van de OC. 45 

Dan de brief over de voertaalwijziging. Dit moet een instemmingsverzoek brief zijn. De FSR 46 

stemt niet in met het verzoek, mits een aantal suggesties. Voorbergen vindt het namelijk gek om 47 

dit voorstel af te stemmen, vanwege punten die buiten deze aanvraag zelf liggen. De brief wordt 48 

door Kat aangepast. Daarna zal er een e-mailstemming plaatsvinden en zal de brief 49 

rondgestuurd worden. Er wordt daarnaast afgesproken dat Valkenburg een mandaat heeft om 50 

e-mailstemmingen uit te roepen over de clusteropdrachten. 51 

GER. Vlogman heeft een vergaderstuk geschreven over de bachelor en master 52 

religiewetenschappen. Aan de algemene punten die gemaakt moeten worden moet worden 53 
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toegevoegd dat studieadviseurs en tutoren extra belast worden. Voorbergen vindt het voorstel 54 

van Vlogman prima om akkoord te gaan onder één voorwaarde (ja, mits). De researchmaster 55 

theologie zal opgaan in de researchmaster geschiedenis. Van Beek heeft hier een aantal 56 

opmerkingen over gemaakt. Voorbergen stelt voor om tijdens de volgende PV een lange 57 

discussie te houden over de researchmasters. Deze moet dan wel goed voorbereid worden, 58 

want dat is de laatste kans. Vlogman schrijft voor 14 augustus een conceptbrief [ACTIE].   59 

Mediastudies. De brief Archival and Information Studies wordt als eerst doorgenomen. De 60 

OC stond niet open voor een gesprek. De OC was op tijd om een advies gevraagd en heeft 61 

ingestemd. Kat snapt eerlijk gezegd niet dat de OC heeft ingestemd, zij heeft geen vertrouwen in 62 

de waarborgen. Toch denkt zij niet dat er een punt van moet worden gemaakt als de OC zelf wel 63 

akkoord is gegaan. Voorbergen stelt een compromis voor, waarmee de rest akkoord gaat. Deze 64 

adviesaanvraag kan met aanpassingen naar Voorbergen en Valkenburg gestuurd worden voor 65 

een e-mailstemming.  66 

Kat heeft nog een brief geschreven. Valkenburg merkt op dat er nog een los 67 

instemmingsverzoek naast ligt. De brief moet daarom in tweeën worden opgesplitst. De brief 68 

die er nu ligt zal gaan over opheffing. Kat schrijft een korte brief waarin het gaat over het 69 

verplaatsen van de inhoud. Voorbergen vindt dat deze twee punten te sterk samenhangen om 70 

twee brieven te schrijven. De brief bevat instemming en advies.    71 

Dan Documentaire en Fictie. De OC vond het zelf geen probleem dat er in 2017 om advies is 72 

gevraagd en nu niet opnieuw. Het is voor Kat echter onduidelijke welke OC toen precies om 73 

advies is gevraagd, wellicht kan iemand dit aan Reijnen vragen. Misschien was de situatie in 74 

2017 anders dan nu. Valkenburg zou wel graag de opmerking maken dat een voorstel alsnog 75 

aan de OC van het jaar zelf moet worden voorgelegd. Verder leeft de zorg dat er onvoldoende 76 

stageplekken zullen zijn voor alle aspirant documentairemakers. De FSR ziet dit graag terug in 77 

het plan. Tot slot worden de OC’s ingekort. Voorbergen is in principe niet tegen het clusteren 78 

van OC’s, als er maar genoeg mensen in plaats kunnen nemen. Kat merkt op dat het in dit geval 79 

om een zeer beroepspecifieke opleiding gaat. Daardoor begrijpt zij wel dat de OC niet te veel 80 

invloed van Mediastudies leden wil. Valkenburg zou een plan willen zien voor hoe dit wordt 81 

tegengegaan. Bij dergelijke veranderingen moet er altijd besproken worden hoe er goede 82 

vertegenwoordiging blijft via de OC. Een dergelijk plan moet worden voorgelegd aan de OC en 83 

de FSR. Kat stelt een brief om. 84 

Neerlandistiek. Deze aanvraag moet wel gedaan worden. Valkenburg vindt de aanvraag 85 

eigenlijk niet serieus te nemen. Kat geeft aan dat het gaat om de opheffing van een van de 86 

aangeboden profielen. Voorbergen mailt Jan Don met Reijnen in de cc. Er blijven echter nog 87 

slechts twee dagen over om af te spreken in verband met vakanties. De FSR probeert de 88 

deadline aan te houden, maar anders beroept zij zich op het feit dat de aanvraag later 89 

binnenkwam. 90 
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MVTC. Kat licht het vergaderstuk mondeling toe. Valkenburg vindt alle adviesaanvragen 91 

die geen inhoudelijke invulling bevatten moeilijk om te beoordelen. Kat neemt dit op in het 92 

advies. Verder maakt zij de opmerking in de brief dat het niet zo verstandig lijkt om over te 93 

gaan op een Engelstalig programma. Het is onduidelijk wat er gebeurt als de FSR negatief is, 94 

maar de onderwijsvisitatie positief is. Voorbergen en Valkenburg denken niet dat de opleiding 95 

daardoor zal worden opgeheven, maar het is wellicht verstandig om op dit punt om 96 

verheldering te vragen.  97 

Wat betreft L&E vindt de FSR het vreemd dat de OC slechts drie dagen heeft gehad. De 98 

medezeggenschap wordt daarmee door het DB niet serieus genomen. Valkenburg vindt het 99 

moeilijk om nu positief te zijn. Dit blijft namelijk keer op keer gebeuren. Voorbergen vindt dat 100 

er een gevaarlijk precedent wordt geschapen als het signaal wordt afgegeven dat bij kleine 101 

wijzigingen de medezeggenschap niet hoeft te worden betrokken. Wellicht kan er toch positief 102 

geadviseerd te worden, maar met een sterke toezegging vooraf dat iets dergelijks niet meer zal 103 

gebeuren en dat het DB zich aan het format houdt. Kat stelt voor om duidelijk te maken dat dit 104 

de laatste keer is dat de FSR positief adviseert als de OC minder dan zes weken heeft gehad, ook 105 

niet als de OC al wel eerder op de hoogte was. De Raadsleden zijn het hier mee eens. Dit wordt 106 

ook in de algemene brief genoemd.  107 

Dan de samenvoeging researchmasters. Er schijnt een groot probleem te zijn wat betreft 108 

de garantiefinanciering. Dit schijnt veel te weinig te zijn. Valkenburg vindt het lastig om dit in 109 

het advies te zetten, omdat de FSR hier in feite niets over weet. Er wordt in de brief gezet dat 110 

het de FSR is opgevallen dat het aantal uren gehalveerd wordt en dat de FSR zich afvraagt hoe 111 

dit kan. Kat verlaat de vergadering om 16.56.  112 

K&C. Valkenburg denkt dat dit oké in elkaar zit. Deze OC heeft vier dagen gekregen en de 113 

reacties zijn erg kort. Reijnen had zelf ook al signalen opgevallen. Valkenburg gaat hier 114 

donderdag een negatief advies over schrijven. Voor een andere opleiding is er überhaupt geen 115 

plan, dus daar wordt ook negatief over geadviseerd. Voor de laatste opleiding zullen er eerst 116 

vragen gesteld aan de OPD en de OC.  117 

Morgen spreken Valkenburg, Voorbergen en Vlogman af om brieven te schrijven en e-118 

mailstemmingen klaar te zetten. De Nobel verstuurd alles op vrijdag. 119 

9. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering om 17.01. 120 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 121 

2019. 122 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 123 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 124 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 125 
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180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 126 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 127 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  128 

Actielijst 

190709-01 Bij de adviesaanvraag ACASA dient gecheckt te worden of aan de voorwaarden 129 

van het UvA taalbeleid is voldaan. 130 

190709-03 Voorbergen stelt een brief op om de OR-brief over de kwaliteitsmiddelen te 131 

steunen. 132 

190709-04 Er vindt een e-mailstemming plaats over de premaster-brief. Raadsleden 133 

maken voor 16 juli tekstuele opmerkingen. 134 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 135 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 136 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 137 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 138 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 139 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 140 

tijdens het vooroverleg. 141 
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