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1. Opening 

Koks opent de vergadering om 12:05 uur. 17 

2. Post 

De post wordt besproken. 18 

3. Vaststellen notulen PV + actiepunten 

Koks legt de procedure uit rondom het vaststellen van de notulen. Inhoudelijke wijzigingen 19 

worden besproken tijdens de PV, spellingsfouten en dergelijke worden vooraf gemaild naar 20 

Osté. De notulen van 26 juni 2017 worden vastgesteld. Ook de actiepunten worden 21 

doorgenomen: 22 

 23 

  

 

Notulen PV 1 september 2017 
 

Aanwezig 

Bauke Kok, Michele Murgia, Elisa Janssen, Saskia Haverkamp, Rachel Meijers, Eva Nivard, Emma Kat, Noor de Vries, 

Melle Koletzki, Annie de Jong, Alex Philippa 

Afwezig Wouter Hoevers 

Gast Lisa Koks (technisch voorzitter) 

Notulst Charlotte Osté 
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170626-01 Op de volgende vergadering gaat de raad bespreken hoe de rol van de CSR-1 

  afgevaardigde ingevuld gaat worden.  2 

170626-02 De raad gaat kijken welke dossiers de CSR-afgevaardigde op zich gaat nemen.  3 

170626-03 Men is het erover eens dat commissies niet de ideale structuur zijn.  4 

  Werkgroepen lijken de beste structuur. De volgende vergadering gaat de raad 5 

  de dossiers over een structuur van werkgroepen verdelen. 6 

170626-04 De deadline voor solliciteren voor DB-functies is 28 augustus om 23.59 uur. 7 

170626-05 De raad besluit wie er 1 september technisch voorzitter wordt. 8 

170626-06 Koks mailt iedereen met het lijstje van benodigde gegevens voor het FB. Graag 9 

  deze mail snel antwoorden en een scan van een paspoort mee mocht je die nu 10 

  niet bij je hebben.  11 

 12 

4. Vaststellen notulen PV oude raad + actiepunten 

De notulen van 29 september 2017 worden vastgesteld. Ook de actiepunten worden besproken: 13 

 14 

170829-01 Janssen controleert de status van het rapport studiesucces 2.0.  15 

170829-02 Kat houdt de 12 ECTS-vakken bij CLC in de gaten.  16 

170829-03 Janssen geeft aan de CSR door hoe het proces rondom CLC verlopen is.  17 

170829-04 Haverkamp vraagt naar de notitie 2003/2004 m.b.t. de toetsmomenten.  18 

170829-05 De nieuwe raad neemt de verwerking van de enquête m.b.t. 19 

functiebeperkingen over.  20 

170829-06 De nieuwe raad moet met concrete voorbeelden komen over vakken waar 4 21 

  toetsmomenten een probleem is.  22 

170829-07 Osté past de brief morgen aan en stuurt de brief naar Koks. Koks stuurt de 23 

brief woensdag, ook naar de nieuwe raad.  24 

170829-08 Osté wil graag vandaag een reactie sturen om duidelijk te maken wat het 25 

  probleem van de FSR is. Osté en Kat doen dit vandaag. 26 

170829-09 Osté mailt het FB met de vraag wanneer het FB gaat reageren op het advies 27 

van de FSR en of het FB daar nog een keer over wil praten.  28 

170829-10 Haverkamp gaat een stukje formuleren over de verantwoording van de OC 29 

naar de achterban.  30 

170829-11 Stuurwold neemt contact op met Eva en Alex voor de bonnetjes.  31 

170829-12 Iedereen maakt de handdoekkosten (€1,78) over naar Haverkamp.  32 

170829-13 Stuurwold kan maandag en dinsdag afspreken voor het overdragen van het 33 

  penningmeesterschap. Osté en Koks gaan dit doorgeven aan de nieuwe raad.  34 

170829-14 Koks stelt voor dat de nieuwe raad iets aan het HR toevoegt over de  35 

  vakantieperiode.  36 

170829-15 Osté gaat aangeven dat het niet kan dat het FB niet bereikbaar is, maar de FSR 37 

  geen reces heeft. 38 

 39 

5. Mededelingen 

Kat kan mogelijk de vergadering even verlaten i.v.m. een blaasontsteking. Meijers vraagt zich af 40 

of de PV op 15 september 2017 verschoven kan worden. Iedereen stuurt de wijzigingen in het 41 

rooster door naar Osté. Osté kijkt op basis van de roosters of er een ander moment mogelijk is. 42 
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(ACTIE) De Jong kan 8 september 2017 niet aanwezig zijn bij de PV. Koks zegt dat ze door 1 

middel van een mail als reactie op de Week van de FSR zich kan afmelden en iemand anders kan 2 

machtigen. Haverkamp geeft door dat Hoevers afwezig is. Osté meldt dat ze vanaf vandaag de 3 

Ambtelijk Secretaris is van de raad. Met de sollicitatiecommissie heeft ze uitgebreid gepraat 4 

over deze functie in relatie tot haar werkzaamheden bij de FSR en haar betrokkenheid bij 5 

studentenpartij TOF. Mochten raadsleden toch moeite hiermee mee ondervinden of denken dat 6 

Osté niet neutraal handelt, dan hoort Osté dit graag. Verder meldt Osté dat als de raadsleden 7 

een apart e-mailadres willen voor hun raadswerk, ze deze kunnen doorgeven aan haar. (ACTIE) 8 

Hierop aansluitend zegt Janssen dat haar e-mailadres verkeerd gebruikt wordt en vraagt of de 9 

raadsleden dit niet meer willen doen. Murgia meldt dat er twee restzetels zijn bij de CSR en 10 

eventueel drie. Mochten er mensen zijn die in de CSR willen gaan, laat dit dan weten aan Murgia. 11 

(ACTIE) 12 

6. Vaststellen agenda 

Bij de Wvttk wordt de rol van de afgevaardigde besproken. Janssen stelt voor om te bespreken 13 

wie de studentleden van de raden worden. Janssen mailt het faculteitsbestuur en vraagt hoe het 14 

hiermee staat. (ACTIE) Melle stelt voor om het kort over de voorinvesteringen te hebben, dit 15 

komt na de OV en voor de kennismakingspunten. 16 

1 Opening  17 

2 Post  18 

3 Vaststellen notulen PV + actiepunten  19 

4 Vaststellen notulen PV + actiepunten oude raad  20 

5 Mededelingen  21 

6 Vaststellen agenda  22 

7 DB-sollicitaties  23 

8 Penningmeester en vertrouwenspersoon  24 

9 Werkgroepstructuur  25 

10 OV voorbereiding 26 

11 Voorinvesteringen 27 

12 Kennismaking student-lid DB 28 

13 Kennismakingsborrel DB  29 

14 WVTTK (incl. rol van afgevaardigde) 30 

15 Rondvraag 31 

16 Sluiting 32 

 33 

7. DB-sollicitaties 

Er zijn drie sollicitaties gekomen. Er zijn twee sollicitaties voor voorzitter en één voor 34 

vicevoorzitter. Eerst worden de sollicitaties voor voorzitter besproken. Koks vraagt welke 35 

procedure de raad wil volgen. Janssen stelt voor om de sollicitanten apart van elkaar vragen te 36 

stellen. De raadleden stellen vragen aan de kandidaten. 37 

 38 
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Osté meldt dat er twee machtigingen binnen zijn gekomen, namelijk van Philippa en Hoevers. 1 

De raad besluit dat machtigingen meetellen, ook nu ze tijdens de PV zijn binnengekomen. 2 

(BESLUIT) Philippa machtigt De Vries en Hoevers machtigt Koletzki. 3 

 4 

Stemvoorstel: De FSR FGw kiest De Vries of Kat als voorzitter van de FSR FGw 2017-2018. Op 5 

het stembriefje schrijf je de naam van de persoon die jij het meest geschikt acht als voorzitter. 6 

Een leeg briefje wordt als blanco geteld. 7 

Uitslag stemming: Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 8 

(BESLUIT) 9 

 10 

De Vries heeft aangegeven ook voor vicevoorzitter te solliciteren tijdens haar gesprek zojuist. 11 

Daarom wordt dezelfde procedure voor vicevoorzitter gevolgd. De raadsleden stellen vragen 12 

aan de kandidaten. 13 

 14 

Philippa komt om 13:17 de vergadering binnen. 15 

 16 

Stemvoorstel: De FSR FGw kiest De Vries of Koletzki als vicevoorzitter van de FSR FGw 2017-17 

2018. 18 

Uitslag stemming: Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-19 

2018. (BESLUIT) 20 

 21 

Koks stelt voor om verder te praten over de overige DB-sollicitaties. Het stemvoorstel is: De 22 

Vries wordt werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. Men kan 23 

‘voor’ of ‘tegen’ of het briefje schrijven. Ook kan er blanco gestemd worden of kan men zich 24 

onthouden van stemmen. 25 

Uitslag stemming: Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 26 

2017-2018. (BESLUIT) 27 

 28 

Koks zegt dat er nog andere functies openstaan waarop niet op gesolliciteerd is. Murgia vraagt 29 

welke raadsleden er eventueel willen. Kok en De Jong steken hun hand op. Koletzki zegt dat 30 

Hoevers er ook nog over nadenkt. Nivard vraagt waarom Kok en De Jong nog twijfelen. Kok zegt 31 

dat hij het overweegt voor de groep. Hij is er niet per se in geïnteresseerd, maar hij vindt het 32 

ook geen ramp om te doen. De Jong is bang dat ze zich gaat verkijken op de tijd. Ze is bang dat ze 33 

te veel op zich neemt en er vervolgens een pleuriszooi van maakt. Aan de andere kant lijkt het 34 

haar goed als er voldoende coördinatoren zijn. Janssen vraagt hoe lang mensen nog nodig 35 

hebben om erover na te denken. Kok denkt dat het niet zoveel uitmaakt. Koks stelt voor om op 36 

vrijdag 8 september 2017 de sollicitaties plaats te laten vinden. Osté merkt op dat De Jong er 37 

dan niet is. Koks stelt dan voor in de week van 11 september 2017 de sollicitaties te laten 38 

plaatsvinden tijdens de PV. De deadline voor de brieven is vrijdag 8 september 2017. 39 

 40 

8. Penningmeester en vertrouwenspersoon 

Er dient een penningmeester aangesteld te worden. Jason Stuurwold is afgelopen jaar de 41 

penningmeester geweest. Hij is overdag op maandag of dinsdag beschikbaar voor een 42 

overdracht. Koks vraagt of iemand penningmeester wil worden? Niemand reageert. Dan zegt 43 

Koletzki dat hij het wel wil doen, maar hij heeft geen enkele ervaring met het zijn van 44 
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penningmeester. Uiteindelijk laat Hoevers aan Janssen via What’sapp weten dat hij 1 

penningmeester wil worden. De raad gaat hiermee akkoord. Hoevers is dan ook de 2 

penningmeester van de FSR FGw. (BESLUIT) Hij maakt een afspraak met Jason Stuurwold voor 3 

de overdracht. (ACTIE) 4 

 5 

Koks vraagt of iemand wel vertrouwenspersoon wil worden. Janssen wil dat wel doen, maar zij 6 

is best heftig in wat zij zegt dus ze kan zich voorstellen dat anderen het niet willen dat zij dat 7 

doet. Murgia wil het best doen. Nivard wil het ook doen. Murgia zegt dat hij het dan niet meer 8 

wil doen. De andere raadsleden vinden het ook goed als Nivard de vertrouwenspersoon wordt. 9 

Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. (BESLUIT) 10 

9. Werkgroepstructuur 

Koks vraagt of er al over na is gedacht elke werkgroepen de raad wil vormen. De Vries zegt dat 11 

er vorig jaar vier werkgroepen waren. Nivard zegt dat zij die indeling ook logisch vindt. Kat 12 

vindt de vier werkgroepen heel goed werken, maar ze is bang dat ze er al te veel in vast zit om 13 

hier objectief naar te kijken. Haverkamp zegt dat het ook kan om Organisatie & Financiën op te 14 

splitsen in Besturingsmodel en Financiën & Huisvesting. Philippa zegt dat er vorig jaar ook een 15 

werkgroep Diversiteit was. Janssen zegt dat die werkgroep slechts een week heeft bestaan. 16 

Haverkamp stelt voor om in Besturingsmodel ook veel ruimte te brengen voor diversiteit. De 17 

werkgroep heet dan: Besturingsmodel & Diversiteit. Er komen dan vijf werkgroepen, namelijk 18 

(i) Bachelor- & Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 19 

Studiesucces,  (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & Huisvesting en (v) 20 

Besturingsmodel & Diversiteit. (BESLUIT) Koks schrijft op het bord wie in welke werkgroep 21 

wil.  Osté prikt data voor de werkgroepvergaderingen voor week 1. Emma stelt voor om een 22 

werkgroepvergadering voor te zitten nu er nog onvoldoende coördinatoren zijn. Koks zegt dat 23 

nu drie mensen in staat moeten zijn om voor te zitten. Koletzki zegt dat mensen die misschien 24 

willen solliciteren dan ook even kunnen oefenen. Iedereen stuurt vóór zondag 3 september 25 

2017 haar of zijn gewijzigde rooster naar Osté. (ACTIE) Osté prikt zondag 3 september 2017 de 26 

vergadermomenten voor de werkgroepen. (ACTIE) 27 

10. OV voorbereiding 

Koks vraagt of de studentenraad al agendapunten heeft. Verder moet de raad nadenken over 28 

een technisch voorzitter. Welke punten moeten sowieso besproken worden op de OV? Murgia 29 

stelt voor BSA te bespreken. Murgia zegt dat de evaluaties sowieso op facultair niveau 30 

besproken moeten worden. BSA zal bij Stand van Zaken worden gevraagd. Een ander punt is het 31 

Rapport Studiesucces 2.0. Op centraal niveau vinden ze het belachelijk dat het faculteitsbestuur 32 

moeilijk doet over het rapport en de presentatie ervan. Hier wordt naar gevraagd in de 33 

rondvraag door Haverkamp. Janssen zegt dat er nog gesproken moet worden over de OER, 34 

Taalbeleid en Religiewetenschappen. Vooral OER is daarbij belangrijk. Haverkamp wil bij het 35 

agendapunt OER het woord nemen. Kat denkt dat Religiewetenschappen niet nodig is om te 36 

bespreken. Koletzki vraagt hoe het zit met de resultaten van de enquête functiebeperking. Elisa 37 

zegt dat dit voor de OV niet gaat lukken. Koks zegt dat de resultaten geïnterpreteerd moeten 38 

worden en dat het wel ooit opgepakt moet worden. Murgia wil misschien nog iets vragen over 39 

OC’s. Murgia zegt dat het Centraal Stembureau het moet faciliteren, maar dat faculteiten de 40 

verkiezingen moeten organiseren. Wanneer de faculteiten geen geld krijgen, wordt het 41 

organiseren lastig. Als het Centraal Stembureau geen geld krijgt, kunnen ze het ook niet 42 
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faciliteren. Haverkamp zegt dat de raad de toezegging heeft gekregen dat er verkiezingen 1 

komen, maar dan moet het wel gefaciliteerd moet worden. Met schoenendozen rondgaan werkt 2 

gewoon niet volgens haar. Koks stelt voor om dit bij de rondvraag te stellen. Murgia zegt dat het 3 

faculteitsbestuur niet zo veel wil doen met diversiteit. Er is nu wel een diversity officer op 4 

centraal niveau, dus daar kan de raad iets mee doen volgens Murgia. Haverkamp stelt voor dat 5 

dit bij de Stand van Zaken gevraagd kan worden. De Jong lijkt dit ook een goed idee. Koks vraagt 6 

of er verder nog punten zijn. De Jong is de woordvoerder van het agendapunt Diversiteit. 7 

 8 

Janssen vraagt of Lisa Koks technisch wil voorzitten. De andere raadleden vinden dit ook een 9 

goed idee. Koks gaat in op het voorstel. Ze vraagt wat de raad van haar verwacht. Murgia vindt 10 

dat het faculteitsbestuur zijn hand moet opsteken en pas als ze de beurt krijgen, dat ze dan pas 11 

mogen spreken. Murgia wil daarmee voorkomen dat de leden van het faculteitsbestuur elkaar 12 

de beurt geven. Koks zal ook proberen om de twee partijen afwisselend het woord te geven. 13 

Janssen vindt het fijn wanneer de technisch voorzitter samenvat op het einde of tussendoor. 14 

Murgia wil dat de technisch voorzitter mensen afkapt als ze in herhaling vallen. Haverkamp wil 15 

veel actiepunten. Kat wil geen lange monologen. Janssen zegt dat dit misschien van tevoren 16 

aangegeven moet worden. Osté zegt dat dit bij het vooroverleg aangegeven kan worden door 17 

Kat en Koletzki. Kat en Koletzi geven tijdens het vooroverleg aan op welke manier de FSR FGw 18 

wil dat de vergadering verloopt. (ACTIE) 19 

 20 

De actiepunten van de OV worden doorgenomen. Tijdens het doornemen van de actielijst, 21 

wordt bepaald dat Haverkamp zal vragen naar het Rapport Studiesucces 2.0 en de status 22 

daarvan bij het actiepunt van Fred Weerman over het CBO en Rapport Studiesucces 2.0. 23 

 24 

Murgia heeft nog een voorstel voor de OV. Murgia stelt voor om standpunten te formuleren over 25 

de Binnenstadscampus, met name de UB. Er moet in september input worden gevraagd vanuit 26 

de FGw. Het is de bedoeling dat de medezeggenschap wordt gehoord. Janssen stelt voor 27 

hierover nu al het faculteitsbestuur te mailen. Hoe wordt de FSR FGw betrokken om input te 28 

vragen. Koks stelt voor dat het beter is om de programmagroep te mailen. Murgia zit in deze 29 

programmagroep. Murgia denkt dat het handig als het faculteitsbestuur hierover wil praten en 30 

gezamenlijke standpunten te hebben. Janssen mailt daarom alsnog het faculteitsbestuur over de 31 

input van specifiek de FSR FGw voor de Binnenstadscampus. (ACTIE) 32 

11. Voorinvesteringen 

Koletzki heeft dit punt op de agenda gezet. Janssen vraagt of het gaat over de e-mail van Leon en 33 

zegt dat dit om grote dingen gaat, namelijk diversiteit en international classroom. Osté bevestigt 34 

de afspraak van 12 september 2017.  (ACTIE) De werkgroep Besturingsmodel & Diversiteit 35 

kijkt in de werkgroep wie hierheen gaat. Janssen zegt dat slechts een deel van de 36 

voorinvesteringen hierheen gaan. Haverkamp zegt dat ze raar beginnen, want dit is al de 37 

richting waarin ze willen denken. Haverkamp wil weten waarom deze twee thema’s gekozen 38 

zijn en waarom er niet aan andere dingen is gedacht. Die andere voorbeelden moeten volgens 39 

haar concreet zijn. Janssen wil een e-mail sturen naar het faculteitsbestuur. Kat zal een mail 40 

sturen naar de voorinvesteringen waarin ze vraagt wanneer de brede discussie plaatsvindt 41 

tussen het bestuur en de studentenraad. (ACTIE) De voorinvesteringen worden besproken bij 42 

de werkgroep Financiën & Huisvesting. De voorinvesteringen en de bijeenkomst van 12 43 

september 2017 worden volgende week weer besproken op de PV (ACTIE). 44 



 Facultaire Studentenraad 

studentenraad.nl/fgw  ~  fgw@studentenraad.nl 
 

Pagina 7 ~ 9 

 1 

12. Kennismaking student-lid DB 

Emma stelt voor om Marleen uit te nodigen bij de PV. Koletzki vraagt of ze dan geen 2 

spreekrecht heeft. Haverkamp zegt dat ze wel wat mag zeggen als de raad dat wil. Koks vraagt 3 

wanneer de raad haar wil uitnodigen. Osté nodigt Marleen voor vrijdag 8 september 2017 voor 4 

de PV. (ACTIE) 5 

13. Kennismaking faculteitsbestuur 

Osté vraagt of het faculteitsbestuur om 18:00 uur de kennismakingsborrel wil organiseren op 6 

maandag 11 september. (ACTIE) 7 

14. Wvttk 

Er wordt gesproken over de rol van de afgevaardigde. Janssen vraagt aan Murgia of zij 8 

agendapunten uit de agenda van de CSR vergaderingen moet sturen waar zij een update over 9 

wil. Murgia zegt dat iedereen dit kan doen. Koks vraagt of er verder nog punten zijn die men 10 

belangrijk vindt. Murgia vraagt zich af of de FSR FGw iets had willen horen over de brief over de 11 

aanstelling van de nieuwe VSNU-directeur. Janssen zegt dat ze in het algemeen fijn vindt om dit 12 

te weten. Ze vindt namelijk dat de CSR geen politieke uitspraken moet doen over het algemeen. 13 

Janssen wil de mogelijkheid hebben om de CSR te zeggen of de FSR iets wil of niet. De Jong zou 14 

graag ook in de toekomst willen horen over dit soort zaken. Haverkamp wil wat vragen over de 15 

update van Murgia. Wie krijgen de rechten? Dat zijn de OC’s. 16 

 17 

Osté meldt dat de conceptagenda voor de OV zojuist is gestuurd door het faculteitsbestuur. Het 18 

faculteitsbestuur heeft drie Stand van Zaken-punten, namelijk: Versterking medezeggenschap, 19 

Wijziging Voertaal, Memorandum Medezeggenschapsrechten. Ook heeft het bestuur OER’en 20 

deel B en Religie en identiteit in de modern wereld en Religious Studies op de agenda gezet. 21 

Osté mailt Marian met de vraag wat “wijziging voertaal” is. (ACTIE) Murgia wil nog iets zeggen 22 

over het taalbeleid. Volgens hem is men op centraal niveau niet blij met de ontwikkeling van 23 

twaalf verplichte studiepunten Engels. Misschien kan hier op centraal niveau dus iets mee 24 

gedaan worden. Koletzki en Janssen worden woordvoerders voor het agendapunt over 25 

Religiewetenschappen. De Vries helpt Haverkamp bij de OER.  26 

15. Rondvraag 

Koletzki wil weten wie er naar het Maagdenhuisweekend wil? Iedereen meldt zich aan voor de 27 

cursussen voor die trainingsweekend als hij of zij hierheen wil. Dit kan tot 4 september. 28 

(ACTIE) 29 

 30 

Janssen wil nog wat over de OV zeggen. Ze vindt het vervelend als daar pas de reactie komt bij 31 

de punten OER’en deel B en Religiewetenschappen. Ze wil graag ook een schriftelijke reactie. 32 

Koks zegt dat tijdens het vooroverleg ook gevraagd kan worden naar wat het faculteitsbestuur 33 

wil zeggen. Kat en Koletzki vragen dit dan ook. (ACTIE) 34 

16. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 15:02 uur. 35 
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Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 1 

stemming. 2 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 3 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 4 

2018. 5 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 6 

2017-2018. 7 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 8 

2017-2018. 9 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-10 

2018. 11 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 12 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 13 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 14 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 15 

Actielijst 

170626-01 Op de volgende vergadering gaat de raad bespreken hoe de rol van de CSR-16 

  afgevaardigde ingevuld gaat worden.  17 

170626-02 De raad gaat kijken welke dossiers de CSR-afgevaardigde op zich gaat nemen.  18 

170626-03 Men is het erover eens dat commissies niet de ideale structuur zijn.  19 

  Werkgroepen lijken de beste structuur. De volgende vergadering gaat de raad 20 

  de dossiers over een structuur van werkgroepen verdelen. 21 

170829-01 Janssen controleert de status van het rapport studiesucces 2.0.  22 

170829-02 Kat houdt de 12 ECTS-vakken bij CLC in de gaten.  23 

170829-05 De nieuwe raad neemt de verwerking van de enquête m.b.t. 24 

functiebeperkingen over.  25 

170829-06 De nieuwe raad moet met concrete voorbeelden komen over vakken waar 4 26 

  toetsmomenten een probleem is.  27 

170829-09 Osté mailt het FB met de vraag wanneer het FB gaat reageren op het advies 28 

van de FSR en of het FB daar nog een keer over wil praten.  29 

170829-10 Haverkamp gaat een stukje formuleren over de verantwoording van de OC 30 

naar de achterban.  31 

170829-13 Stuurwold kan maandag en dinsdag afspreken voor het overdragen van het 32 

  penningmeesterschap. Osté en Koks gaan dit doorgeven aan de nieuwe raad.  33 

170829-14 Koks stelt voor dat de nieuwe raad iets aan het HR toevoegt over de  34 

  vakantieperiode.  35 

170829-15 Osté gaat mondeling aangeven dat het niet kan dat het FB niet bereikbaar is,  36 

maar de FSR geen reces heeft. 37 

170901-01 Meijers zoekt uit wanneer de colleges met veel studenten zijn en stuurt dit 38 

door naar Joep Kuipers als reactie op de mail over UvA-Q campagnemateriaal. 39 

170901-02 Osté bevestigt het afspraakmoment voor de denktank Diversiteit en 40 

International Classroom. Emma en Eva gaan naar deze bijeenkomst. 41 

170901-03 Osté stuurt het Huishoudelijk Reglement door naar de raad. 42 
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170901-04 Het Huishoudelijk Reglement wordt besproken op de PV. 1 

170901-05 Iedereen stuurt wijzigingen in haar of zijn rooster door naar Osté. Op basis 2 

van deze wijzigingen kijkt Osté of de PV van 15 september 2017 eenmalig op 3 

een andere dag eerder die week kan plaatsvinden. 4 

170901-06 Iedereen die een apart e-mailadres wil voor het raadswerk en deze nog niet 5 

heeft aangemaakt, kan dit doen. Je kunt dit e-mailadres dan doorgeven aan 6 

Osté. 7 

170901-07 Iedereen die nog iemand kent die misschien raadsassistent wil worden in de 8 

CSR, laat dit weten aan Murgia. 9 

170901-08 Janssen mailt het faculteitsbestuur om te vragen hoe het ervoor staat met een 10 

FSR-lid in de CoH en GSH. 11 

170901-09 Hoevers maakt een afspraak met Jason Stuurwold voor de overdracht van het 12 

penningmeesterschap.  13 

170901-09 Iedereen stuurt vóór zondag 3 september 2017 haar of zijn gewijzigde rooster 14 

naar Osté. 15 

170901-10 Osté prikt zondag 3 september 2017 de vergadermomenten voor de 16 

werkgroepen. 17 

170901-11 Kat en Koletzi geven tijdens het vooroverleg aan op welke manier de FSR FGw 18 

wil dat de vergadering verloopt. 19 

170901-12 Janssen mailt daarom alsnog het faculteitsbestuur over de input van specifiek 20 

de FSR FGw voor de Binnenstadscampus. 21 

170901-13 Kat zal een mail sturen naar de voorinvesteringen waarin ze vraagt wanneer 22 

de brede discussie plaatsvindt tussen het bestuur en de studentenraad. 23 

170901-14 De voorinvesteringen en de bijeenkomst van 12 september 2017 worden 24 

volgende week weer besproken op de PV. 25 

170901-15 Osté nodigt Marleen voor vrijdag 8 september 2017 voor de PV. 26 

170901-16 Osté vraagt of het faculteitsbestuur om 18:00 uur de kennismakingsborrel wil 27 

organiseren op maandag 11 september. 28 

170901-17 Osté mailt Marian over wat “wijziging voertaal” is. 29 

170901-18 Iedereen meldt zich aan voor de cursussen voor die trainingsweekend als hij 30 

of zij hierheen wil. Dit kan tot 4 september. 31 

170901-19 Kat en Koletzki vragen op het vooroverleg specifiek voor de punten OER’en 32 

deel B en Religie en identiteit en Religious Studies wat het faculteitsbestuur 33 

wil zeggen.  34 


