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1. Opening 

Koletzki opent de vergadering om 11:07 uur. 18 

2. Aanwijzen moderator 

Nivard wordt aangewezen als de moderator. 19 

 
 

 

Conceptnotulen PV 6 oktober 2017 

 

Aanwezig 

Bauke Kok, Elisa Janssen, Saskia Haverkamp, Rachel Meijers, Eva Nivard, Emma Kat, Melle Koletzki, Wouter Hoevers, 

Annie de Jong 

Afwezig Michele Murgia 

Gast Marleen Postma (student-lid DB) 

Notulist Charlotte Osté 
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3. Post 

De post wordt besproken. Tijdens de werkgroepvergaderingen wordt bepaald wie de e-mails 1 

van Bo Grisel en Loraine Smith beantwoorden. (ACTIE) 2 

 3 

4.  Vaststellen notulen PV + actiepunten 

De notulen worden doorgenomen. Janssen vraagt of Docent van het Jaar-verkiezing is 4 

besproken tijdens CoStu. Dit is nog niet gedaan. Tijdens CoStu wordt DvhJ-verkiezing 5 

besproken. (ACTIE) Janssen heeft vorige vergadering aangegeven dat er meer meningen 6 

gevormd moeten worden over zaken die bij de CSR spelen. Volgens Janssen ligt hier een taak 7 

voor de coördinatoren. Het DB pakt dit op. (ACTIE) 8 

 De actielijst wordt besproken: 9 

 10 

170829-05 De nieuwe raad neemt de verwerking van de enquête m.b.t, 11 

functiebeperkingen over. 12 

170908-13 De FSR FGw schrijft een jaarplan. 13 

170913-10 Communicatie & Studieverenigingen maakt een schema voor het langsgaan bij 14 

colleges van eerstejaarsvakken. 15 

170922-04 De fractie van Humanities Rally Partij zoekt uit of iemand van de lijst in de 16 

studentenraad wil en laat dit binnen een week weten aan de andere leden van 17 

de FSR. 18 

170922-05 Het DB verdeelt de actiepunten van de OV over de werkgroepen en zoekt in de 19 

notulen van de afgelopen OV naar punten die de werkgroepen moeten 20 

bespreken. 21 

170929-01 Osté stuurt een mail naar de raadsleden met de vraag of zij een e-mailadres 22 

willen hebben dat eindigt op @studentenraad.nl dat dan gelinkt is aan de 23 

persoonlijke e-mailadressen. De raadsleden laten hun voorkeur weten door te 24 

reageren op deze mail. 25 

170929-02 De werkgroepcoördinatoren kijken of het dossierhoudersoverzicht dat Kat 26 

heeft gemaakt klopt. 27 

170929-03 Koletzki plaatst de actielijst op de conceptagenda. 28 

170929-04  Het DB onderzoekt wat een handige werkwijze is wat betreft een wijziging in 29 

de conceptagenda van de PV. 30 

170929-05  Murgia stuurt het voorstel over taalbeleid waarover hij in zijn CSR-update 31 

heeft geschreven door naar de raadsleden. 32 

170929-06 Murgia schrijft voor volgende week een informatief vergaderstuk schrijft over 33 

honours. Hij doet dit voor de werkgroepvergadering waarbij dit dossier 34 

behandeld wordt. 35 
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170929-07 Postma bespreekt met Kroon de situatie over de sollicitatiecommissie voor 1 

student-leden van de raden.  2 

170929-08  De Jong stuurt haar vragen over het opzeggen van zetels en andere zaken die 3 

spelen nu Philippa zijn werkzaamheden naast zit neer legt naar Van Helvoirt. 4 

170929-09 Voor de volgende PV leveren de fracties van HRP en TOF allebei twee 5 

kandidaten voor de sollicitatiecommissie voor eventuele raadsassistent. 6 

170929-10 Het dossier OER wordt herverdeeld. 7 

170929-11 Janssen stuurt een e-mail naar het faculteitsbestuur en schrijft daarin dat de 8 

 FSR FGw positief adviseert en dat hij hoopt dat de zorgpunten alsnog worden 9 

meegenomen. 10 

170929-12 Stemmen wordt voor een volgende PV geagendeerd. 11 

170929-13 Werkgroep CoStu stelt een datum vast en organiseert de constitutieborrel. 12 

170929-14 Vóór maandag kunnen typ- of spellingsfouten in de OV notulen gemaild 13 

worden naar Osté. 14 

170929-15 De FSR neemt contact op met de OC’s die verkiezingen organiseren om te 15 

monitoren hoe dit gaat. 16 

170929-16 Tijdens de werkgroepvergadering van BAMA wordt gesproken over de 17 

visitatiecommissie in relatie met scripties schrijven in een andere taal dan de 18 

voertaal van de opleiding. 19 

170929-17 Koletzki en Kat vragen tijdens een overleg naar de reacties op de OER’en: 20 

waar blijven die? 21 

170929-18  Koletzki en Kat vragen tijdens een overleg naar de voorstellen van double 22 

degree of double major en of de FSR de voorstellen mag inzien. 23 

170929-19 Osté luistert de OV terug en zoekt naar de woorden major en minor. 24 

170929-20 Bij BAMA wordt besproken wat de FSR vindt van het idee dat een bachelor 25 

per definitie twee competenties moet bevatten. 26 

170929-21 Koletzki en Kat vragen tijdens het overleg naar de mail naar de 27 

studieadviseurs. Is die al verstuurd? 28 

170929-22 Osté stuurt dinsdag de OV-notulen naar het bestuur. 29 

170929-23 Koletzki meldt tijdens het vooroverleg dat het agendapunt onder Stand van 30 

Zaken over de ACASA-OER mogelijk een discussiepunt kan worden. 31 

170929-24 Kat neemt contact op met het faculteitsbestuur voor een overleg voorafgaand 32 

aan het vooroverleg, zodat de OV goed kan worden voorbereid tijdens de PV. 33 

170929-25 Het agendapunt Schorsingen wordt volgende week geagendeerd. 34 

170929-26 Janssen maakt een vergaderstuk over schorsingen. 35 

170929-27 Iedereen stuurt één voordeel en één nadeel naar Janssen voor dinsdag 13:00 36 

uur. 37 
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170929-28 Koletzki geeft zowel aan Cees Lourens als ALPHA het standpunt van de FSR 1 

over UCBooks door. 2 

170929-29 Het agendapunt Canteen H wordt voor een volgende PV geagendeerd. 3 

170929-30 Het agendapunt Huishoudelijk Reglement wordt voor een volgende PV 4 

geagendeerd. 5 

170929-31  Het agendapunt Facebookpromotie wordt voor een volgende PV geagendeerd. 6 

170929-32  Het agendapunt Jaarplan wordt voor een volgende agenda geagendeerd. 7 

170929-33  Janssen mailt Gerard Nijsten over Venture Lab. 8 

170929-34 Voor de volgende PV wordt het agendapunt Werkafspraken Ambtelijk 9 

Secretaris geagendeerd. 10 

 11 

Alle raadsleden laten aan Kat per mail weten bij welke dossiers zij niet als dossierhouder 12 

vernoemd willen worden. (ACTIE) Koletzki stuurt namens ALPHA en de FSR een mail naar 13 

UCBooks. (ACTIE) 14 

5. Mededelingen 

Osté meldt dat zij de invulrooster voor het volgende blok heeft gestuurd. Alle raadsleden vullen 15 

dit rooster in en sturen het op voor zondag 8 oktober 23:59 uur. Osté prikt in de loop van 16 

volgende week dan de vergadermomenten. (ACTIE) 17 

 Osté meldt verder dat zij om 13:15 een afspraak heeft met Marian om te spreken over 18 

de planning van de OV voorbereiding. Hierbij zal ze vragen of het mogelijk is om het 19 

vooroverleg niet meer een week voor de OV te organiseren, maar twee weken ervoor. De FSR 20 

heeft dan meer tijd om de OV voor te bereiden. Door deze afspraak moet ze wel op tijd de 21 

vergadering verlaten, namelijk om 13:00 uur. 22 

Kat wil bij de WVTTK horen of er nog vragen gesteld moeten worden tijdens het vooroverleg 23 

en het tussentijdsoverleg. 24 

Murgia is afwezig en hij heeft Janssen gemachtigd. 25 

6. Vaststellen agenda 

Koletzki wil graag Binnenstadscampus agenderen. De agenda wordt als volgt vastgesteld: 26 
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7. Updates 

Koletzki vraagt of er vragen zijn over de geschreven updates van de werkgroepvergaderingen. 19 

Dit is niet het geval. Er zijn nog geen voorzittersupdate en CSR-update, dus daarover kunnen 20 

geen vragen gesteld worden. 21 

 Janssen heeft een vraag over de update van Postma. Postma heeft met Kroon 22 

gesproken over het student-lid in de sollicitatiecommissie voor de functie van student-lid in de 23 

CoH- en GSH-raad. Het bestuur wil zijn mening niet wijzigen en geen FSR-lid toevoegen aan de 24 

sollicitatiecommissie. Kat vraagt of er nog een ander student-lid in zit, naast Postma zelf. 25 

Postma zegt van niet. Het bestuur wil geen grotere commissie instellen voor deze functie. 26 

 De Jong vraagt wat er is besproken naar de schakelprogramma’s. Postma zegt dat er nu 27 

geen schakelprogramma’s zijn, maar de vraag is hoe die weer ontwikkeld kunnen worden. Er 28 

zijn er vragen gesteld als: voor wie moeten deze programma’s toegankelijk worden? Je kunt 29 

hierbij denken aan verschillende groepen, waaronder excellente HBO’ers. 30 

8. Sollicitatiecommissie raadsassistent 

Niemand van de lijst van HRP wil de functie van Philippa overnemen. Philippa heeft al wel 31 

officieel laten weten dat hij zijn functie naast zich neerlegt. De Jong zegt dat de FSR nu dus 32 

verder kan het met het organiseren van de sollicitatiecommissie. Het CSB moet wel eerst de lijst 33 

van HRP bellen meldt De Jong. 34 
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  Koletzki zegt dat Janssen en Kat namens TOF in de sollicitatiecommissie plaatsnemen. 1 

De Jong zegt dat zij en De Vries in de commissie plaats zullen nemen namens HRP. 2 

 Koletzki zegt dat de vorige keer is besproken dat de sollicitatiecommissie het profiel 3 

opstelt. Haverkamp stuurt het profiel dat vorig jaar is gebruikt naar de leden van de 4 

sollicitatiecommissie van raadsassistent. (ACTIE) De sollicitatiecommissie kan dit gebruiken ter 5 

inspiratie of als startpunt. Wanneer het profiel is opgesteld door de sollicitatiecommissie, zal dit 6 

nog naar de raad worden gestuurd zodat de raad aanvullingen kan doorgeven. (ACTIE) De 7 

sollicitatiecommissie stuurt voor de PV van volgende week een profielschets en een tijdpad 8 

voor de sollicitaties. (ACTIE) 9 

 Koletzki zegt dat vorige week is besproken dat de sollicitatiecommissie een short-list 10 

presenteert van kandidaten en dat er dan tijdens de PV over wordt gestemd wie de 11 

raadsassistent wordt. Janssen wil dat er wordt afgesproken dat informatie over de sollicitanten 12 

niet naar buiten wordt gebracht en dus alleen intern wordt gebruikt. Haverkamp weet niet of zij 13 

er voorstander van is dat er binnen de raad informatie wordt gegeven over de sollicitaties 14 

binnen de raad. Zij is er voorstander van dat alleen de sollicitatiecommissie deze informatie 15 

heeft. De Vries zegt dat er mogelijk inderdaad sprake kan zijn van een vertrouwensbreuk 16 

wanneer een sollicitant slechts met vier mensen in gesprek gaat en vervolgens wel besproken 17 

wordt met de gehele raad. Janssen zegt dat dit van tevoren ook aan de sollicitanten bekend 18 

gemaakt kan worden. Dan is dit probleem volgens haar opgelost. Meijers stelt voor om wel te 19 

werken met een short-list te presenteren tijdens de PV en dat de PV dan stemt welke kandidaat 20 

raadsassistent wordt. Nivard vindt het niet nodig om te werken met een short-list. Zij zegt dat 21 

de sollicitatiecommissie het vertrouwen van de raad kan krijgen om een beslissing te nemen. 22 

Aangezien beide partijen vertegenwoordigd zijn in de sollicitatiecommissie, lijkt dit haar een 23 

goed idee. Haverkamp is het met Nivard eens. Er wordt later nog verder gesproken over of de 24 

sollicitatiecommissie of de gehele raad tijdens de PV de raadsassistent kiest. (ACTIE) 25 

9. Voorbereiden OV 

De OV wordt voorbereid. 26 

10. Schorsingen 

Dit agendapunt wordt voor een volgende PV geagendeerd. (ACTIE) 27 

11. Werkafspraken Ambtelijk Secretaris 

Dit agendapunt wordt voor de volgende PV geagendeerd. (ACTIE) 28 

12. Canteen H 

Dit agendapunt wordt voor de volgende PV geagendeerd. (ACTIE) 29 
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13. Jaarplan 

Dit agendapunt wordt voor de volgende PV geagendeerd. (ACTIE) 1 

14. WVTTK 

Er zijn geen punten voor de WVTTK. 2 

15. Rondvraag 

Er wordt niks gevraagd of gezegd. 

 

16. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 13:00 uur. 3 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 4 

stemming. 5 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 6 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 7 

2018. 8 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 9 

2017-2018. 10 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 11 

2017-2018. 12 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-13 

2018. 14 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 15 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 16 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 17 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 18 

170908-01 Osté stuurt wekelijks de conceptagenda van de PV en eventuele 19 

vergaderstukken naar Postma. 20 

170913-01 Annie de Jong is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 21 

2017-2018. 22 

170913-02 Bauke Kok is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 23 

2017-2018. 24 

 25 
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Actielijst 

170829-05 De nieuwe raad neemt de verwerking van de enquête m.b.t, 1 

functiebeperkingen over. 2 

170908-13 De FSR FGw schrijft een jaarplan. 3 

170913-10 Communicatie & Studieverenigingen maakt een schema voor het langsgaan bij 4 

colleges van eerstejaarsvakken. 5 

170929-12 Stemmen wordt voor een volgende PV geagendeerd. 6 

170929-13 Werkgroep CoStu stelt een datum vast en organiseert de constitutieborrel. 7 

170929-18  Koletzki en Kat vragen tijdens een overleg naar de voorstellen van double 8 

degree of double major en of de FSR de voorstellen mag inzien. 9 

170929-20 Bij BAMA wordt besproken wat de FSR vindt van het idee dat een bachelor 10 

per definitie twee competenties moet bevatten. 11 

170929-21 Koletzki en Kat vragen tijdens het overleg naar de mail naar de 12 

studieadviseurs. Is die al verstuurd? 13 

170929-23 Koletzki meldt tijdens het vooroverleg dat het agendapunt onder Stand van 14 

Zaken over de ACASA-OER mogelijk een discussiepunt kan worden. 15 

170929-30 Het agendapunt Huishoudelijk Reglement wordt voor een volgende PV 16 

geagendeerd. 17 

170929-31  Het agendapunt Facebookpromotie wordt voor een volgende PV geagendeerd. 18 

171006-01 Tijdens de werkgroepvergaderingen wordt bepaald wie de e-mails van Bo 19 

Grisel en Loraine Smith beantwoorden 20 

171006-02 Tijdens CoStu wordt DvhJ-verkiezing besproken. 21 

171006-03 Het DB bespreekt over welke zaken de CSR de mening van de FSR moet weten 22 

en hoe dit aangepakt wordt. 23 

171006-04 Alle raadsleden laten aan Kat per mail weten bij welke dossiers zij niet als 24 

dossierhouder vernoemd willen worden.  25 

171006-05  Koletzki stuurt namens ALPHA en de FSR een mail naar UCBooks. 26 

171006-06 Alle raadsleden vullen dit rooster in en sturen het op voor zondag 8 oktober 27 

23:59 uur. Osté prikt in de loop van volgende week dan de 28 

vergadermomenten. 29 

171009-07 Haverkamp stuurt het profiel dat vorig jaar is gebruikt naar de leden van de 30 

sollicitatiecommissie van raadsassistent. 31 

171006-08 De sollicitatiecommissie stuurt voor de PV van volgende week een 32 

profielschets en een tijdpad voor de sollicitaties. 33 

171006-09 Er wordt later nog verder gesproken over of de sollicitatiecommissie of de 34 

gehele raad tijdens de PV de raadsassistent kiest. 35 

171006-10 Nivard vraagt tijdens de OV bij de rondvraag hoe het ervoor staat met de 36 

verkiezingen van OC’s naar aanleiding van het gesprek dat zij met Roos 37 
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Numan over de OC-handleiding heeft gevoerd. Numan gaf tijdens dit gesprek 1 

aan dat het moeilijk wordt om verkiezingen te organiseren. 2 

171006-11 Kok en Hoevers kijken in de begroting naar de (dalende) beurzen voor 3 

internationale studenten. 4 

171006-12 Iedereen stuurt voor zondagavond vragen over de begroting die relevant 5 

kunnen zijn voor de OV op naar Kok of Hoevers naar aanleiding van het 6 

verslag. 7 

171006-13 Zaterdagmiddag wordt het verslag van de bijeenkomst gestuurd door Hoevers 8 

en Kok. 9 

171006-14 Nivard vraagt tijdens de OV hoe het zit met de eenjarige master. 10 

171006-15 Janssen vraagt na wat relaties met bedrijven allemaal inhoudt. 11 

171006-16 Schorsingen wordt voor een volgende PV geagendeerd.  12 

171006-17 Werkafspraken Ambtelijk Secretaris wordt voor de volgende PV geagendeerd. 13 

171006-18 Canteen H wordt voor de volgende PV geagendeerd. 14 

171006-19 Jaarplan wordt voor de volgende PV geagendeerd. 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 


