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1. Opening 

Kat opent de vergadering om 14:02 uur. 1 

2. Aanwijzen moderator 

Nivard wordt aangewezen als de moderator.  2 

3. Post 

De post wordt besproken.  3 

4. Vaststellen notulen PV + actiepunten 

De notulen van de PV van 13 november worden volgende week vastgesteld. (ACTIE) De 4 

actielijst wordt wel alvast doorgenomen.  5 

 6 

170929-31  Het agendapunt Facebookpromotie wordt voor een volgende PV geagendeerd. 7 

171020-32 Het punt over regeling voor onafhankelijke scripties wordt besproken tijdens 8 

de werkgroepsvergadering van OER, OC’s & Studiesucces.  9 

171027-10 Herinnering: Haverkamp zegt dat de FSR nu helemaal voorbijgaat aan het 10 

oorspronkelijke idee over WVB, namelijk dat de communicatie niet goed 11 

verloopt van bovenaf. 12 

171030-04 De rol van de CSR-afgevaardigde wordt voor de volgende PV geagendeerd. 13 

171030-15 Hoevers stuurt het declaratiereglement naar de raad. 14 

171030-16 Huishoudelijk Reglement wordt voor een PV geagendeerd. 15 

171106-03 Bij werkgroep BAMA wordt besloten wie Sasha Borovitskaja beantwoordt wat 16 

betreft internationale studenten in de medezeggenschap. 17 

171106-04 Bij werkgroep CoStu wordt besloten wie Sasha Borovitskaja beantwoordt wat 18 

betreft de UB-nacht. 19 

171106-05 Koletzki maakt een afspraak met Murgia om te bespreken wat er van het 20 

agendapunt CSR afgevaardigde wordt bedoeld. 21 

171106-13 Murgia stuurt een mail naar de OR over staken. 22 

171113-01 De e-mail van Geertje Hulzebos wordt beantwoord door iemand van 23 

Financiën en Huisvesting. 24 

171113-02 Communicatie en Studievereniging beantwoordt de mails van Bart Huiskens 25 

en ASVA over het verspreiden van vacatures. 26 

171113-03 Kok en Hoevers beantwoorden de e-mail van Marian over het 27 

begrotingsadvies. 28 

171113-04 Bij de werkgroepvergadering OER, OC’s en Studiesucces wordt bepaald wie de 29 

e-mail van Mees van Rees over input studiesuccesscan beantwoord. 30 

171113-05 De Jong mailt Bram over de bijeenkomst over internationalisering. Zij vraagt 31 

of er bijeenkomst georganiseerd kan worden hierover voor de FSR’en. 32 
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171113-06 Kat zal een verslag schrijven over het voorzittersoverleg van de zaken 1 

waarvan het geen kwaad kan dat ze nu al gedeeld worden. 2 

171113-07 Koletzki stuurt beleidsmedewekers een uitnodiging voor de constitutieborrel. 3 

171113-08 Murgia schrijft maandagavond een brief over de Binnenstadscampus. De 4 

raadsleden kunnen voor donderdag 15:00 uur commentaar sturen. Murgia 5 

verwerkt dit commentaar dan en stuurt de definitieve versie naar Osté voor 6 

vrijdag 15:00 uur. Op de PV van volgende week wordt gestemd over deze 7 

brief. 8 

171113-09 Murgia stuurt een e-mail naar het faculteitsbestuur waarin hij zegt dat de 9 

input over de Binnenstadscampus binnenkort gestuurd wordt. 10 

171113-10 Communicatie en Studieverenigingen bespreekt de verdeling van Engelstalige 11 

en Nederlandse wandkranten per locatie. 12 

171113-11 De Jong stuurt een mail naar de CSR dat de FSR FGw voorstander is van 13 

voorstel D en stuurt ook een mail naar de task force groep of het ook mogelijk 14 

is dat de voorstellen in het faculteitsreglement kan. 15 

171113-12 De werkgroep BM&D bespreekt de beweegredenen van de FSR waarom hij 16 

alleen voorstander is van voorstel D. Dit moet duidelijk worden opgeschreven. 17 

171113-13 De werkgroep BM&D bespreekt de pre-commissie verder. 18 

171113-14 Bij BM&D wordt besproken of dit nuttig is om een dossierhoudersoverleg aan 19 

te vragen over de decaanbenoeming. 20 

171113-15 Honours wordt uitgebreider besproken bij OER, OC’s en Studiesucces. 21 

171113-18 Murgia belt Pim hier nog even over en vraagt of er vrijdag wordt gestemd. 22 

171113-19 Kok stuurt een e-mail naar het bestuur en naar de CSR waarin hij zegt dat de 23 

FSR zijn mening niet heeft veranderd omtrent de begroting 2018 en dus nog 24 

steeds negatief is. Ook vertelt hij hierbij waarom. 25 

171113-20 OER Tijdpad 2018-2019 wordt de volgende PV besproken. 26 

171113-21 Venture Lab wordt voor de volgende PV geagendeerd. 27 

171113-22 Schorsingen wordt voor de volgende PV geagendeerd. 28 

 29 

Janssen geeft aan dat het onduidelijk is hoe het contact met de task force groepen van de CSR 30 

moet verlopen. Kat vraagt of de CSR nog contact met de FSR op gaat nemen over de begroting. 31 

Murgia zegt dat dit nog niet zeker is. De begroting wordt verder besproken bij FinHu 32 

besproken. (ACTIE) Kok heeft nog geen mail gestuurd naar de CSR over de begroting, maar zal 33 

dit nog doen. Hierin zegt hij dat de FSR zijn mening niet heeft veranderd omtrent de begroting 34 

2018 en dus nog steeds negatief is. Ook vertelt hij hierbij waarom. (ACTIE) 35 

5. Mededelingen 

Kat deelt mede dat zij de vergadering voorzit en de vergadering duurt tot 16:30 uur. Daarnaast 36 

vraagt Kat of Postma de zaal wil verlaten wanneer er gesproken wordt over de raadsassistent, 37 
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omdat hier personen besproken worden. De raad wil dit graag vertrouwelijk behandelen. 1 

Postma vindt dit geen enkel probleem. Verder geeft Kat aan dat ze een e-mail heeft ontvangen 2 

van Weerman om informeel te praten over de verhouding tussen de FSR en de decaan. Kat heeft 3 

teruggemaild dat zij dit geen slecht idee vindt, maar dat ze er nog even over wil nadenken. Ze 4 

komt er later nog op terug. Kat stelt voor om dit punt op de agenda te zetten. Informeel gesprek 5 

Fred wordt geagendeerd na Internationalisering. 6 

 Michele stelt voor om raadsassistent na de pauze te agenderen. Kat vindt dit een goed 7 

idee. Koletzki geeft aan dat hij met Pim heeft gesproken over de opheffing van Latijnse Taal en 8 

Cultuur. Hij wil graag met de werkgroep kijken of er aan de voorwaarden is voldaan. Janssen 9 

geeft aan dat de FSR hier al een tijd geleden mee heeft ingestemd. Koletzki zegt dat er volgens 10 

hem voorwaarden zijn gesteld en deze wil hij graag doornemen bij BAMA. BAMA bespreekt 11 

Latijnse Taal en Cultuur. (ACTIE) 12 

 Daarnaast zegt Koletzki dat er onduidelijkheid is over het declaratiereglement. In het 13 

Huishoudelijk Reglement wordt namelijk verwezen naar het declaratiereglement. FinHu 14 

bespreekt verder het declaratiereglement. (ACTIE)  15 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt gewijzigd. Kat stelt voor Raadassistent het eerste punt na de pauze te maken. 16 

Janssen wil het graag over het Panel van Jan Don hebben. Ze wil dit pas bespreken wanneer de 17 

belangrijke dingen van vandaag besproken worden. Dit wordt besproken na Taalbeleid. Murgia 18 

wil graag de rol van de afgevaardigde agenderen. Hij wil een paar specifieke punten bespreken 19 

bij dit agendapunt. Dit wordt geagendeerd voor de pauze, na het informele gesprek met Fred. 20 

7. Updates 

Kat zegt dat er nog geen voorzittersupdate is. Ze wil weten of er nog vragen zijn bij andere 21 

updates die zijn geschreven. Janssen heeft drie vragen over de update van CoStu. Zij wil graag 22 

de flyer zien die is gemaakt. De flyer wordt doorgestuurd. (ACTIE) Verder vraagt ze of er in het 23 

vervolg geen afkortingen kunnen worden gebruikt op de Facebookpagina of dat deze kunnen 24 

worden toegelicht, omdat niet alle lezers deze kennen. CoStu agendeert Facebookberichten 25 

voor de werkgroepvergadering. (ACTIE) Tot slot vraagt Janssen naar de Engelstalige 26 

wandkranten. Meijers zegt dat ze had bedacht om woensdag even te kijken waar meer 27 

internationale studenten zitten. Koletzki zegt dat het ook veel wisselt waar de internationale 28 

studenten les hebben. Dit maakt het iets lastiger. 29 

 Murgia heeft een vraag namens de CSR. De CSR wil graag dat de notulen zo snel 30 

mogelijk op de site worden geplaatst. 31 

 Er zijn een aantal vragen bij de update van het student-lid. Janssen geeft aan dat de 32 

regeling omtrent financiering voor OC-leden niet klopt. OC -leden hoeven niet per se minimaal 33 

40 EC gehaald te hebben. Murgia zegt dat er een fout in de handleiding staat en dat de CSR daar 34 
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mee bezig is. Janssen wil dat OC-leden hiervan op de hoogte worden gesteld. Meijers 1 

communiceert deze regeling met OC’s en beantwoordt de mail van Iris Kok. (ACTIE) 2 

 De Jong heeft een vraag bij de CSR-update. Ze wil weten wat het IDA-fonds is. Murgia 3 

zegt dat dit een fonds van 3 miljoen dat beschikbaar wordt gesteld voor internationale PhD-4 

studenten. Janssen vraagt aan Murgia of hij aan de CSR wil vragen of de CSR het 5 

dossierhoudersoverzicht wil bijwerken. Het moet duidelijker worden die er gemaild moet 6 

worden. Murgia weet niet wat Janssen bedoelt. Daarom kijken Janssen en Murgia nog even naar 7 

de drive met het dossierhoudersoverzicht. (ACTIE) 8 

8. Venture Lab 

Er wordt gesproken over Venture Lab. 9 

9. Internationalisering van de raad 

Hoevers en Murgia zijn dossierhouders. Murgia geeft aan dat de FSR het gesprek aan kan gaan 10 

over (interne) internationalisering. De vraag is of de FSR internationalisering van de 11 

medezeggenschap wil aankaarten bij het bestuur. Janssen zegt dat het nu lijkt of de FSR vraagt 12 

om documenten Engelstalig te maken. Dat vindt zij wel iets anders dan wat ze in eerste instantie 13 

dacht. Haverkamp dacht dat de FSR een lijstje wilde maken voor het bestuur. Murgia zegt dat 14 

het inderdaad het idee was om met het bestuur te zitten om te vragen of het bestuur wil 15 

nadenken over internationalisering van medezeggenschapsorganen. 16 

 Janssen zegt dat er veel onduidelijkheid is en dat zij wil dat er een vergaderstuk 17 

geschreven wordt. Kat is het hiermee eens. Murgia vindt dit niet nodig. Er kan volgens hem 18 

gewoon gestemd worden. Hij is bang dat dit anders te lang gaat duren. 19 

 Koletzki zegt dat er nu misschien gezegd kan zeggen dat het gesprek gevoerd kan 20 

worden. De Vries vraagt of dit een gesprek is tussen het bestuur en de FSR. Het lijkt haar goed 21 

om te zeggen dat internationale studenten ook geïnteresseerd zijn in medezeggenschap en dat 22 

het bestuur dit op hun agenda moet zetten. 23 

 Janssen zegt dat er nu weer over iets anders wordt gesproken. Ze wil toch een 24 

vergaderstuk. BM&D pakt Internationalisering van de raad op en stelt vier concrete 25 

stemvoorstellen op hoe dit besproken kan worden met het bestuur. Murgia is het hier mee 26 

oneens. Hij wil nu gewoon stemmen en doet een stemvoorstel: 27 

 28 

Stemvoorstel: De FSR FGw kaart bij het bestuur aan dat er sprake is van internationalisering 29 

en dat hij wil vragen hoe en of het bestuur hier al over nagedacht heeft. 30 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 31 

 32 

BM&D denkt na over hoe dit ter sprake gebracht wordt bij het bestuur. Murgia denkt dat BM&D 33 

beter gewoon een mail kan sturen. De Jong dacht dat dit bij de OV besproken moet worden. 34 

BM&D mailt het bestuur dat de FSR in gesprek wil gaan over internationalisering van de 35 
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medezeggenschap. (ACTIE) Op de volgende PV wordt besproken of internationalisering van de 1 

raad een agendapunt wordt voor de volgende OV. (ACTIE) 2 

10. Informeel gesprek met Fred 

Er wordt gesproken over het gesprek met Fred. 3 

11. Rol van de CSR-afgevaardigde 

Murgia geeft aan dat er bij de CSR soms dossiers besproken worden waarbij weinig of geen tijd 4 

is om het standpunt van de FSR te horen of daarop te wachten omdat het standpunt nog 5 

gevormd moet worden. Er is niet altijd veel tijd om de FSR voldoende te betrekken. Dit is 6 

bijvoorbeeld het geval bij honours. Het standpunt dat de CSR inneemt aankomende PV wordt 7 

meegenomen naar de OV. Hij zegt tevens dat het een preliminair standpunt is en dat het nog 8 

veranderd kan worden. Hij zegt dat de FSR dus snel een standpunt moet vormen. Daarnaast 9 

vallen vergaderingen soms vervelend. Hij merkt dat het soms al heel nuttig is om de 10 

besprekingen in een werkgroep mee te nemen, maar dan zijn dit geen officiële standpunten van 11 

de FSR. 12 

 Janssen zegt dat het in noodgevallen prima is, maar het moet niet te vaak gebeuren. 13 

Het is de verantwoordelijkheid van de CSR om rekening te houden met de periode voor FSR’en 14 

om input te leveren. Murgia zegt dat de FSR’en vaak op een ander moment een mening vormen. 15 

Een structuur ontbreekt soms. Kat sluit zich aan bij Janssen. Ze denkt dat Murgia de consensus 16 

van de werkgroep kan meenemen. 17 

 Murgia stelt voor om het honoursprogramma te bespreken bij OER. (ACTIE) 18 

12. Raadsassistent 

Er wordt gesproken over raadsassistent. 19 

 20 

Haverkamp en Nivard verlaten de vergadering. Haverkamp machtigt Janssen en Nivard 21 

machtigt Meijers. 22 

 23 

Roeland Voorbergen is de nieuwe raadsassistent. (BESLUIT) Het DB bedenkt hoe de 24 

raadsassistent ingewerkt wordt. (ACTIE) 25 

13. OER Tijdpad 2018-2019 

Kat stelt voor om direct te stemmen, maar eerst wil ze weten of er opmerkingen zijn. Janssen 26 

heeft een vraag bij punt 7. Er staat nu: ‘Tevens hoopt de FSR FGw zo spoedig mogelijk te horen 27 

wanneer de vertaalde OER-en er precies zullen zijn.’ Janssen denkt dat het niet nodig is dat de 28 

FSR dit hoort. Dit wordt eruit gehaald. De zin ‘acht mee te nemen’ wordt vervangen door ‘dient 29 

mee te nemen’. 30 

 31 

Nivard is weer aanwezig bij de vergadering. 32 
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 1 

Koletzki heeft nog een vraag over de clusterbijeenkomsten delen B. Dit staat er niet in en dat is 2 

volgens Koletzki bewust omdat hij het achter de hand wil houden voor de OV. De rest van de 3 

raad vindt dit goed. 4 

 Janssen heeft toch nog één ding bij punt 3. Zij vindt het werkwoord “acht” niet goed. 5 

Dit wordt aangepast. 6 

 7 

Postma is ook weer aanwezig bij de vergadering. 8 

 9 

Stemvoorstel: De FSR FGw verstuurt met in acht neming van bovengenoemde wijzigingen de 10 

brief naar het faculteitsbestuur. 11 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 12 

14. Binnenstadscampus 

Kat wil ook over deze brief stemmen. De Jong zegt dat er nog veel spelfouten in de brief staan. 13 

De Jong bespreekt deze spelfouten. Zo moet er een punt over “betaamt”. Bij 1.f moet het zijn 14 

‘ook moet er ruimte zijn’. Bij 3.1 meest een ’n’ bij het woord ‘nader’. En bij 4.d moet = ‘low 15 

intensity study spaces’ schuin. Bij de eerste FSR FGw moet de ‘w’ klein. Bij het punt over 16 

bewegwijzering moet duidelijk dat het Nederlands en Engels moet, niet slechts tweetalig. Bij 3.f 17 

moet de zin beginnen met ‘FSR FGw vindt/is van mening […]’. Bij 4.a is het gek dat er staat ‘het 18 

gebruik ervan mag toenemen’. Voorstel om die zin weg te halen. Bij 4.b moet ‘samen’ weg. Bij 19 

5.b mag alles na de komma weg, de FSR wil namelijk overal contact over onderhouden. Bij 4.d 20 

moet er een streepje tussen ‘low’ en ‘intensity’. Hoevers past dit aan. (ACTIE) 21 

 Janssen geeft aan dat zij nog niet wil stemmen over de brief. Ze vindt dat er eerst veel 22 

aanpassingen gedaan moeten worden. De Jong geeft aan dat zij hier geen moeite mee heeft. Ze 23 

heeft vertrouwen in de aanpassingen van de auteurs van de brief. Er wordt dan ook gestemd. 24 

 25 

Stemvoorstel: De FSR FGw stuurt de brief over de Binnenstadcampus met in achtneming van26 

  de wijzigingen naar het bestuur en de OR. 27 

15. CLC 

Er wordt gesproken over CLC. 28 

16. Taalbeleid 

Er wordt gesproken over het taalbeleid. 29 

17. Panel Jan Don 

Er wordt gesproken over het panel. 30 
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18. Brief OCW 

Brief OCW wordt voor een volgende PV geagendeerd. (ACTIE) 1 

19. ACASA 

ACASA wordt voor een volgende PV geagendeerd. (ACTIE) 2 

20. Schorsingen 

Schorsingen wordt voor volgende PV geagendeerd. (ACTIE) 3 

21. WVTTK 

De Jong stelt voor dat details over de brief van Binnenstadscampus naar Hoevers worden 4 

gestuurd. Koletzki mailt dat de instemming over voertaalwijziging besproken wordt vandaag in 5 

de Tweede Kamer. Kat denkt dat het handig is als er een vergaderstuk wordt geschreven voor 6 

de financiëring van OC’s. (ACTIE) Janssen geeft aan dat ze op tijd wil weten wanneer de PV 7 

uitloopt. De FSR bespreekt op een later moment de duur van de PV. (ACTIE) Kat zegt dat zij zelf 8 

drie uur te lang vindt duren. 9 

22. Rondvraag 

Murgia wil dat werkgroepvergaderingen worden genotuleerd en dat er betere vergaderstukken 10 

komen. Het DB zal dit verder bespreken. (ACTIE) 11 

23. Sluiting 

De vergadering sluit om 16:31 uur. 12 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 13 

stemming. 14 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 15 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 16 

2018. 17 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 18 

2017-2018. 19 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 20 

2017-2018. 21 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-22 

2018. 23 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 24 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 25 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 26 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 27 
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170908-01 Osté stuurt wekelijks de conceptagenda van de PV en eventuele 1 

vergaderstukken naar Postma. 2 

170913-01 Annie de Jong is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 3 

2017-2018. 4 

170913-02 Bauke Kok is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 5 

2017-2018. 6 

171013-01 De coördinatoren sturen de agenda van de werkgroepvergadering in een 7 

aparte mail naar de raadsleden en vergaderstukken voor de werkgroep 8 

worden als reactie op deze mail gestuurd. Vergaderstukken voor de PV blijven 9 

verstuurd worden als reactie op de Week van de FSR en er wordt bij vermeld 10 

dat dit voor de PV is. 11 

171027-01 Osté stuurt voor blok 2 de Week van de FSR om vrijdag 17:00 uur. De 12 

werkgroepcoördinatoren en mensen die vergaderstukken hebben geschreven 13 

voor de PV sturen hun stukken naar Osté voor vrijdag 15:00 uur. 14 

171120-01 Roeland Voorbergen is de nieuwe raadsassistent. 15 

Actielijst 

170929-31  Het agendapunt Facebookpromotie wordt voor een volgende PV geagendeerd. 16 

171020-32 Het punt over regeling voor onafhankelijke scripties wordt besproken tijdens 17 

de werkgroepsvergadering van OER, OC’s & Studiesucces.  18 

171027-10 Herinnering: Haverkamp zegt dat de FSR nu helemaal voorbijgaat aan het 19 

oorspronkelijke idee over WVB, namelijk dat de communicatie niet goed 20 

verloopt van bovenaf. 21 

171030-04 De rol van de CSR-afgevaardigde wordt voor de volgende PV geagendeerd. 22 

171030-16 Huishoudelijk Reglement wordt voor een PV geagendeerd. 23 

171106-04 Bij werkgroep CoStu wordt besloten wie Sasha Borovitskaja beantwoordt wat 24 

betreft de UB-nacht. 25 

171106-05 Koletzki maakt een afspraak met Murgia om te bespreken wat er van het 26 

agendapunt CSR afgevaardigde wordt bedoeld.  27 

171113-06 Kat zal een verslag schrijven over het voorzittersoverleg van de zaken 28 

waarvan het geen kwaad kan dat ze nu al gedeeld worden. 29 

171113-12 De werkgroep BM&D bespreekt de beweegredenen van de FSR waarom hij 30 

alleen voorstander is van voorstel D. Dit moet duidelijk worden opgeschreven. 31 

171113-13 De werkgroep BM&D bespreekt de pre-commissie verder. 32 

171113-14 Bij BM&D wordt besproken of dit nuttig is om een dossierhoudersoverleg aan 33 

te vragen over de decaanbenoeming. 34 

171113-15 Honours wordt uitgebreider besproken bij OER, OC’s en Studiesucces. 35 

171120-01 De notulen van de PV van 13 november worden volgende week vastgesteld. 36 
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171120-02 De begroting wordt verder besproken bij FinHu besproken. 1 

171120-03 Kok heeft nog geen mail gestuurd naar de CSR over de begroting, maar zal dit 2 

nog doen. Hierin zegt hij dat de FSR zijn mening niet heeft veranderd omtrent 3 

de begroting 2018 en dus nog steeds negatief is. Ook vertelt hij hierbij 4 

waarom. 5 

171120-04 BAMA bespreekt verder Latijnse Taal en Cultuur. 6 

171120-05 FinHu bespreekt verder het declaratiereglement. 7 

171120-06 De flyer van CoStu wordt doorgestuurd naar de raadsleden. 8 

171120-07 CoStu agendeert Facebookberichten voor de werkgroepvergadering. 9 

171120-08 Meijers communiceert deze regeling met OC’s en beantwoordt de mail van Iris 10 

Kok. 11 

171120-09 Janssen laat aan Murgia de drive van het dossierhoudersoverzicht zien. 12 

Murgia geeft door aan de CSR dat de CSR het overzicht moet updaten. 13 

171120-11 BM&D mailt het bestuur dat de FSR in gesprek wil gaan over 14 

internationalisering van de medezeggenschap. 15 

171120-12 Op de volgende PV wordt besproken of internationalisering van de raad een 16 

agendapunt wordt voor de volgende OV. 17 

171120-14 OER, OC’s & Studiesucces bespreekt het honoursprogramma. 18 

171120-15 Hoevers verwerkt de opmerkingen in de brief over Binnenstadscampus. 19 

171120-16 Kat mailt Marian en vraagt naar de formele reactie over CLC. 20 

171120-17 CLC wordt volgende week op de PV besproken. 21 

171120-18 Kat stelt voor dat er een mail naar Marian te sturen waarin staat dat de FSR 22 

niet denkt dat hij aan zet is. Kat vraagt verder naar de formele reactie op de 23 

reactie op het instemmingsverzoek. Voordat deze mail gestuurd wordt, stuurt 24 

Kat een conceptversie naar de raad. 25 

171120-22 Brief OCW wordt voor een volgende PV geagendeerd. 26 

171120-23 ACASA wordt voor een volgende PV geagendeerd. 27 

171120-24 Schorsingen wordt voor volgende PV geagendeerd. 28 

171120-25 Er wordt een vergaderstuk geschreven over de financiëring va OC’s.  29 

171120-26 De FSR bespreekt op een later moment de duur van de PV. 30 

171120-27 Murgia wil dat werkgroepvergaderingen worden genotuleerd en dat er betere 31 

vergaderstukken komen. Het DB zal dit verder bespreken. 32 

171120-28 Het DB bedenkt hoe de raadsassistent ingewerkt wordt. 33 

171120-29 Het propedeusediploma wordt besproken bij OER, OC’s en Studiesucces. 34 


