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Agenda 

1 Opening  1 

2 Post 2 

3 Vaststellen notulen PV + actiepunten 3 

4 Mededelingen 4 

5 Vaststellen agenda 5 

6 Technisch voorzitter OV 6 

7 Adviesaanvraag Engelstalige track BA Media en cultuur 7 

8 Brief verzoeken tot afwijking OC’s 8 

9 Prestatiedruk 9 

10 OER deel A: deuren-dicht-bijeenkomst 10 

11 Voorbereiden OV: Stand van Zaken 11 

12 Voorbereiden OV: Engelstalige track BA Media en Cultuur 12 

13 Voorbereiden OV: Selectieprocedure en invulling functie student-lid DB 13 

14 Voorbereiden OV: Jaarplan CoH 2018-2019 14 

15 Voorbereiden OV: Jaarplan GSH 2018-2019 15 

16 Voorbereiden Gesprek Discussienota 16 

17 WVTTK 17 

18 Rondvraag 18 

19 Sluiting 19 

1. Opening 

Kat opent de vergadering om 16:00 uur. 20 

2. Post 

De post wordt besproken. 21 

 

 
 

 

Notulen PV 12 maart 2018 

 

Aanwezig 

Elisa Janssen, Melle Koletzki, Eva Nivard, Roeland Voorbergen, Wouter Hoevers, Annie de Jong, Rachel Meijers, Emma 

Kat, Lara Scipio, Bauke Kok 

Afwezig Michele Murgia 

Gast  

Notulist Charlotte Osté 
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3. Vaststellen notulen PV + actielijst 

De notulen worden vastgesteld. De actielijst wordt besproken: 1 

 2 

180115-03 Kat zegt tijdens het VO dat de termijn van zes weken wel de periode is waar 3 

de FSR recht op heeft. Dit staat namelijk vermeld in het faculteitsreglement. 4 

180122-03 Kat vraagt bij het volgende voorzittersoverleg naar de situatie rondom het 5 

allocatiemodel en het feit dat direct verkozen CSR-leden in de GV op 6 

persoonlijke titel spreken. 7 

180212-07 Het DB pakt de organisatie van de discussieshow op. 8 

180212-09 BM&D stelt een vergaderstuk over Sterke Medezeggenschap op voor de OV. 9 

180216-08 Kat zoekt naar de brief waar de FSR een boete voor moet betalen omdat de 10 

verzender geen of onvoldoende geld heeft betaald om de brief te verzenden. 11 

Indien zij of andere raadsleden de brief niet kunnen vinden, belt Kat Post NL. 12 

180305-01 Osté stuurt de invulroosters naar de raadsleden, zodat de Grote 13 

Discussieshow gepland kan worden 14 

180305-02 Kat meldt een aantal zaken bij het vooroverleg. Allereerst zegt ze dat de FSR 15 

zal vragen naar het minorbeleid tijdens de rondvraag indien Kroon voor de 16 

OV hierover nog niks over heeft laten weten. Daarnaast zegt ze dat de FSR het 17 

agendapunt over de discussienota graag in een apart gesprek wil bespreken. 18 

Indien het bestuur dit ook nog tijdens de OV wil bespreken, stelt Kat voor dat 19 

het als Stand van Zaken-punt kan. Verder vraagt Kat waar de FSR zich op moet 20 

voorbereiden bij het agendapunt over de diversity officer. Ook zegt Kat tijdens 21 

het vooroverleg dat het agendapunt over student-lid DB volgens de FSR niet 22 

enkel over de sollicitatieprocedure gaat en dat hij dit als apart agendapunt wil 23 

agenderen. 24 

180305-03 Koletzki vraagt Ali, Kat vraagt Femke en Hoevers vraagt Bert of zij de OV 25 

technisch kunnen voorzitten. Kat benadert verder via Pim van Helvoirt de 26 

technisch voorzitter van de OV’s van de CSR. 27 

180305-04 De woordvoerders van de OV maken voor volgende week een vergaderstuk in 28 

het OV-format. Zij nemen in dit vergaderstuk op of zij het handig vinden om 29 

bij dit agendapunt te schorsen. 30 

180305-05  Osté mailt de toevoegingen en aanpassingen op de OV-agenda naar Wilts. 31 

180305-06 Kat stuurt de aangepaste versie van de brief over de discussienota naar Osté. 32 

Osté stuurt deze brief naar de het bestuur. 33 

180305-07 Er wordt een e-mailstemming georganiseerd op woensdag 7 maart van 17:00 34 

tot 22:00 uur door Osté. De Vries stuurt voor die tijd de aangepaste brief naar 35 

Osté. 36 

180305-08 Alle raadsleden geven twee onderwerpen door uit het vergaderstuk over de 37 

agenda van de Grote Discussieshow die zij willen bespreken tijdens de Grote 38 

Discussieshow. Deze mailen zij naar Voorbergen vóór de volgende PV. 39 

180305-09 Het DB van de FSR bespreekt het beantwoorden van mails waar vragen over 40 

de update in staan. 41 
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4. Mededelingen 

Murgia is afwezig en hij heeft De Jong gemachtigd. Osté wil graag weten voor wie zij de bijlagen 1 

van de OV moet printen. Ze zal ervoor zorgen dat de bijlagen volgende week bij de PV worden 2 

gegeven aan de mensen die hierom hebben gevraagd. Ze zal voor iedereen een agenda printen. 3 

Dit is voor Koletzki, Voorbergen, Meijers en De Vries. Osté vraagt op een later moment aan 4 

Scipio of zij de stukken voor de OV geprint wil hebben. (ACTIE) 5 

5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt gewijzigd. Kat wil de technisch voorzitter van de OV bespreken als eerste 6 

inhoudelijke punt van de vergadering. De agenda wordt vervolgens vastgesteld. 7 

6. Technisch voorzitter OV 

Koletzki neemt contact op met Ali Yurtseven en nodigt hem uit voor de volgende PV. (ACTIE) 8 

Kat neemt contact op met Weerman dat er een andere technisch voorzitter aanwezig zal zijn bij 9 

de OV en legt hierbij uit waarom. (ACTIE) Osté print de bijlagen van de OV voor de volgende PV 10 

op maandag voor Yurtseven. (ACTIE) 11 

7. Adviesaanvraag Engelstalige track BA Media en cultuur 

Janssen wil graag in de inleiding van de brief toevoegen dat de FSR het goed vindt dat de 12 

voertaalwijziging niet doorgevoerd wordt met als reden meer studenten aan te trekken. De 13 

raadsleden zijn het hiermee eens. Koletzki wil aan het einde van de brief graag de voorwaarden 14 

met een “mits” formuleren. Janssen en Kat vinden dit niet nodig. Er wordt besloten Koletzki’s 15 

voorstel niet over te nemen. Kat vindt dat het in de brief lijkt alsof de FSR problemen heeft met 16 

de voorlichting en dit is volgens haar niet de bedoeling. De Jong denkt dat dit niet zo in de brief 17 

staart, omdat er “als” staat. Andere raadsleden herkennen zich niet in het probleem dat Kat 18 

schetst. Er wordt niks met het commentaar van Kat gedaan. 19 

 Koletzki merkt op dat in de brief veel dubbele spaties staan. De dubbele spaties in het 20 

advies over de Engelstalige track binnen Media en cultuur worden verwijderd. (ACTIE) Het 21 

advies over de Engelstalige track binnen Media en cultuur wordt verder besproken bij BAMA. 22 

(ACTIE) Volgende week wordt er over dit advies gestemd. (NOG TE AGENDEREN) 23 

8. Brief verzoeken tot afwijking OC’s 

Stemvoorstel:  De FSR FGw stuurt de brief over de verzoeken tot afwijking van OC-24 

verkiezingen naar het DB van de faculteit. 25 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 26 

 27 

Osté stuurt de brief over de verzoeken tot afwijking van OC-verkiezingen naar het bestuur. 28 

(ACTIE) 29 

9. Prestatiedruk 

De FSR bespreekt het commentaar dat de raadsleden hebben gegeven op de brief over 30 

prestatiedruk. 31 

 In de brief staat volgens De Vries dat men een ambitieuze studiecultuur wil 32 

ontwikkelen. Volgens De Vries is dit niet erg, maar in dit geval wil men deze studiecultuur 33 

creëren aan de hand van hoge cijfers. Janssen vraagt zih af of wordt bedoeld dat er geen 34 
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ambitieuze studiecultuur wordt gecreëerd als men werkt met hoge cijfers. De Vries en Kat 1 

concluderen dat de zin niet wordt aangepast. De Vries wil het namelijk graag noemen. 2 

 Janssen heeft een punt over druk die toekomstige studenten al ervaren. Ze vraagt zich 3 

af hoe de FSR dit weet. Janssen zegt dat ze het alternatief van De Vries niet goed vindt. De Vries 4 

zegt dat ze “denkt de FSR” heeft toegevoegd. Janssen zegt dat de FSR volgens haar iets anders 5 

denkt dan hetgeen dat er nu staat. Kok zegt dat de druk er gewoon is en dat er geen 6 

wetenschappelijke claims gemaakt hoeven worden. Janssen zegt dat de FSR daarop niet zijn 7 

beweringen kan baseren. De Vries denkt na over een alternatieve formulering over de druk die 8 

toekomstige studenten ervaren bij de aanmelding van hun opleiding. 9 

 Het volgende punt gaat over de ingangseisen van het honoursprogramma. Kat zegt dat 10 

zij het geen probleem vindt dat mensen die zich willen aanmelden voor het honoursprogramma 11 

een motivatiebrief moeten inleveren. Dit zou zij graag willen toevoegen. Janssen is het niet met 12 

Kat eens. Kok en De Jong ook niet. De Vries kan zich hier echter wel in vinden. De Jong zegt dat 13 

zij denkt dat Murgia zich ook niet in het voorstel van Kat kan vinden. Nivard zegt dat je het idee 14 

laat vallen dat je excellent moet zijn, maar dat je juist gemotiveerd moet zijn. Zij is het eens met 15 

Kat. Koletzki zegt dat deze punten te groot zijn om in deze brief te verwerken. Hij wil dit niet 16 

verwerken in de brief. Meijers is het eens met Nivard. Daarnaast vindt ze het jammer dat 17 

Koletzki nu zegt dat de genoemde punten in de brief niet in deze brief en op deze manier 18 

genoemd moeten worden. Ze is bang dat er een nieuwe discussie hierover wordt gestart, terwijl 19 

de discussie al gevoerd is. Janssen zegt dat je sowieso gemotiveerd bent als je extra vakken wil 20 

doen. De Vries zegt dat, als studenten onvoldoende gemotiveerd zijn voor het 21 

honoursprogramma of als het programma te zwaar voor ze is, studenten de vakken sowieso 22 

niet halen. Kat zegt dat zij er voorstander van is om mensen te selecteren op basis van motivatie 23 

in het geval van selectieve masters en het honoursprogramma. Kats voorstel wordt niet 24 

overgenomen omdat het merendeel van de aanwezige raadsleden het niet eens is met het 25 

voorstel. 26 

 Kok heeft een algemene suggestie voor de brief. Hij merkt op dat er vrijwel geen 27 

bronvermelding is. Kok zegt dat het rapport van de LSVB wellicht vermeld kan worden in de 28 

brief van de FSR. De Vries vindt dit een goede tip. 29 

 Janssen heeft opgemerkt dat de uitspraak “onderwijs moet meer tijd gegund worden” 30 

niet goed is. Kat is het hiermee eens. De zin “onderwijs moet meer tijd gegund worden” wordt 31 

aangepast of verwijderd. 32 

 De volgende discussie gaat over het geven van prijzen voor goede scripties. Janssen 33 

zegt dat alle studenten iets bijzonders hebben gedaan door een scriptie te schrijven. Koletzki 34 

zegt dat dit per opleiding verschilt. Mensen die het leuk vinden, komen met allerlei zaken in 35 

aanraking zoals het publiceren van hun bevindingen in opleidingsbladen en docenten. Janssen 36 

vraagt zich af of er van tevoren wordt gevraagd aan studenten: “Zou je hier iets mee willen of 37 

wil je geen goede scriptie schrijven?” Nivard zegt dat natuurlijk iedereen iets bijzonders doet 38 

wanneer hij een scriptie afrondt. Je wordt daar ook voor beloond; je krijgt namelijk je diploma. 39 

Maar soms doen studenten echt even iets bijzonders met hun scriptie en ze vindt het leuk dat 40 

diegene daarvoor in het zonnetje wordt gezet. De Vries zegt dat het mogelijk is dat één student 41 

de prijs krijgt, terwijl er misschien twee studenten met een 9 zijn. Ze denkt dat de FSR zich moet 42 

afvragen wat de boodschap is die met de prijs wordt uitgedragen. Meijers zegt dat het geven 43 

van een prijs aan één student niks afdoet aan de mogelijkheid dat een andere student ook een 44 

hoog cijfer heeft behaald. Ze is het niet eens met De Vries. 45 
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 Kat vraagt zich af wie vindt dat aanbeveling vijf omtrent het wel of niet geven van 1 

prijzen aan studenten die een bijzonder goede scriptie hebben geschreven uit de brief 2 

verwijderd mag worden. Kat, Koletzki, Meijers en Nivard vinden dit. Zij zijn echter in de 3 

minderheid. Aanbeveling vijf wordt niet verwijderd. 4 

 De volgende inhoudelijke opmerking gaat over een voorstel van De Jong. Ze stelt voor 5 

om te adviseren om meer aandacht te geven aan de motivatie van de student. Dit zal worden 6 

aangepast. 7 

 Koletzki heeft nog twee opmerkingen. Ten eerste vindt hij de nadruk op cijfers en de 8 

prestatiedruk daardoor niet per se in verband staan met het aantal toetsmomenten. Het is 9 

volgens hem geen 1-op-1 relatie. De Vries zegt dat het gaat om de verplichting waardoor 10 

toetsmomenten worden ingebouwd in het vak terwijl dit misschien niet nodig is. Koletzki zegt 11 

dat de nadruk op cijfers niet voortvloeit uit de verplichting van toetsmomenten. Janssen en Kat 12 

zijn het hiermee eens. De opmerking van Koletzki over de relatie tussen de nadruk op cijfers en 13 

toetsmomenten wordt verder besproken bij BM&D. (ACTIE) 14 

 De tweede opmerking van Koletzki is dat hij het dramatisch vindt dat studenten alle 15 

ademruimte zijn verloren binnen het 8-8-4-systeem. Hij wil deze zin verwijderen. Er wordt 16 

echter besloten om deze zin erin te laten omdat het merendeel van de raadsleden het niet met 17 

Koletzki eens is. 18 

 De Vries past de hiervoor besproken opmerkingen aan in de brief over prestatiedruk. 19 

(ACTIE) Er wordt volgende week over de brief over prestatiedruk gestemd. (NOG TE 20 

AGENDEREN) 21 

10. OER deel A: deuren-dicht-bijeenkomst 

Scipio is aanwezig bij de vergadering. 22 

 23 

De deuren-dicht-bijeenkomst wordt voorbereid. 24 

11. Voorbereiden OV: stand van zaken 

De stand van zaken voor de OV worden doorgenomen. 25 

12. Voorbereiden OV: Engelstalige track Media & Cultuur 

Volgende week wordt besproken of dit agendapunt op de OV besproken moet worden. (NOG TE 26 

AGENDEREN) 27 

13. Voorbereiden OV: Selectieprocedure en invulling functie student-lid DB 

De OV wordt voorbereid. 28 

14. Voorbereiden OV: Jaarplan CoH 2018-2019 

De OV wordt voorbereid. 29 

 30 

De Jong verlaat de vergadering en machtigt Kok. 31 

 32 

15. Voorbereiden OV: Jaarplan GSH 2018-2019’ 

De OV wordt voorbereid. 33 

 34 
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16. Voorbereiden Gesprek Discussienota 

Kat maakt een vergaderstuk over het gesprek over de discussienota. (ACTIE) Kat mailt 1 

Weerman met de vraag wanneer het gesprek plaatsvindt en ze CC’t hierin het secretariaat. 2 

(ACTIE) 3 

17. WVTTK 

Er zijn geen punten voor de WVTTK. 4 

18. Rondvraag 

Er zijn geen vragen bij de rondvragen. 5 

19. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 18:30 uur. 6 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 7 

stemming. 8 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 9 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 10 

2018. 11 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 12 

2017-2018. 13 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 14 

2017-2018. 15 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-16 

2018. 17 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 18 

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

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 20 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 21 

170913-01 Annie de Jong is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 22 

2017-2018. 23 

170913-02 Bauke Kok is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 24 

2017-2018. 25 

171013-01 De coördinatoren sturen de agenda van de werkgroepvergadering in een 26 

aparte mail naar de raadsleden en vergaderstukken voor de werkgroep 27 

worden als reactie op deze mail gestuurd. Vergaderstukken voor de PV blijven 28 

verstuurd worden als reactie op de Week van de FSR en er wordt bij vermeld 29 

dat dit voor de PV is. 30 
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171027-01 Osté stuurt voor blok 2 de Week van de FSR om vrijdag 17:00 uur. De 1 

werkgroepcoördinatoren en mensen die vergaderstukken hebben geschreven 2 

voor de PV sturen hun stukken naar Osté voor vrijdag 15:00 uur. 3 

171120-01 Roeland Voorbergen is de nieuwe raadsassistent. 4 

180129-01 Osté stuurt de conceptagenda van de PV naar Postma. 5 

Actielijst 

180115-03 Kat zegt tijdens het VO dat de termijn van zes weken wel de periode is waar 6 

de FSR recht op heeft. Dit staat namelijk vermeld in het faculteitsreglement. 7 

180122-03 Kat vraagt bij het volgende voorzittersoverleg naar de situatie rondom het 8 

allocatiemodel en het feit dat direct verkozen CSR-leden in de GV op 9 

persoonlijke titel spreken. 10 

180212-07 Het DB pakt de organisatie van de discussieshow op. 11 

180212-09 BM&D stelt een vergaderstuk over Sterke Medezeggenschap op voor de OV. 12 

180216-08 Kat zoekt naar de brief waar de FSR een boete voor moet betalen omdat de 13 

verzender geen of onvoldoende geld heeft betaald om de brief te verzenden. 14 

Indien zij of andere raadsleden de brief niet kunnen vinden, belt Kat Post NL. 15 

180312-01 Osté vraagt op een later moment aan Scipio of zij de stukken voor de OV 16 

geprint wil hebben. 17 

180312-02 Koletzki neemt contact op met Ali Yurtseven en nodigt hem uit voor de 18 

volgende PV. 19 

180312-03 Kat neemt contact op met Weerman dat er een andere technisch voorzitter 20 

aanwezig zal zijn bij de OV en legt hierbij uit waarom. 21 

180312-04  Osté print de bijlagen van de OV vóór de volgende PV op maandag voor 22 

Yurtseven. 23 

180312-05 De dubbele spaties in het advies over de Engeltalige track binnen Media en 24 

cultuur worden verwijderd. 25 

180312-05 Het advies over de Engeltalige track binnen Media en cultuur wordt verder 26 

besproken bij BAMA. 27 

180312-06 Osté stuurt de brief over de verzoeken tot afwijking van OC-verkiezingen naar 28 

het bestuur. 29 

180312-07 De opmerking van Koletzki over de relatie tussen de nadruk op cijfers en 30 

toetsmomenten wordt verder besproken bij BM&D. 31 

180312-08 De Vries past de besproken opmerkingen aan in de brief over prestatiedruk. 32 

180312-14 Kat maakt een vergaderstuk over het gesprek over de discussienota. 33 

180312-15 Kat mailt Weerman met de vraag wanneer het gesprek plaatsvindt en ze CC’t 34 

hierin het secretariaat. 35 

Nog te agenderen 

180129-01 BSA 36 

180312-01 Adviesaanvraag Engelstalige track BA Media en cultuur 37 

180312-02 Prestatiedruk 38 

180312-03 OV-voorbereiding 39 


