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1 Opening  1 

2 Post 2 

3 Vaststellen notulen PV + actiepunten 3 

4 Mededelingen 4 

5 Vaststellen agenda 5 

6 Vaststellen OV-notulen 6 

7 Sollicitatie vicevoorzitter 7 

8 Advies jaarplan GSH 8 

9 OER-quiz 9 

10 Brief vacature student-lid DB 10 

11 Discussienota 11 

12 Studentenpartijen 12 

13 Heidag 13 

14 OER deel A 14 

15 WVTTK 15 

16 Rondvraag 16 

17 Sluiting 17 

1. Opening 

Kat opent de vergadering om 17:00 uur. 18 

2. Post 

De post wordt besproken. 19 

3. Vaststellen notulen PV + actielijst 

De notulen worden vastgesteld. De actielijst wordt besproken: 20 

 

 
 

 

Notulen PV 5 april 2018 

 

Aanwezig 

Elisa Janssen, Melle Koletzki, Eva Nivard, Roeland Voorbergen, Wouter Hoevers, Annie de Jong, Emma Kat, Bauke Kok, 

Michele Murgia, Lara Scipio 

Afwezig Rachel Meijers 

Gast  

Notulist Charlotte Osté 
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 1 

180122-03 BM&D bespreekt de situatie rondom het allocatiemodel en het feit dat direct 2 

verkozen CSR-leden in de GV op persoonlijke titel spreken. 3 

180212-07 Kat pakt de organisatie van de discussieshow op. 4 

180326-01 Murgia schrijft een vergaderstuk welke taken hij op zich zou willen nemen als 5 

hij vicevoorzitter wordt. 6 

180326-02 Koletzki en Murgia maken een afspraak om de taken die Koletzki uitvoerde te 7 

bespreken. Murgia gaat ook met het DB van de FSR in gesprek over de functie 8 

vicevoorzitter, indien dit nodig is. 9 

180326-03 Kat en Janssen zorgen dat Kat de brief over de taaltoets en introweek bij 10 

ACASA ondertekent en dat de VU deze brief ontvangt. 11 

180326-05 Koletzki stuurt een mail naar Wilts over de declaraties waarin hij de punten 12 

zoals besproken tijdens de PV noemt. 13 

180326-08 Er wordt een e-mailstemming georganiseerd i.v.m. het rapport ‘Studeren met 14 

een functiebeperking’ op woensdag 28 februari van 15:00 tot 21:00 uur. 15 

180326-09 Koletzki zorgt dat de tekst van het rapport omtrent functiebeperkingen in de 16 

goede lay-out wordt geplaatst. 17 

180326-10 Op 3 april wordt een e-mailstemming georganiseerd van 09:00 tot 15:00 uur 18 

voor het advies op het jaarplan CoH 2018-2019. 19 

180326-11 CoStu bepaalt welke artikelen voor de OER-actie voor de WC-krant en welke 20 

voor de poster. 21 

4. Mededelingen 

Meijers is afwezig en heeft Koletzki gemachtigd. De Jong is in het begin afwezig en heeft Murgia 22 

gemachtigd. Kat vraagt zich af of de raad nog een keer wil evalueren met elkaar. Het DB denkt 23 

dat dit niet nodig is, omdat het jaar niet zo heel lang meer duurt. Het lijk het DB wel handig om 24 

te bespreken welke zaken belangrijk zijn om door te geven aan de nieuwe raad. Voorbergen 25 

denkt dat het een goed idee is om aan het einde van het jaar terug te blikken op afgelopen jaar 26 

en stelt voor om op te schrijven wat men ervan vond. Dit kan dan worden meegegeven aan de 27 

nieuwe raad. Scipio vraagt zich af of de evaluatie niet de insteek is van het inwerkweekend. Kat 28 

zegt dat er tijdens een inwerkweekend vooral inhoudelijk wordt ingegaan op dossiers. De 29 

evaluatie wordt geagendeerd voor een volgende PV. (NOG TE AGENDEREN) Kat meldt dat haar 30 

voorzittersupdate zo spoedig mogelijk komt. Zij stuurt deze later. (ACTIE) 31 

5. Vaststellen agenda 

Kat wil graag de OER-quiz agenderen na het Advies Jaarplan GSH. Kat wil het verder hebben 32 

over de discussienota, aangezien Wilts een voorstel heeft gedaan hoe het gesprek plaats kan 33 

vinden. Dit wil Kat na Vacature student-lid DB agenderen. Janssen wil het een keer hebben over 34 

het doel van de notulen van de FSR. Kat vraagt of Janssen dit wil agenderen voor deze PV. Indien 35 

er tijd is, wordt dit geagendeerd. Indien er geen tijd is, dan wordt het voor volgende week 36 

geagendeerd. (NOG TE AGENDEREN) Kok stelt voor om als eerste punt na de pauze te spreken 37 

over de mogelijk nieuwe studentenpartij op de FGw. Dit wordt geagendeerd. De agenda wordt 38 

vastgesteld. 39 
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6. Vaststellen OV-notulen 

De notulen van de OV worden besproken. In de notulen wordt geschreven over een zekere 1 

kunstcommissie. De FSR vraagt zich af wat deze kunstcommissie is. Kat vraagt aan Weerman 2 

tijdens het TTO wat de kunstcommissie is. (ACTIE) 3 

 4 

De Jong is aanwezig bij de vergadering vanaf 17:29 uur. 5 

 6 

De notulen worden volgende week vastgesteld. (NOG TE AGENDEREN) 7 

7. Sollicitatie vicevoorzitter 

Voorbergen heeft gesolliciteerd voor de functie vicevoorzitter. Kat stelt voor dat de raadsleden 8 

eerst vragen stellen aan Voorbergen. Daarna wordt er gestemd. De Jong wil weten of Murgia 9 

zijn kandidaatschap voor vicevoorzitter intrekt. Murgia zegt dat dit het geval is. 10 

 11 

Stemvoorstel: De FSR FGw besluit dat Voorbergen vicevoorzitter is van de studentenraad en 12 

Koletzki niet meer. 13 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 14 

 15 

Voorbergen is vicevoorzitter van de FSR FGw. (BESLUIT) 16 

Murgia vraagt hoe het zit met de beurs die Koletzki als vicevoorzitter heeft ontvangen. 17 

Koletzki zegt dat hij acht maanden beurs krijgt en dat april de achtste maand is. Het bedrag dat 18 

Koletzki in april ontvangt maakt hij over aan Voorbergen. Murgia zegt dat hij het belangrijk 19 

vindt dat Voorbergen en Koletzki er onderling afspraken over maken. Het tweede punt dat 20 

Murgia wil bespreken is het voorzitten van de PV. Uit de vragenronde bleek dat in principe Kat 21 

de vergaderingen voorzit, maar dat Voorbergen dit ook wel wil proberen. Murgia zegt dat hij 22 

het vervelend zou vinden wanneer er wisselende technisch voorzitters zijn. Murgia heeft liever 23 

dat er één voorzitter is die bij uitzondering vervangen wordt, bijvoorbeeld vanwege 24 

afwezigheid. Murgia zegt dat het aan de PV voorgelegd moet worden wie de PV technisch 25 

voorzit. Hij is er geen voorstander van is om te wisselen van voorzitter met als doel om te 26 

experimenteren. 27 

 Kat reageert op Murgia en zegt dat zij graag de PV’s voorzit omdat ze dit leuk vindt. Ze 28 

wil echter best een aantal keer afwisselen omdat Voorbergen ook wil onderzoeken of hij het 29 

voorzitten van de PV prettig vindt. Nivard zegt dat zij het prima vindt wanneer de technisch 30 

voorzitter wordt afgewisseld. Er wordt besproken dat Voorbergen en Kat overleggen over wie 31 

de PV voorzit. (ACTIE) Osté mailt de CSR en het DB van de faculteit over het feit dat Voorbergen 32 

de vicevoorzitter is. (ACTIE) Osté stelt ook een nieuwe aanstellingsbrief op waaruit blijkt dat 33 

Voorbergen met ingang van 5 april vicevoorzitter is. (ACTIE) 34 

8. Advies jaarplan GSH 

Janssen geeft aan welke aanpassingen zij heeft gedaan in de conceptversie van het advies. Er 35 

wordt gestemd. 36 

 37 

Stemvoorstel: De FSR FGw stuurt het advies op het jaarplan van de GSH 2018-2019 zonder 38 

rode tekst naar het DB van de faculteit. 39 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 40 

 41 
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Janssen stuurt de juiste versie naar Osté. Osté verstuurt het advies op het jaarplan van de GSH 1 

2018-2019 naar het DB van de faculteit. (ACTIE) 2 

9. OER-quiz 

Kok geeft aan dat hij het commentaar dat Janssen op de OER-quiz heeft gegeven heeft verwerkt. 3 

Morgen wordt de quiz uitgedeeld aan studenten. De quiz is onderdeel van de OER-actie. Er 4 

wordt gestemd over de OER-quiz. 5 

 6 

Stemvoorstel: De FSR FGw deelt de OER-quiz in het kader van de OER-actie uit aan 7 

verschillende studenten. 8 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 9 

10. Brief vacature student-lid DB 

Omdat er geen vragen zijn over de brief omtrent de vacature van het student-lid DB wordt er 10 

gestemd.  11 

 12 

Stemvoorstel: De FSR FGw stuurt de brief over de vacature student-lid DB naar het DB van 13 

de faculteit. 14 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 15 

 16 

Janssen stuurt de definitieve versie van de brief naar Osté. Osté stuurt de brief naar het DB van 17 

de faculteit. (ACTIE) 18 

11. Discussienota 

Kat heeft Wilts gemaild met de vraag wanneer het gesprek over de discussienota plaatsvindt. 19 

Wilts heeft voorgesteld om hierover te spreken tijdens de PV van de FSR. Wilts heeft later 20 

gezegd dat dit misschien niet handig is voor de FSR om het gesprek tijdens de PV plaats te laten 21 

vinden, omdat de agenda van de PV ook altijd vol is. Het lijkt Wilts dan ook beter wanneer de 22 

DB-leden een keer langskomen tijdens een PV en dat het gesprek over de discussienota op een 23 

ander moment plaatsvindt. De FSR-leden vinden het prima als de DB-leden langskomen bij de 24 

PV, maar hebben inderdaad liever dat het gesprek over de discussienota in een ander lokaal op 25 

een ander moment in het PCH plaatsvindt. Kat laat dit aan Wilts weten. (ACTIE) 26 

12. Studentenpartijen 

Er wordt gesproken over studentenpartijen m.b.t. de studentenraadsverkiezingen. 27 

13. Heidag 

In de werkgroep BM&D is er gesproken over de heidag. Hiervoor is een vergaderstuk opgesteld. 28 

Dit vergaderstuk is in een eerdere versie van de Week van de FSR meegestuurd. Het 29 

vergaderstuk wordt besproken. 30 

De werkgroep BM&D heeft meerdere voorkeuren opgesteld. De eerste voorkeur gaat 31 

over de duur van de heidag. Voorbergen zegt dat de voorkeur van BM&D uitgaat naar een hei-32 

middag i.p.v. een hele dag. BM&D heeft verder de voorkeur om professionele ondersteuning in 33 

te schakelen bij de heidag. Daarnaast is het de vraag waar de heidag plaatsvindt. De voorkeur 34 

van BM&D ging uit naar een externe locatie i.p.v. bijvoorbeeld de VOC-zaal. Voorbergen wil 35 

graag weten of de voorkeuren van BM&D overeenkomen met de ideeën van de raadsleden. 36 
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 Nivard is het eens met de voorkeuren van BM&D, maar ze zegt dat de duur van de 1 

heidag afhangt van het programma. Koletzki is het hiermee eens. 2 

 Murgia vraagt wat er wordt bedoeld met “aan doelen werken”. Dit staat in het 3 

vergaderstuk. Voorbergen zegt dat dan besproken kan worden wat de FSR wil bereiken. Murgia 4 

geeft aan dat hij zich niet hier niet in kan vinden. 5 

 De Jong zegt dat het mogelijk is dat de professionele ondersteuning al eigen invullingen 6 

heeft van zo’n dag en dat de opties die de FSR voorstelt niet mogelijk zijn. De Jong zegt dat er 7 

daarnaast nog besproken moet worden wie de heidag bekostigt. Janssen reageert hierop en is 8 

van mening dat het vreemd zou zijn wanneer de heidag alleen van FSR-budget bekostigd wordt, 9 

omdat de heidag in samenwerking met het bestuur van de faculteit wordt georganiseerd. 10 

 Murgia vindt het niet nodig dat er gesproken moet worden over de doelen. Voorbergen 11 

zegt dat het niet gaat om de doelen van de FSR zelf, maar om de sociale sfeer tussen de FSR en 12 

het DB. Murgia zegt dat er ook concretere doelen worden genoemd, zoals de werkafspraken. Hij 13 

vindt dat dit niet overeenkomt met de sociale sfeer. Scipio is van mening dat er misschien 14 

doelen voor de heidag genoemd moeten worden. Murgia zegt dat dit aan de nieuwe raad 15 

meegegeven moet worden en dat de nieuwe raadsleden bepalen of ze dit willen. Janssen denkt 16 

dat als de huidige raad de heidag organiseert, dat het dan veel meer in samenwerking met het 17 

bestuur kan. Ze denkt dat dit positief is voor de volgende raad. Voorbergen is het eens met 18 

Janssen. Hij denkt dat het goed is om van tevoren te weten: waar willen we heen met dit 19 

gesprek? Kat zegt dat de nieuwe raad niet gedwongen kan worden om deel te nemen aan een 20 

heidag.  21 

 De Jong stelt voor om een voorstel te schrijven voor de heidag dat bij de OV besproken 22 

kan worden. Murgia zegt dat er nu te veel op de zaken vooruit wordt gelopen. Dit is een 23 

beeldvormend vergaderstuk. Er worden volgens Murgia nu al besluiten genomen, zoals dat het 24 

onderwerp in een OV besproken kan worden. Koletzki zegt dat de FSR wel iets in de heidag ziet 25 

en dat hij verder onderzoekt wat de opties zijn. Murgia wil ook de doelen ter discussie stellen. 26 

Janssen zegt dat de doelen in een eerder verzonden brief zijn genoemd, namelijk die over Sterke 27 

Medezeggenschap. Er is dus al een standpunt hierover. De Jong vult daarop aan dat er ook al is 28 

besloten dat de FSR voorstander is van een heidag. 29 

 Voorbergen wil weten of de FSR achter de drie genoemde punten staat. Voorbergen wil 30 

dit met elkaar vaststellen. Kat zegt dat dit wat haar betreft kan. Murgia zegt dat er niet is 31 

besloten wat er inhoudelijk bij een heidag hoort. 32 

 Kat zegt dat er volgende week verder wordt gesproken over de doelen omtrent de 33 

heidag indien er nog geen standpunt is. (NOG TE AGENDEREN) Kat wil nu weten of er mensen 34 

zijn die het niet eens zijn met de keuzes en voorkeuren van BM&D: middag, professionele 35 

ondersteuning en externe locatie. Niemand is het oneens met deze voorkeuren. 36 

 Janssen zegt dat ze het onnodig vindt om te discussiëren over de punten die Murgia 37 

heeft aangedragen omdat de FSR al een standpunt hierover heeft. Murgia zegt dat hij het 38 

standpunt misschien wil openbreken. BM&D gaat verder aan de slag met de heidag. (ACTIE) 39 

14. OER deel A 

De FSR FGw praat over OER deel A. 40 

15. WVTTK 

OER bespreekt later de vergoedingen voor eerstejaarsstudenten. (NOG TE AGENDEREN) 41 
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16. Rondvraag 

Murgia zegt dat er een dossierhouder privacy moet komen. Bij BM&D wordt dit verder bepaald. 1 

(ACTIE) De afgevaardigde van de AMC is weg, zo meldt Murgia. Er is nu een vervanger, maar 2 

die heeft alleen spreekrecht. Murgia zegt dat hij vicevoozitter is geworden van de CSR en dat 3 

een aantal mensen hun werkzaamheden van de CSR naast zich heeft neergelegd.  4 

17. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 19:01 uur. 5 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 6 

stemming. 7 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 8 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 9 

2018. 10 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 11 

2017-2018. 12 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 13 

2017-2018. 14 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-15 

2018. 16 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 17 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 18 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 19 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 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 

171013-01 De coördinatoren sturen de agenda van de werkgroepvergadering in een 25 

aparte mail naar de raadsleden en vergaderstukken voor de werkgroep 26 

worden als reactie op deze mail gestuurd. Vergaderstukken voor de PV blijven 27 

verstuurd worden als reactie op de Week van de FSR en er wordt bij vermeld 28 

dat dit voor de PV is. 29 

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

werkgroepcoördinatoren en mensen die vergaderstukken hebben geschreven 31 

voor de PV sturen hun stukken naar Osté voor vrijdag 15:00 uur. 32 

171120-01 Roeland Voorbergen is de nieuwe raadsassistent. 33 

180129-01 Osté stuurt de conceptagenda van de PV naar Postma. 34 
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180405-01 Roeland Voorbergen vervangt Melle Koletzki als vicevoorzitter. 1 

Actielijst 

180405-01 Kat stuurt haar voorzittersupdate. 2 

180405-02 Kat vraagt aan Weerman tijdens het TTO wat de kunstcommissie is naar 3 

aanleiding van de OV-notulen. 4 

180405-03 BM&D bespreekt het aanstellen van de AS en de rol van Weerman daarbij. 5 

180405-04 Er wordt besproken dat Voorbergen en Kat overleggen over wie de PV 6 

voorzit. 7 

180405-05 Osté mailt de CSR en het DB van de faculteit over het feit dat Voorbergen de 8 

vicevoorzitter is. 9 

180405-06 Osté stelt een nieuwe aanstellingsbrief op waaruit blijkt dat Voorbergen met 10 

ingang van 5 april vicevoorzitter is. 11 

180405-07 Janssen stuurt de juiste versie van het advies Jaarplan GSH naar Osté. Osté 12 

verstuurt het advies op het jaarplan van de GSH 2018-2019 naar het DB van 13 

de faculteit. 14 

180405-08 Janssen stuurt de definitieve versie van de brief omtrent de vacature van het 15 

student-lid DB naar Osté. Osté stuurt de brief naar het DB van de faculteit. 16 

180405-09 Kat meldt aan Wilts dat het de voorkeur van de FSR is om het gesprek over de 17 

discussienota op een ander moment dan tijdens de PV plaats te laten vinden. 18 

180405-11 BM&D bespreekt het agendapunt over de heidag. 19 

180405-12 Koletzki of De Vries stuurt de brief over de delen A van de OER naar Osté. Osté 20 

stuurt de brief naar het bestuur. 21 

180405-13 BM&D bespreekt wie de dossierhouder privacy wordt. 22 

Nog te agenderen 

180129-01 BSA 23 

180315-01 Raadsstandpunt honoursprogramma 24 

180405-01 Evaluatie FSR 25 

180405-02 Doel van de notulen 26 

180405-03 OV-notulen 27 

180405-04 Vergoeding eerstejaarsraadsleden 28 

(180405-05 Heidag) 29 

Pro memori 

180320-01 De FSR FGw van volgend jaar moet erop gewezen worden dat de FSR van dit 30 

jaar vraagt om ruimte vrij te maken in de begroting voor de diversity officer. 31 

 32 


