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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 Vaststellen OV-notulen 6 

 7 

15 WVTTK 8 

16 Rondvraag 9 

17 Sluiting 10 

1. Opening 

Kat opent de vergadering om 16:59 uur. 11 

2. Post 

De post wordt besproken. 12 

3. Vaststellen notulen PV + actielijst 

De notulen worden vastgesteld. De Jong noteert de pro memorie op in het 13 

dossierhouderoverzicht en noteert het op de niet-vergeten-lijst op de kast. (ACTIE) De actielijst 14 

wordt besproken: 15 

 16 

180405-01 Kat stuurt haar voorzittersupdate. 17 

180405-02 Kat vraagt aan Weerman tijdens het TTO wat de kunstcommissie is naar 18 

aanleiding van de OV-notulen. 19 

 

 
 

 

Notulen PV 12 april 2018 

 

Aanwezig 

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

Michele Murgia, Lara Scipio, Rachel Meijers 

Afwezig  

Gast Marleen Postma 

Notulist Charlotte Osté 
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180405-04 Er wordt besproken dat Voorbergen en Kat overleggen over wie de PV 1 

voorzit. 2 

180405-05 Osté mailt de CSR en het DB van de faculteit over het feit dat Voorbergen de 3 

vicevoorzitter is. 4 

180405-06 Osté stelt een nieuwe aanstellingsbrief op waaruit blijkt dat Voorbergen met 5 

ingang van 1 april vicevoorzitter is. 6 

180405-07 Janssen stuurt de juiste versie van het advies Jaarplan GSH naar Osté. Osté 7 

verstuurt het advies op het jaarplan van de GSH 2018-2019 naar het DB van 8 

de faculteit. 9 

180405-08 Janssen stuurt de definitieve versie van de brief omtrent de vacature van het 10 

student-lid DB naar Osté. Osté stuurt de brief naar het DB van de faculteit. 11 

180405-09 Kat meldt aan Wilts dat het de voorkeur van de FSR is om het gesprek over de 12 

discussienota op een ander moment dan tijdens de PV plaats te laten vinden. 13 

180405-11 BM&D bespreekt het agendapunt over de heidag. 14 

180405-12 Koletzki of De Vries stuurt de brief over de delen A van de OER naar Osté. Osté 15 

stuurt de brief naar het bestuur. 16 

180405-13 BM&D bespreekt wie de dossierhouder privacy wordt. 17 

4. Mededelingen 

Osté meldt dat zij om 17:50 iemand moet bellen. Dan wordt de pauze georganiseerd. Postma is 18 

tot ongeveer 18:00 uur aanwezig bij de PV. Kat heeft een mededeling van Wilts. Ze heeft gezegd 19 

dat ze veel mails van de FSR nog niet beantwoord heeft. Ze is zich hiervan bewust. Kat zegt dat 20 

het niet mogelijk is om tijdens dit blok een ander moment te vinden voor de Grote 21 

Discussieshow. Dit wordt besproken bij de WVTTK van deze vergadering. 22 

5. Vaststellen agenda 

Kat zegt dat Wilts graag wil dat er een technisch voorzitter wordt aangesteld voor deze 23 

bijeenkomst. Het wordt besproken bij punt 12. Janssen geeft aan dat ze graag wil dat er ook 24 

discussie gevoerd wordt bij punt 12, aangezien de FSR anders mogelijk in tijdnood komt. Kat 25 

stelt voor om te kijken hoe ver de FSR komt met de discussie. Kat probeert om meer tijd in te 26 

ruimen voor dit agendapunt. 27 

6. Vaststellen OV-notulen 

De FSR bespreekt de OV-notulen van de OV van 22 maart. Osté mailt de OV-notulen naar Wilts. 28 

(ACTIE) 29 

7. Verschillende niveaus van besluitvorming 

Voorbergen is benieuwd of mensen aanvullingen hebben voor de problemen die beschreven 30 

zijn in het vergaderstuk en de doelen die hij heeft gesteld. Kok zegt dat de formulering in het 31 

vergaderstuk erg stellig is. Kok zegt dat men zich kan afvragen of mensen of er kritisch gekeken 32 

kan worden naar GSH en CoH als bestuurslaag. De noodzaak van zo’n overkoepelende 33 

bestuurslaag kan worden bevraagd. De Jong heeft nog een vraag over het laatste puntje. Ze 34 

begrijpt niet wat de problemen zijn. Voorbergen zegt dat het vaak niet bekend is wie wat mag 35 

weten en wie wat hoort te weten. Het is onduidelijk waar welke kennis ligt. Het is ook vaak 36 

onduidelijk op welk punt van proces welke partijen op de hoogte zijn. Voorbergen zegt dat Kat 37 

dit punt heeft aangedragen. Kat zegt dat dit kan maar dat ze het zich niet geheel kan herinneren. 38 
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De Vries zegt dat de FSR soms iets hoort wat in het CBO is gezegd, maar dat de FSR dan niet 1 

goed weet wat hij hiermee moet. Het is onduidelijk wie waarover gaat. De Jong zegt dat het 2 

duidelijker is voor haar. De Jong snapt alleen nog niet hoe het eerste doel een doel is. 3 

Voorbergen zegt dat dit een eerste stap is. 4 

 Koletzki vraagt waarom de examencommissie geen rol hierin speelt. Hij vindt het gek 5 

dat zij niet genoemd worden in dit proces. Kat vindt dit een goede toevoeging. Koletzki snapt 6 

verder niet waarom mediation de eerste stap is in procescontrole. Hij vraagt om uitleg. 7 

Voorbergen zegt dat als er iets misgaat met het proces, dan zou mediation een oplossing zijn. Zo 8 

wordt voorkomen dat een hoger orgaan ingeschakeld moet worden. Voorbergen zegt dat het 9 

niet geheel duidelijk beschreven is. Kat zegt dat ze het niet snapt. Voorbergen zegt dat een 10 

hoger niveau niet de medezeggenschap op een lager niveau controleert, maar dat als er iets 11 

misgaat in het proces, het orgaan dan mediation aan kan vragen. 12 

 Murgia heeft nog een aanvulling op de problemen: op het niveau van de raden is er 13 

geen aparte medezeggenschap. 14 

 Postma draagt een punt aan. Ze zegt dat er niet genoemd staat dat er een gezamenlijke 15 

vergadering kan plaats vinden maar dat er wel aparte adviesrondes blijven bestaan. Kat 16 

bedankt Postma voor de aanvulling. 17 

 De Jong zegt dat er al een standpunt is over het wel of niet bundelen van de adviezen 18 

en dat dit dus niet verder besproken hoeft te worden. Kat is het hiermee eens. 19 

 Janssen zegt dat de problemen nu zijn vastgesteld bij de PV. BM&D bespreekt het 20 

agendapunt over de verschillende niveaus van besluitvorming verder. Er wordt nagedacht over 21 

de eigen oplossingen van de FSR voor deze problemen. (ACTIE) 22 

8. Kantine 

Janssen vraagt waarom dit dossier niet besproken wordt bij FinHu, nu deze werkgroep bestaat. 23 

Koletzki zegt dat dit ook bij FinHu is besproken afgelopen week. Kat zegt dat het mogelijk is dat 24 

FinHu met een voorstel komt wat besproken wordt bij de PV. Murgia zegt dat het sowieso terug 25 

moet naar FinHu, want het is onduidelijk. Kok zegt dat het niet zoveel zin heeft om dit te 26 

bespreken met het DB FGw en met andere raden. De punten moeten alleen doorgegeven 27 

worden bij Cormet. Hij vindt het onzinnig om deze punten eerst bij FinHu te bespreken en dan 28 

weer bij de PV. 29 

 Murgia is er voorstander van dat dit dossier met andere raden wordt uitgevoerd. Dit is 30 

heel simpel volgens hem. 31 

 De Jong heeft een vraag. De raden op Roeterseiland hebben een brief geschreven 32 

hierover. Murgia zegt dat dit klopt, maar die brief was slecht. Murgia zegt dat de FSR FGw een 33 

brief kan schrijven en deze kan laten ondertekenen door andere raden. Er zijn veel 34 

gemeenschappelijke gronden om een advies over te schrijven. Hij zegt dat het heel makkelijk is. 35 

Koletzki denkt dat het niet zo simpel is om met andere raden te werken. De Vries denkt dat het 36 

optrekken met andere raden wel makkelijk kan. Alle raden zeggen namelijk hetzelfde. Los 37 

daarvan kan de FSR FGw natuurlijk Cormet benaderen. 38 

 Kok zegt dat Cormet waarschijnlijk denkt: wij hebben ons consumentenonderzoek en 39 

de studentenraden hebben een politieke insteek. Hij denkt dat het niet veel op gaat leveren. 40 

 De Jong zegt dat wanneer de raden allemaal een brief schrijven naar het CvB en klagen 41 

over de hoge prijzen, dan moet CvB toch iets doen wat betreft het contract. Murgia zegt dat de 42 

klachten over de prijzen ook meegenomen worden bij het volgende contract. 43 
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 De meeste raadsleden vinden het een goed idee om met andere raden samen te werken 1 

wat betreft een advies over de kantine over de hoge prijzen. FinHu pakt dit en het punt over de 2 

hygiëne in de kantine op. (ACTIE) 3 

9. Persbericht diversity officer 

Kat zegt dat er een persbericht is gestuurd. Zij vindt het een erg slecht persbericht en wil het 4 

daarom niet ondertekenen. Murgia wil het ook niet ondertekenen. Hij zegt dat de CSR het ook 5 

niet gaat ondertekenen. Het staat je natuurlijk vrij om het op persoonlijke titel te ondertekenen. 6 

Niemand geeft aan dat hij of zij de brief wil ondertekenen. De Jong mailt Loraine dat de FSR FGw 7 

het persbericht niet ondertekent. (ACTIE) 8 

10. Studeren in deeltijd 

Nivard zegt dat er veel slordigheidsfoutjes in de brief staan. Ze denkt dat er niet veel 9 

discussiepunten zijn op basis van het commentaar dat is gegeven. De Jong vraagt in haar 10 

commentaar op het einde van de brief of de FSR expliciet zou zeggen dat de FSR niet tegen 11 

ingangseisen is. Kat en Nivard denken dat de FSR dit niet zou doen. Kat zegt dat het namelijk 12 

dan erg lastig werd om de ingangeisen weg te halen voor deeltijdstudenten. Kat zegt dat de FSR 13 

dit niet als zijn probleem ziet om op te lossen. Het bestuur kan met een oplossing komen. Dit 14 

herinnert zij van de vergaderingen. Kat zegt dat er niet gezegd wordt dat de FSR tegen 15 

ingangseisen is. 16 

 Kat vraagt zich af of het een probleem is specifiek voor deeltijdstudenten dat zij niet 17 

weten bij wie ze terecht moeten. Kat denkt dat er aangegeven moet worden dat dit een 18 

algemener probleem is. Murgia zegt dat het duidelijker moet worden dat dit specifiek ook voor 19 

deeltijdstudenten geldt. 20 

 Nivard stuurt een nieuwe versie van de brief over deeltijdstudenten. (ACTIE) De Jong 21 

geeft aan dat er dan een nieuwe stemversie is zonder dat dit bij BAMA besproken kan worden. 22 

Nivard denkt niet dat dit een probleem is omdat er geen inhoudelijke zaken veranderd worden. 23 

Kat zegt dat het verwerkt kan worden voor de komende PV. Volgende PV wordt er over de brief 24 

over deeltijdstudenten gestemd. (NOG TE AGENDEREN) 25 

11. Student-lid DB 

Het agendapunt over het student-lid DB wordt besproken. 26 

12. Greenpaper bezuinigingen 

De greenpaper over de bezuinigingen wordt besproken. 27 

13. Wandkrant OER deel A 

Kok heeft een stuk geschreven voor de wandkrant. Dit zou dinsdag gepubliceerd kunnen 28 

worden. Koletzki zegt dat het ook op Facebook geplaatst kan worden. Kat en Kok zijn er 29 

voorstander van om dit alleen op de wandkrant te plaatsen aanstaande dinsdag. Dinsdag wordt 30 

het stuk op de wandkrant geplaatst. (ACTIE)  31 

14. Bijhouden P-schijf 

Murgia zegt dat de P-schijf bijgehouden moet worden wat betreft de dossiers. Hij vindt dat dit 32 

bijgehouden moet worden. Murgia schrijft een vergaderstuk over het bijhouden van de P-schijf. 33 

(ACTIE) 34 
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 Koletzki zegt dat er een vrij uitgebreid dossieroverzicht is en dat alle correspondentie 1 

online staat. Murgia zegt dat persoonlijke correspondentie niet online staat en wel belangrijk is. 2 

15. Doel van notulen 

Janssen zegt dat het al minstens twee jaar de traditie is om op deze manier de vergaderingen te 3 

notuleren. Er wordt vaak verwezen naar vergaderstukken en brieven. Mensen die normaal 4 

gesproken niet bij de vergadering zijn zullen de notulen niet begrijpen. CoStu pakt dit op. 5 

(ACTIE) 6 

16. WVTTK 

Kat zegt dat de Grote Discussieshow niet gepland kan worden op een moment dat alle 7 

raadsleden aanwezig kunnen zijn. Voorbergen zegt dat hij het een goed idee vindt om de 8 

agendapunten over de werkgroepen te verdelen. De Jong is hier geen voorstander van, omdat 9 

dit juist niet de bedoeling was bij de Grote Discussieshow. De Vries denkt dat het goed is om de 10 

agendapunten even te agenderen om te kijken of de FSR hier iets mee kan doen. Voorbergen is 11 

het eens met De Vries. De punten van de Grote Discussieshow worden door de werkgroepen 12 

opgepakt en de werkgroepen besluiten of de punten worden uitgevoerd. Kiesdistricten wordt 13 

behandeld bij BM&D. Achterban wordt besproken bij CoStu. (ACTIE) 14 

 Janssen zegt dat de punten over de kantine ook aangedragen kunnen worden wanneer 15 

er gesproken wordt over het universiteitskwartier.  16 

17. Rondvraag 

Morgen vindt de GV plaats van 10:00 – 12:00 uur. Woensdag 18 april vindt de bijeenkomst van 17 

Humanities Rally plaats en de raad is uitgenodigd. De Jong stelt voor om BAMA deze week niet 18 

door te laten gaan. 19 

18. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 18:56 uur. 20 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 21 

stemming. 22 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 23 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 24 

2018. 25 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 26 

2017-2018. 27 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 28 

2017-2018. 29 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-30 

2018. 31 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 32 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 33 
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Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 1 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 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 

180129-01 Osté stuurt de conceptagenda van de PV naar Postma. 16 

180405-01 Roeland Voorbergen vervangt Melle Koletzki als vicevoorzitter. 17 

Actielijst 

180405-02 Kat vraagt aan Weerman tijdens het TTO wat de kunstcommissie is naar 18 

aanleiding van de OV-notulen. 19 

180512-01 De Jong noteert de pro memorie van de PV op in het dossierhouderoverzicht 20 

en noteert het op de niet-vergeten-lijst op de kast. 21 

180512-02 Osté mailt de OV-notulen naar Wilts. 22 

180512-03 BM&D bespreekt het agendapunt over de verschillende niveaus van 23 

besluitvorming verder. Er wordt nagedacht over de eigen oplossingen van de 24 

FSR voor deze problemen. 25 

180212-03 In FinHu wordt besproken op welke manier de FSR in samenwerking met 26 

andere FSR’en een advies kan schrijven over de hoge prijzen in de kantine. 27 

Daarnaast pakt FinHu het punt van hygiëne in de kantine op. 28 

180212-04  De Jong mailt Loraine dat de FSR FGw het persbericht over de diversity officer 29 

niet ondertekent. 30 

180212-05 Nivard stuurt een nieuwe versie van de brief over deeltijdstudenten. 31 

180212-09 Dinsdag wordt het stuk over OER deel A op de wandkrant geplaatst. 32 

180212-10 Murgia schrijft een vergaderstuk over het bijhouden van de P-schijf. 33 

180212-11 CoStu bespreekt het doel van de PV-notulen. 34 

180212-12 De punten van de Grote Discussieshow worden door de werkgroepen 35 

opgepakt en de werkgroepen besluiten of de punten worden uitgevoerd. 36 

Kiesdistricten wordt behandeld bij BM&D. Achterban wordt besproken bij 37 

CoStu. 38 
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Nog te agenderen 

180129-01 BSA 1 

180315-01 Raadsstandpunt honoursprogramma 2 

180405-01 Evaluatie FSR 3 

180405-04 Vergoeding eerstejaarsraadsleden 4 

(180405-05 Heidag) 5 

180412-01 Studeren in deeltijd 6 

Pro memori 

180320-01 De FSR FGw van volgend jaar moet erop gewezen worden dat de FSR van dit 7 

jaar vraagt om ruimte vrij te maken in de begroting voor de diversity officer. 8 

 9 


