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1. Opening 

Kat opent de vergadering om 16:58 uur. 17 

2. Post 

De post wordt besproken. 18 

3. Vaststellen notulen PV + actielijst 

De notulen worden vastgesteld. De actielijst wordt besproken: 19 

 20 

 

 
 

 

Notulen PV 19 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 Noor de Vries 

Gast Marleen Postma 

Notulist Charlotte Osté 
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180405-02 Kat vraagt aan Weerman tijdens het TTO wat de kunstcommissie is naar 1 

aanleiding van de OV-notulen. 2 

180512-01 De Jong noteert de pro memorie van de PV op in het dossierhouderoverzicht 3 

en noteert het op de niet-vergeten-lijst op de kast. 4 

180512-02 Osté mailt de OV-notulen naar Wilts. 5 

180512-03 BM&D bespreekt het agendapunt over de verschillende niveaus van 6 

besluitvorming verder. Er wordt nagedacht over de eigen oplossingen van de 7 

FSR voor deze problemen. 8 

180212-03 In FinHu wordt besproken op welke manier de FSR in samenwerking met 9 

andere FSR’en een advies kan schrijven over de hoge prijzen in de kantine. 10 

Daarnaast pakt FinHu het punt van hygiëne in de kantine op. 11 

180212-04  De Jong mailt Loraine dat de FSR FGw het persbericht over de diversity officer 12 

niet ondertekent. 13 

180212-05 Nivard stuurt een nieuwe versie van de brief over deeltijdstudenten. 14 

180212-09 Dinsdag wordt het stuk over OER deel A op de wandkrant geplaatst. 15 

180212-10 Murgia schrijft een vergaderstuk over het bijhouden van de P-schijf. 16 

180212-11 CoStu bespreekt het doel van de PV-notulen. 17 

180212-12 De punten van de Grote Discussieshow worden door de werkgroepen 18 

opgepakt en de werkgroepen besluiten of de punten worden uitgevoerd. 19 

Kiesdistricten wordt behandeld bij BM&D. Achterban wordt besproken bij 20 

CoStu. 21 

4. Mededelingen 

De Vries heeft De Jong gemachtigd. Koletzki heeft Meijers gemachtigd zodra hij de vergadering 22 

verlaat. Koletzki moet namelijk eerder weg. Murgia heeft een opmerking over de updates van 23 

Postma. Hij zegt dat hij niet zo goed weet wat hij met de updates moet en hij is niet geheel 24 

tevreden over de update. Hij zou de updates graag meer inhoudelijk willen zien. Murgia geeft 25 

door aan Janssen en Kat wat hij anders zou willen zien aan de updates van Postma en Kat en 26 

Janssen geven dit door aan Postma tijdens hun overleg. (ACTIE) Kat zegt dat er nieuwe 27 

deadlines zijn gesteld door het DB voor de werkgroepen. De deadline voor de Week van de FSR 28 

blijft hetzelfde.. De PV-agenda komt op dinsdag om 17:00 uur. De vergaderstukken voor BM&D 29 

en CoStu moeten vrijdag worden verstuurd. Kat heeft nog een mededeling, namelijk dat 30 

Voorbergen volgende week de PV zal voorzitten. Murgia zegt dat hij hier niet mee akkoord gaat 31 

omdat dit volgens hem eerst voorgelegd moet worden aan de PV. Voorbergen zegt dat dit ook 32 

de bedoeling was en dat de formulering van Kat onhandig gekozen is. “Voorzitten PV” wordt 33 

geagendeerd voor deze PV, net voor de pauze. Kat heeft tot slot nog een mededeling over de P-34 

schijf. Er is even geen toegang tot de P-schijf. Janssen geeft aan dat zij wel al op de P-schijf kan. 35 

Kat zegt dat zij deze toegang vanmiddag nog niet had en anderen waarschijnlijk ook niet, maar 36 

dat er dus aan wordt gewerkt. Osté zegt dat de vergaderstukken niet geprint zijn, omdat de 37 

printers het niet doen. 38 

5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 39 
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6. Privacybeleid 

Er is een informerend vergaderstuk geschreven door Scipio. Kat vraagt of er dingen 1 

meegegeven moeten worden aan Scipio voor het dossierhoudersoverleg die momenteel nog 2 

niet in het vergaderstuk staan. Niemand heeft toevoegingen aan het vergaderstuk. Raadsleden 3 

kunnen vóór zondag a.s. nog wel opmerkingen sturen naar Scipio i.v.m. het 4 

dossierhoudersoverleg over privacy. (ACTIE)  5 

7. Brief studeren in deeltijd 

Er wordt gestemd. 6 

 7 

Stemvoorstel: De brief over studeren in deeltijd wordt verstuurd naar het DB van de 8 

faculteit. 9 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 10 

 11 

Osté stuurt de brief naar het DB van de faculteit. (ACTIE) 12 

8. Mail Noor op reactie prestatiedruk 

Kat vraagt of er op- of aanmerkingen zijn die echt tijdens de PV moeten worden besproken en 13 

niet naar De Vries kunnen worden gemaild. Deze zijn er niet. Kat wil weten of raadsleden nog 14 

opmerkingen willen sturen. Dit is niet het geval. Kat laat aan De Vries weten dat De Vries de 15 

mail over prestatiedruk kan versturen. De Vries stuurt vervolgens de mail. (ACTIE) 16 

9. Inwerklocaties 

Scipio neemt het woord. CoStu heeft verschillende locaties gevonden voor het inwerkweekend. 17 

CoStu denkt dat de locatie in Utrecht, Achterveld, de meest geschikte locatie is. Deze is iets 18 

duurder dan het huisje in Gelderland, maar de locatie in Gelderland is minder goed bereikbaar. 19 

Janssen zegt dat ze beide huisjes heel erg duur vindt. Het is namelijk bijna twee keer zo duur als 20 

vorig jaar. Kat vraagt of iemand bezwaar heeft tegen de locatie in Achterveld. Er wordt gestemd: 21 

 22 

Stemvoorstel: De FSR FGw besluit zijn inwerkweekend te houden in Achterveld in Utrecht 23 

en daaraan 938 euro uit te geven voor de locatie. 24 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 25 

 26 

Janssen zegt dat het goed is om iedereen die op de kieslijst staat te mailen. Scipio mailt de 27 

partijen om informatie te geven over het inwerkweekend van de FSR. (ACTIE) Scipio vraagt aan 28 

de locatie naar de kosten voor de annulering op latere termijn en dus na de drie dagen 29 

waarbinnen kosteloos geannuleerd kan worden. Daarnaast vraagt Scipio of er studenten in 30 

mogen verblijven. Hierbij zal ze aangeven dat het om een werkweekend gaat. (ACTIE) 31 

10. Privacy: bewustwording 

Scipio leidt het vergaderstuk in. Volgende week maandag heeft Scipio een 32 

dossierhoudersoverleg over privacy. Het doel van het overleg is om input geven hoe studenten 33 

bewuster gemaakt kunnen worden van hun privacy. Studenten moeten zich bewust worden dat 34 

privacy belangrijk is. In het vergaderstuk staan voorstellen opgenomen die Scipio tijdens het 35 

overleg kan noemen. Kat vraagt of er vragen zijn over het vergaderstuk en of mensen 36 
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opmerkingen hebben over de voorstellen. Het is ook mogelijk om nog aanvullingen op het 1 

huidige vergaderstuk te doen. 2 

 De Jong heeft een vraag. Ze kan zich niet herinneren dat punt 3 tijdens de vergadering 3 

van BM&D is besloten dit op te nemen in het vergaderstuk. Punt 3 gaat over UvA-Q en UvA-Q 4 

kan niet gebruikt worden voor de bewustwording van privacy. De raadsleden zijn het eens met 5 

De Jong en er wordt besloten dit punt te verwijderen. De Jong heeft nog een opmerking. Er staat 6 

namelijk niet in het vergaderstuk opgenomen dat de functionaris gegevensbescherming via 7 

faculteitsvereniging ALPHA informatie over privacy moet geven aan de studieverenigingen. De 8 

Jongs tweede opmerking wordt toegevoegd aan de lijst met voorstellen. 9 

 Janssen heeft een vraag over punt 1. Ze wil weten of het op dit moment niet al in de 10 

wet is vastgelegd dat iemand moet aangeven dat diegene informatie invult die privacygevoelig 11 

kan zijn. Murgia zegt dat dit niet het geval is. 12 

Janssen heeft een opmerking over een voorstel. Het voorstel is dat studenten ieder half 13 

jaar verplicht hun wachtwoord moeten wijzigen. Janssen vindt dit geen goed idee. De Jong is het 14 

niet met Janssen eens en zegt dat zij dit minimale moeite vindt. De Jong wil wel graag weten of 15 

het effectief is. Murgia zegt dat het verplicht is voor medewerkers en dat het effectief is voor het 16 

bewaken van gegevens. Kat zegt dat ze zich niet kan voorstellen dat het niet goed is. Ze denkt 17 

dat studenten herinnerd worden aan hun privacy wanneer ze de melding over hun wachtwoord 18 

krijgen. Murgia denkt dat het goed is om te vragen waarom medewerkers dit wel moeten doen 19 

en studenten niet. Scipio zal tijdens het dossieroverleg hiernaar vragen. 20 

De volgende opmerking van Janssen is dat er al een duidelijk aanspreekpunt is voor 21 

studenten. De vraag is volgens haar niet of het geïmplementeerd moet worden, maar hoe dit 22 

gedaan moet worden. Kat vraagt of de raadsleden ideeën hebben wanneer en hoe dit 23 

gecommuniceerd moet worden. Koletzki noemt een aantal suggesties: op de schermen, op de 24 

wandkrant, op Blackboard en per mail. CoStu plaatst de informatie over het aanspreekpunt 25 

i.v.m. privacy op de WC- of wandkrant. (ACTIE) Janssen denkt dat wandkrant niet geleverd 26 

moet worden als input aangezien dit een communicatiemiddel is van de FSR. De FSR kan dus 27 

zelf bepalen of hij dit wil gebruiken hiervoor. Koletzki geeft nog een suggestie, namelijk dat het 28 

op de bureaubladen geplaatst kan worden. Kat noemt nog de nieuwsflits voor studenten. Ze 29 

denkt dat dit een goed alternatief is voor de mail. 30 

Scipio neemt alle punten die bij het agendapunt over bewustwording van privacy zijn 31 

besproken mee naar het dossieroverleg. (ACTIE) 32 

11. Voorzitten PV 

Kat wil voorleggen aan de raad dat Voorbergen volgende week de PV voorzit. Afhankelijk van 33 

hoe dit gaat zal er een planning gemaakt worden waarin staat aangegeven wanneer Kat of 34 

Voorbergen de PV voorzit. Murgia is er voorstander van dat Voorbergen het een keer probeert, 35 

maar Murgia vindt dat dit geen functie is om ervaring in op te doen. Het is een functie waardoor 36 

de PV goed moet verlopen. Janssen is het hiermee eens. Ze was er vooral tegen omdat het 37 

tijdens de mededelingen gemeld werd als een gegeven, terwijl het dus voorgelegd moest 38 

worden tijdens de PV. Ze stelt voor dat over twee weken het voorzitten door Voorbergen wordt 39 

besproken en dat er gekeken zal worden of dit is bevallen en hoe men er verder mee om wil 40 

gaan. Meijers zegt dat ze het fijner vindt als er één voorzitter is, maar ze vindt het niet erg 41 

wanneer Voorbergen het een keer probeert. Wel denkt ze dat Voorbergen niet binnen één PV 42 

direct het technisch voorzitten van de PV volledig onder de knie heeft. Dit duurt namelijk wel 43 

een aantal vergaderingen. Scipio zegt dat het handig is voor volgend jaar als Voorbergen nu 44 
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alvast kan kijken wat hij van het voorzitten vindt. Het is mogelijk dat Voorbergen volgend jaar 1 

voorzitter wordt. Murgia zegt dat het niet vaststaat of Voorbergen voorzitter wordt en dat het 2 

hem ook niet gaat om de PV’s van volgend jaar. Hij wil dat de PV’s op dit moment goed verlopen. 3 

De Jong is het hiermee eens. 4 

 Voorbergen zit volgende week de PV voor en de PV daarna wordt besproken hoe dit is 5 

ervaren door de raadsleden. (ACTIE) 6 

 7 

Kat verzoekt Postma om de vergadering te verlaten, omdat de volgende agendapunten 8 

vertrouwelijk zijn. Postma verlaat de vergadering om 17:38 uur. 9 

12. Student-lid DB 

De FSR FGw bespreekt het agendapunt over het student-lid DB. 10 

13. Greenpaper bezuinigingen 

De FSR FGw bespreekt het greenpaper omtrent de bezuinigingen. 11 

 12 

Koletzki verlaat de vergadering om 18:15 uur. 13 

 14 

14. WVTTK 

Er zijn geen punten voor de WVTTK. 15 

15. Rondvraag 

Murgia zegt dat gisteren een bijeenkomst heeft plaatsgevonden van Humanities Rally. Deze 16 

vinden plaats op elke woensdag. Janssen zegt dat TOF ook bijeenkomsten heeft op woensdagen, 17 

maar ook op andere dagen. 18 

16. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 18:58 uur. 19 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 20 

stemming. 21 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 22 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 23 

2018. 24 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 25 

2017-2018. 26 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 27 

2017-2018. 28 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-29 

2018. 30 
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170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 1 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 2 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 3 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 4 

170913-01 Annie de Jong is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 5 

2017-2018. 6 

170913-02 Bauke Kok is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 7 

2017-2018. 8 

171013-01 De coördinatoren sturen de agenda van de werkgroepvergadering in een 9 

aparte mail naar de raadsleden en vergaderstukken voor de werkgroep 10 

worden als reactie op deze mail gestuurd. Vergaderstukken voor de PV blijven 11 

verstuurd worden als reactie op de Week van de FSR en er wordt bij vermeld 12 

dat dit voor de PV is. 13 

171027-01 Osté stuurt voor blok 2 de Week van de FSR om vrijdag 17:00 uur. De 14 

werkgroepcoördinatoren en mensen die vergaderstukken hebben geschreven 15 

voor de PV sturen hun stukken naar Osté voor vrijdag 15:00 uur. 16 

171120-01 Roeland Voorbergen is de nieuwe raadsassistent. 17 

180129-01 Osté stuurt de conceptagenda van de PV naar Postma. 18 

180405-01 Roeland Voorbergen vervangt Melle Koletzki als vicevoorzitter. 19 

Actielijst 

180412-03 In FinHu wordt besproken op welke manier de FSR in samenwerking met 20 

andere FSR’en een advies kan schrijven over de hoge prijzen in de kantine. 21 

Daarnaast pakt FinHu het punt van hygiëne in de kantine op. 22 

180419-01 Murgia geeft door aan Janssen en Kat wat hij anders zou willen zien aan de 23 

update van Postma en Kat en Janssen geven deze door aan Postma tijdens hun 24 

overleg. 25 

180419-02 Raadsleden kunnen vóór zondag a.s. nog wel opmerkingen sturen naar Scipio 26 

i.v.m. het dossierhoudersoverleg over privacy. 27 

180419-03 Osté stuurt de brief over deeltijdstuderen naar het DB van de faculteit. 28 

180419-04 Kat laat aan De Vries weten dat De Vries de mail over prestatiedruk kan 29 

versturen. De Vries stuurt vervolgens de mail. 30 

180419-05 Scipio mailt de partijen om informatie te geven over het inwerkweekend van 31 

de FSR. 32 

180419-06 Scipio vraagt aan de locatie naar de kosten voor de annulering op latere 33 

termijn en dus na de drie dagen waarbinnen kosteloos geannuleerd kan 34 

worden. Daarnaast vraagt Scipio of er studenten in mogen verblijven. Hierbij 35 

zal ze aangeven dat het om een werkweekend gaat. 36 

180419-07 CoStu plaatst de informatie over het aanspreekpunt i.v.m. privacy op de WC- 37 

of wandkrant. 38 

180419-08 Scipio neemt alle punten die bij het agendapunt over bewustwording van 39 

privacy zijn besproken mee naar het dossieroverleg. 40 
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180419-09 Voorbergen zit volgende week de PV voor en de PV daarna wordt besproken 1 

hoe dit is ervaren door de raadsleden. 2 

Nog te agenderen 

180129-01 BSA 3 

180315-01 Raadsstandpunt honoursprogramma 4 

180405-01 Evaluatie FSR 5 

180405-04 Vergoeding eerstejaarsraadsleden 6 

(180405-05 Heidag) 7 

180412-01 Studeren in deeltijd 8 

180419-01 Inwerktraject student-lid DB 9 

Pro memori 

180320-01 De FSR FGw van volgend jaar moet erop gewezen worden dat de FSR van dit 10 

jaar vraagt om ruimte vrij te maken in de begroting voor de diversity officer. 11 

 12 


