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1. Opening 

Kat opent de vergadering om 17:00 uur. 1 

2. Post 

De post wordt besproken. 2 

3. Vaststellen notulen PV + actielijst 

De notulen worden vastgesteld. De actielijst wordt besproken: 3 

 4 

180412-03 In FinHu wordt besproken op welke manier de FSR in samenwerking met 5 

andere FSR’en een advies kan schrijven over de hoge prijzen in de kantine. 6 

Daarnaast pakt FinHu het punt van hygiëne in de kantine op. 7 

180419-07 CoStu plaatst de informatie over het aanspreekpunt i.v.m. privacy op de WC- 8 

of wandkrant. 9 

180419-09 Voorbergen zit volgende week de PV voor en de PV daarna wordt besproken 10 

hoe dit is ervaren door de raadsleden. 11 

180426-01 FinHu bespreekt de invulling van onderwijsgebonden onderzoek naar 12 

aanleiding van het bespreken van de notulen van 19 mei 2018. 13 

180426-02 In het commentaar over privacy worden de d/t-fouten verwijderd. 14 

180426-03 Janssen leest het commentaar eventueel nog een keer door en stuurt haar 15 

nieuwe commentaar naar Scipio en eventueel naar de hele raad. Scipio stuurt 16 

het commentaar naar de CSR voor de deadline van 29 maart. 17 

180426-04 Scipio vraagt aan de eigenaar van de locatie naar het gebruik van de ruimtes 18 

voor het inwerken. Ze zal vragen of er voldoende plek is om met 24 man in te 19 

werken wanneer het andere deel van de locatie wordt geboekt. 20 

180426-05 Scipio belt de eigenaar van de locatie en vraagt voor welke datum de FSR de 21 

locatie moet bevestigen en hoeveel de FSR moet betalen voor het eventuele 22 

annuleren van de locatie. 23 

180426-06 Janssen stuurt de juiste versie van de brief over het minorbeleid zaterdag 24 

naar Osté. Osté stuurt deze brief naar het DB. 25 

180426-08 Kat schrijft een nieuwe versie van de brief m.b.t. draaiboek opleidingsaanbod 26 

en hier wordt volgende week over gestemd. 27 

180426-09 BM&D bespreekt verder het toevoegen van een PhD-student aan de pre-28 

commissie. 29 

180426-10 De Jong schrijft een nieuw vergaderstuk over decaanbenoemingen. 30 

180426-11 BM&D bespreekt decaanbenoemingen verder. 31 

180426-12 BM&D bespreekt de voortgang van de brief/memo over de 32 

functiebeperkingen verder. 33 

180426-13 Kat zal een reactie schrijven op de mail van ALPHA over het voetbaltoernooi. 34 

Osté verstuurt vervolgens deze mail. 35 

4. Mededelingen 

Meijers is de gehele vergadering afwezig en heeft Koletzki gemachtigd. 36 

 Osté dient informatie op te sturen over de bestuursbeurzen. Ze vraagt of alle 37 

raadsleden zich gerealiseerd hebben dat de maandelijkse vergoeding iets anders is dan de 38 
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bestuursbeurs die betaald wordt vanuit het profileringsfonds? Raadsleden die deze twee 1 

betalingen door elkaar hebben gehaald en nog niet eerder hebben gemaild dat ze dit hebben 2 

gedaan, kunnen dit nu melden. Verder vraagt Osté of de raadsleden die hebben aangegeven de 3 

beurs al te hebben ontvangen de gehele beurs hebben gekregen of slechts een deel daarvan. 4 

Indien dit een deel is, zal Osté dit erbij zetten. 5 

 Murgia zegt dat er een gast aanwezig is. Kat zegt dat deze gast Tjibbe Valkenburg is. 6 

Tjibbe staat op de lijst van TOF. Koletzki voelt zich niet zo lekker en het is mogelijk dat hij de 7 

vergadering eerder verlaat. Murgia bedankt Postma voor de verbeterde update. 8 

 De OV is verplaatst op verzoek van de FSR. Dinsdag 3 juli van 15:00 tot 17:00 uur vindt 9 

de OV plaats. De Jong is dan op vakantie. Nivard is wellicht afwezig. Scipio kan niet aanwezig 10 

zijn bij de OV. Osté bevestigt de OV zodra bekend is of Meijers aanwezig kan zijn. (ACTIE). 11 

CoStu pakt het voetbaltoernooi op. (ACTIE) 12 

5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 13 

6. OV-voorbereiding 

De OV wordt voorbereid. 14 

7. Nabespreken green paper bezuinigingen 

De bijeenkomst over de bezuinigingen wordt nabesproken. 15 

8. Brief draaiboek opleidingsaanbod 

Er worden twee opmerkingen besproken die nog in de bijlage van de brief staan. Bij de eerste 16 

opmerking is de raad het eens met het commentaar van De Jong. Dat betekent dat de opmerking 17 

in de bijlage niet wordt overgenomen. De tweede opmerking gaat over de formulering “over de 18 

zomer”. Dit wordt veranderd naar “de maanden juni en augustus”. 19 

 Ook de brief bevat nog één opmerking. In de brief wordt “proces” en “procedure” 20 

wisselend gebruikt. Er wordt overal “procedure” van gemaakt. 21 

 22 

Stemvoorstel: De FSR FGw stuurt de brief en de bijlage over het draaiboek opleidingsaanbod 23 

aan het DB met in achtneming van de wijzigingen. 24 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 25 

 26 

Kat stuurt de brief naar Osté en Osté stuurt de brief over het draaiboek opleidingsaanbod naar 27 

de GV. (ACTIE) 28 

9. OV-voorbereiding 

Er wordt opnieuw besproken welke punten de FSR wil aandragen voor de OV. De raadsleden 29 

hebben onvoldoende tijd gehad om hierover na te denken. Tijdens de OER-vergadering worden 30 

de eventuele agendapunten voor de OV besproken. (ACTIE) 31 

10. Stellingen verkiezingsdebat 

Er zijn geen vragen bij het vergaderstuk over het verkiezingsdebat. Er zijn vier stellingen 32 

gekozen door CoStu. Twee stellingen komen van De Vrije Student en de andere twee van TOF. 33 

Er wordt besloten of de FSR de gekozen stellingen goed vindt. Murgia zegt dat TOF en De Vrije 34 
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Student niet verschillen qua mening wat betreft een van de stellingen en dat het misschien 1 

beter is om een andere stelling daarvoor in de plaats te kiezen. 2 

 Janssen wil graag weten of mensen een verkiezingsdebat willen. Voorbergen is 3 

sceptisch t.o.v. het debat. Hij denkt dat er een scheve verhouding is tussen de hoeveelheid tijd 4 

voor de voorbereidingen en de opkomst van de mensen. Voorbergen denkt niet dat het 5 

verkiezingsdebat ervoor zorgt dat hij minder tijd heeft om mensen te informeren over de 6 

verkiezingen dan wanneer hij dit zou doen als je normaal campagne voert. Kat zegt dat dit een 7 

kans is om mensen inhoudelijk te informeren over de verkiezingen. Tijdens de gewone 8 

campagne gebeurt dit veel minder volgens haar. Janssen vraagt zich af hoe lang het debat duurt. 9 

Dit duurt ongeveer een uur. Nivard vraagt waar het debat plaatsvindt. Dit blijkt in VOX-POP te 10 

zijn. 11 

 Janssen zegt dat de partijen ook hadden kunnen aangeven dat het te veel tijd kost en 12 

dat ze niet mee willen doen. Dit hebben de partijen niet gedaan. Kok zegt dat hij het hiermee 13 

eens is. Janssen zegt dat het idee van CoStu gestuurd kan worden naar de partijen en dat de 14 

partijen dan kunnen mailen naar de FSR dat zij niet mee willen doen. Kat wil eerst weten wie er 15 

voor een debat is, maar dat het nog wel voorgelegd wordt aan de partijen. Het merendeel is hier 16 

voorstander van. Kok neemt de verantwoordelijkheid dat dit naar de partijen wordt 17 

gecommuniceerd. (ACTIE)  18 

11. Gesprek Ambtelijk Secretaris 

Postma en Valkenburg verlaten de vergadering i.v.m. vertrouwelijke agendapunten die nu 19 

worden besproken. 20 

 21 

De FSR FGw bespreekt het agendapunt over de ambtelijk secretaris. 22 

12. Inwerktraject student-lid DB 

De FSR bespreekt het inwerktraject van het student-lid DB. 23 

13. ILO 

De vraag is of de FSR een brief omtrent de Interfacultaire Lerarenopleiding ondertekent. 24 

Janssen zegt dat zij de aanvullingen in de brief niet erg goed vindt. Ze stelt voor dat de FSR 25 

voorstelt om nog wat aanpassingen te doen. De raadsleden zijn het met Janssen eens. Kok vindt 26 

het een chaotische brief met heel veel conclusies. Dit zou veel simpeler en duidelijker kunnen. 27 

Janssen zegt dat de FSR al heel erg is herschreven naar aanleiding van het commentaar dat de 28 

FSR eerder heeft gestuurd. Nu gaat het alleen nog om de onderstreepte delen. BAMA bespreekt 29 

verder de brief over de ILO. (ACTIE) Janssen laat aan Geertje Hulzebos weten dat de FSR nog 30 

enkele aanpassingen wil doen in de brief over de ILO. (ACTIE) Volgende week wordt ILO 31 

opnieuw geagendeerd. (NOG TE AGENDEREN) 32 

14. Verkiezingsactie: dilemma’s 

De voorgestelde stellingen vanuit CoStu worden besproken tijdens deze PV. Janssen vindt de 33 

eerste stelling onduidelijk. Murgia is het hiermee eens. Sommige stellingen zijn een beetje valse 34 

dilemma’s, maar dat prikkelt ook wel weer. Voorbergen heeft ook nog een voorstel voor een 35 

dilemma: opleidingen samenvoegen of opleidingen schrappen? Er wordt besloten deze stelling 36 

niet toe te voegen. 37 
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 Kok is niet voor de stelling over decentrale of centrale besluitvorming. Koletzki en 1 

Janssen zijn het hiermee eens. Deze wordt daarom verwijderd. 2 

 Janssen stelt voor om de eerste stelling te verwijderen. Er wordt besloten om deze niet 3 

te verwijderen. Stelling 1 zal gaan over dilemma: Financiële stabiliteit of behoud van 4 

opleidingen. 5 

 6 

Stemvoorstel: De FSR FGw verspreid de dilemma’s mee tijdens de verkiezingsactie. 7 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 8 

15. Structuur raad 

Janssen heeft een opmerking over het vergaderstuk. Janssen zegt dat de overgang tussen 9 

oordeelvormend en besluitvormend niet zo simpel is als in het vergaderstuk staat geschreven. 10 

Murgia zegt dat dit klopt en dat hij hiervoor al twee weken speling voor heeft gerekend. Murgia 11 

zegt volgens Kat ook niet dat de BOB-cyclus altijd zo strikt nageleefd kan worden, maar volgens 12 

Kat is het goed om te controleren of de raad hier een gedeeld beeld over heeft. Janssen is het 13 

niet mee eens dat de FSR naar het hanteren van de BOB-cyclus moet streven. Er wordt 14 

voorbijgegaan aan mogelijkheden waardoor men zich niet kan vasthouden aan deze cyclus, 15 

zoals het feit dat de raad in een latere fase soms nog informatie krijgt. Kat zegt dat dit inderdaad 16 

soms het geval kan zijn, maar dat het goed is om de BOB-cyclus als uitgangspunt te nemen. 17 

Janssen bevraagt of de FSR zich wil houden aan de cyclus zoals beschreven in het vergaderstuk. 18 

Murgia zegt dat er een gedeeld begrip nodig is. Nu komt het nog voor dat iemand tijdens een 19 

besluitvormende fase nog 10 minuten een inhoudelijke discussie wil voeren. Diegene heeft 20 

volgens Murgia dan pech, want dat is volgens de cyclus niet de bedoeling. Janssen is het hier 21 

niet mee eens. Ze zegt dat er zich situaties kunnen voordoen waarbij er afgeweken kan worden 22 

van de cyclus. 23 

 Kat zegt dat de BOB-cyclus globaal opgenomen staat in het vergaderstuk. Murgia zegt 24 

dat de BOB-cyclus niet het hele jaar gebruikt is. Dit vindt hij vervelend. Janssen vraagt nogmaals 25 

of de FSR ook de BOB-cyclus wil hanteren. Kat zegt dat dit al gedaan wordt. De Vries denkt dat 26 

het doel van dit vergaderstuk is dat mensen zich bewust worden van de verschillende fasen. Bij 27 

ongevraagde adviezen is het goed volgens De Vries dat de BOB-cyclus moet hanteren. Kat is het 28 

hiermee eens. Dit is tot nu toe onvoldoende gebeurd. 29 

16. Voorzitten PV 

Voorbergen heeft vorige week de PV voor het eerst voorgezeten. De vraag is wat de raadsleden 30 

daarvan vonden. Janssen vond het fijn. Murgia vond het goed gaan. Het verliep soms nog wat 31 

stroef, maar dat is volgens hem logisch omdat het de eerste keer was. Murgia zou het prettig 32 

vinden als Voorbergen voortaan altijd de PV voorzit. Kok en Koletzki vonden het ook goed gaan. 33 

Kat stuurt het TAQT-boekje over voorzitten naar Voorbergen. (ACTIE) 34 

 Kat en Voorbergen hebben een voorstel. Voorbergen heeft het erg druk met de 35 

verkiezingen en daarna deadlines voor zijn studie. Het voorstel is dat Kat de PV nog in mei 36 

voorzit. Voorbergen doet het daarna. De meeste raadsleden vinden dit een goed idee. 37 

17. Decaanbenoemingen 

Er wordt gesproken over decaanbenoemingen. 38 

 39 

Osté stuurt de conceptnotulen naar De Jong. (ACTIE)  40 
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18. Voorbereiding OV: Jaarplan CoH 

De OV wordt voorbereid. 1 

19. Voorbereiding OV: Deeltijdstuderen 

De OV wordt voorbereid. 2 

20. Kiesdistricten en kiesdrempel 

Er is een voorstel tot een standpunt omtrent kiesdistricten. Voorbergen zegt dat de FSR in zijn 3 

reactie op het advies Sterke Medezeggenschap heeft gezegd dat hij sceptisch is over 4 

kiesdistricten. Voorbergen stelt voor om dit te wijzigen naar dat de FSR tegen kiesdistricten is. 5 

Janssen heeft een voorstel. Iets moet veranderd worden in: “kan het onuitvoerbaar maken”. 6 

 7 

Stemvoorstel: De FSR FGw is tegen kiesdistricten. 8 

 9 

Janssen vindt het niet nodig om een standpunt te formuleren als het niet tegen Weerman 10 

gezegd wordt. Voorbergen denkt dat het alsnog goed is om een standpunt in te nemen. 11 

 12 

Stemuitslag: De FSR FGw is tegen kiesdistricten. 13 

Stemvoorstel: Het voorstel is aangenomen. 14 

 15 

Er wordt nu gesproken over de kiesdrempel. Bij BM&D bleek dat de raadsleden liever geen 16 

standpunt innemen. Janssen zegt dat er wel gezegd kan worden tegen de volgende raad te 17 

zeggen dat dit iets waar hij zich in kan verdiepen. Murgia, Janssen en De Vries zeggen dat ze 18 

tegen het verlagen van de kiesdrempel.  19 

21. WVTTK 

Er zijn geen punten voor de WVTTK. 20 

22. Rondvraag 

Osté stelt voor dat Kat even een mail stuurt naar Wilts met daarin de punten die de FSR wil 21 

aandragen voor de OV. (ACTIE) Kok zegt dat er twee afmeldingen zijn voor het inwerkweekend. 22 

Dit is een probleem, maar het is veel gedoe om het weekend te verplaatsen. Kok wil graag peilen 23 

wat voor meningen mensen hebben hierover. Kat stuurt opnieuw een mail naar de partijen over 24 

het inwerkweekend en vraagt hierin of mensen kunnen bevestigen of zij aanwezig zijn of niet. 25 

(ACTIE) 26 

23. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 19:02 uur. 27 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 28 

stemming. 29 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 30 
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170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 1 

2018. 2 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 3 

2017-2018. 4 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 5 

2017-2018. 6 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-7 

2018. 8 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 9 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 10 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 11 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 12 

170913-01 Annie de Jong is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 13 

2017-2018. 14 

170913-02 Bauke Kok is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 15 

2017-2018. 16 

171013-01 De coördinatoren sturen de agenda van de werkgroepvergadering in een 17 

aparte mail naar de raadsleden en vergaderstukken voor de werkgroep 18 

worden als reactie op deze mail gestuurd. Vergaderstukken voor de PV blijven 19 

verstuurd worden als reactie op de Week van de FSR en er wordt bij vermeld 20 

dat dit voor de PV is. 21 

171027-01 Osté stuurt voor blok 2 de Week van de FSR om vrijdag 17:00 uur. De 22 

werkgroepcoördinatoren en mensen die vergaderstukken hebben geschreven 23 

voor de PV sturen hun stukken naar Osté voor vrijdag 15:00 uur. 24 

171120-01 Roeland Voorbergen is de nieuwe raadsassistent. 25 

180129-01 Osté stuurt de conceptagenda van de PV naar Postma. 26 

180405-01 Roeland Voorbergen vervangt Melle Koletzki als vicevoorzitter. 27 

Actielijst 

180426-01 FinHu bespreekt de invulling van onderwijsgebonden onderzoek naar 28 

aanleiding van het bespreken van de notulen van 19 mei 2018. 29 

180503-01 Osté bevestigt de OV zodra bekend is of Meijers aanwezig kan zijn. 30 

180503-02 CoStu pakt het voetbaltoernooi op. 31 

180503-05 Kat stuurt de brief naar Osté en Osté stuurt de brief over het draaiboek 32 

opleidingsaanbod naar de GV. 33 

180503-06 Tijdens de OER-vergadering worden de eventuele agendapunten voor de OV 34 

besproken. 35 

180503-07 Kok neemt de verantwoordelijkheid dat naar de partijen wordt 36 

gecommuniceerd welke stellingen er zijn gekozen en of zij willen laten weten 37 

als ze niet mee willen doen met het debat. 38 



 

Pagina 8 ~ 8 

180503-09 BAMA bespreekt verder de brief over de ILO. 1 

180503-10 Janssen laat aan Geertje Hulzebos weten dat de FSR nog enkele aanpassingen 2 

wil doen in de brief over de ILO. 3 

180503-11 Kat stuurt het TAQT-boekje over voorzitten naar Voorbergen. 4 

180503-12 Osté stuurt de conceptnotulen naar De Jong. 5 

180503-13 Kat stuurt naar Wilts daarin de punten die de FSR wil aandragen voor de OV. 6 

Nog te agenderen 

180129-01 BSA 7 

180315-01 Raadsstandpunt honoursprogramma 8 

180405-01 Evaluatie FSR 9 

180405-04 Vergoeding eerstejaarsraadsleden 10 

180412-01 Studeren in deeltijd 11 

180503-01 ILO 12 

Pro memori 

180320-01 De FSR FGw van volgend jaar moet erop gewezen worden dat de FSR van dit 13 

jaar vraagt om ruimte vrij te maken in de begroting voor de diversity officer. 14 

 15 


