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2 Post 2 

3 Vaststellen notulen PV + actiepunten 3 

4 Mededelingen 4 

5 Vaststellen agenda 5 

6 Green paper bezuinigingen 6 

7 Schakeltrajecten 7 

8 Honoursprogramma 8 

9 BSA 9 

10 Voorbereiding OV: OC-verkiezingen 10 

11 Voorbereiding OV: Deeltijdstudies 11 

12 Voorbereiding OV: Jaarplan CoH 12 

13 Voorbereiding OV: Stand van zaken 13 

14 Voorbereiding OV: Rondvraag 14 

15 Verkiezingsdebat 15 

16 Voetbaltoernooi FGw 16 

17 PV van volgende week 17 

18 Onderwijsdag 18 

19 WVTTK 19 

20 Rondvraag 20 

21 Sluiting 21 

1. Opening 

Kat opent de vergadering om 17:00 uur. 22 

 

 
 

 

Notulen PV 7 mei 2018 

 

Aanwezig 

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

Murgia, Lara Scipio, Eva Nivard 

Afwezig Rachel Meijers, Bauke Kok, Noor de Vries 

Gast  

Notulist Charlotte Osté 
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2. Post 

De post wordt besproken. 1 

3. Vaststellen notulen PV + actielijst 

De notulen worden vastgesteld. De actielijst wordt besproken: 2 

 3 

180426-01 FinHu bespreekt de invulling van onderwijsgebonden onderzoek naar 4 

aanleiding van het bespreken van de notulen van 19 mei 2018. 5 

180503-01 Osté bevestigt de OV zodra bekend is of Meijers aanwezig kan zijn. 6 

180503-02 CoStu pakt het voetbaltoernooi op. 7 

180503-05 Kat stuurt de brief naar Osté en Osté stuurt de brief over het draaiboek 8 

opleidingsaanbod naar de GV. 9 

180503-06 Tijdens de OER-vergadering worden de eventuele agendapunten voor de OV 10 

besproken. 11 

180503-07 Kok neemt de verantwoordelijkheid dat naar de partijen wordt 12 

gecommuniceerd welke stellingen er zijn gekozen en of zij willen laten weten 13 

als ze niet mee willen doen met het debat. 14 

180503-09 BAMA bespreekt verder de brief over de ILO. 15 

180503-10 Janssen laat aan Geertje Hulzebos weten dat de FSR nog enkele aanpassingen 16 

wil doen in de brief over de ILO. 17 

180503-11 Kat geeft het TAQT-boekje over voorzitten naar Voorbergen. 18 

180503-12 Osté stuurt de conceptnotulen naar De Jong. 19 

180503-13 Kat stuurt naar Wilts daarin de punten die de FSR wil aandragen voor de OV. 20 

4. Mededelingen 

Kok is afwezig en heeft Murgia gemachtigd. Meijers is ook afwezig en heeft Koletzki gemachtigd. 21 

De Vries is ook afwezig en heeft Janssen gemachtigd. De Jong verlaat eerder de vergadering en 22 

machtigt dan Murgia. 23 

 Osté vraagt welke raadsleden de bijlagen van de OV willen. Het gaat hier alleen om 24 

stukken die de FSR zelf heeft gestuurd of al heeft ontvangen. De agenda print Osté voor 25 

iedereen. Murgia en Scipio willen de bijlagen geprint. 26 

 Osté meldt dat zij eenmalig de Week van de FSR heeft gestuurd vanaf het Gmail-27 

account. Het is niet de bedoeling dat raadsleden naar dit e-mailadres berichten sturen wanneer 28 

het de bedoeling is dat zij dit leest, want deze mail checkt Osté niet. 29 

 Nivard moet tien minuten eerder weg. 30 

5. Vaststellen agenda 

De werkgroep CoStu wil nog een aantal onderwerpen agenderen: verkiezingsdebat, 31 

voetbaltoernooi, PV volgende week en Onderwijsdag. De agenda wordt vastgesteld. 32 

6. Green paper bezuinigingen 

Er wordt gesproken over de bezuinigingen. 33 
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7. Schakeltrajecten 

De Jong heeft een beeldvormend vergaderstuk geschreven. Het eerste discussiepunt is of er 1 

vragen zijn ter verheldering. Deze zijn er niet. De tweede vraag is of men akkoord is met het 2 

plan van aanpak van BAMA. Dit is het geval. De derde vraag is of er mensen zijn die iemand 3 

kennen die een schakeltraject volgen of hebben gevolgd. Indien dit het geval is, kunnen de 4 

raadsleden de gegevens van deze persoon doorsturen naar De Jong. 5 

 Janssen zegt dat er in het vergaderstuk staat dat er gestemd moet worden over 6 

schakeltrajecten. Ze zegt dat de FSR echter al een invulling heeft en dat hij bij het jaarplan hier 7 

positief over is geweest. Er is dus volgens haar al een standpunt. 8 

 Murgia vraagt of er specifieke schakeltrajecten verdwijnen. Dit is nog niet bekend. 9 

Janssen zegt dat dit wel al bekend is. Er zullen schakelvakken verdwijnen want er komen meer 10 

algemene schakeltrajecten. 11 

8. Honoursprogramma 

Murgia heeft een vergaderstuk geschreven. Hij heeft het geschreven naar aanleiding van een 12 

vergadering van OER. Murgia heeft aan de examencommissie gevraagd hoe vaak mensen 13 

dispensatie krijgen om meer dan 42 EC aan vakken te volgen. Dit is ongeveer het geval in 2/3 14 

van de aanvragen. 15 

 Koletzki heeft een vraag over de eerste zin van de laatste alinea. Hij vraagt zich af of dit 16 

helemaal zo was. Kat zegt dat het standpunt niet hetzelfde was, maar het was wel in lijn met 17 

elkaar. De CSR wilde het op een abstracter niveau houden. De CSR wilde honoursvakken 18 

toegankelijk maken, maar OC’s hebben daar instemmingsrecht op. Daarom heeft de CSR het aan 19 

de OC’s overgelaten. 20 

 Scipio snapt niet wat punt 5 betekent. Murgia zegt dat als je je inschrijft voor meer van 21 

42 ECTS, dan moet je toestemming hebben van de examencommissie. Murgia zegt dat de FSR 22 

vindt dat alle studenten zich moeten kunnen ontwikkelen zoals zij dat willen en dat het dus 23 

makkelijker moet zijn om meer dan 42 ECTS te volgen. 24 

 Punt 2: Is alles genoteerd of zijn er punten verdwenen? De FSR wil een alternatief voor 25 

het Research Practicum en de verzwaarde scriptie. Kat vraagt of dit betekent dat er een 26 

alternatief binnen het programma wordt aangeboden. Janssen zegt dat dit zo is. 27 

 Punt 3: Zijn er punten onjuist genoteerd of vergeten? Dit is niet het geval. 28 

9. BSA 

Er wordt gesproken over BSA. 29 

 30 

De Jong verlaat de vergadering. 31 

 32 

10. Voorbereiding OV: OC-verkiezingen 

De OV wordt voorbereid. 33 

11. Voorbereiding OV: Deeltijdstuderen 

De OV wordt voorbereid. 34 

12. Voorbereiding OV: Jaarplan CoH 

De OV wordt voorbereid. 35 
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13. Voorbereiding OV: Stand van zaken 

De OV wordt voorbereid. 1 

14. Voorbereiding OV: Rondvraag 

De OV wordt voorbereid. 2 

15. Verkiezingsdebat 

Het schijnt dat TOF twijfelt om mee te doen. Voorbergen zegt namens TOF dat TOF meedoet. 3 

Het verkiezingsdebat gaat dus door.  4 

16. Voetbaltoernooi FGw 

Kat heeft bevestigd bij ALPHA dat de FSR meedoet op 28 juni. Janssen, Hoevers, Scipio, Koleztki, 5 

Kat, Osté, Meijers, Kok, Murgia en De Vries hebben aangegeven dat zij mee willen doen. Oud 6 

raadsleden mogen ook meedoen zegt Kat. 7 

17. PV van volgende week 

Er wordt gesproken over de PV van volgende week en wanneer deze zal plaatsvinden. 8 

18. Onderwijsdag 

De borrel van de Onderwijsdag overlapt met de PV. Kat zoekt uit of het mogelijk is om de PV te 9 

verzetten in verband met de Onderwijsdag. (ACTIE) Volgende week wordt dit opnieuw 10 

geagendeerd. (NOG TE AGENDEREN) 11 

19. WVTTK 

Koletzki meldt dat er voor het verkiezingsdebat bier en fris gekocht moet worden om dat uit te 12 

delen. De raad vindt dit een goed idee. 13 

20. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 14 

21. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 18:33 uur. 15 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 16 

stemming. 17 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 18 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 19 

2018. 20 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 21 

2017-2018. 22 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 23 

2017-2018. 24 
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170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-1 

2018. 2 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 3 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 4 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 5 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 6 

170913-01 Annie de Jong is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 7 

2017-2018. 8 

170913-02 Bauke Kok is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 9 

2017-2018. 10 

171013-01 De coördinatoren sturen de agenda van de werkgroepvergadering in een 11 

aparte mail naar de raadsleden en vergaderstukken voor de werkgroep 12 

worden als reactie op deze mail gestuurd. Vergaderstukken voor de PV blijven 13 

verstuurd worden als reactie op de Week van de FSR en er wordt bij vermeld 14 

dat dit voor de PV is. 15 

171027-01 Osté stuurt voor blok 2 de Week van de FSR om vrijdag 17:00 uur. De 16 

werkgroepcoördinatoren en mensen die vergaderstukken hebben geschreven 17 

voor de PV sturen hun stukken naar Osté voor vrijdag 15:00 uur. 18 

171120-01 Roeland Voorbergen is de nieuwe raadsassistent. 19 

180129-01 Osté stuurt de conceptagenda van de PV naar Postma. 20 

180405-01 Roeland Voorbergen vervangt Melle Koletzki als vicevoorzitter. 21 

Actielijst 

180503-05 Kat stuurt de brief naar Osté en Osté stuurt de brief over het draaiboek 22 

opleidingsaanbod naar de GV. 23 

180503-11 Kat geeft het TAQT-boekje over voorzitten naar Voorbergen. 24 

180507-01 Hoevers verwerkt de opmerkingen die op de brief zijn gegeven. Hij zet de 25 

vragen in de bijlage van de brief.  26 

180507-02 Er wordt een e-mailstemming georganiseerd van dinsdagochtend 8 mei 12:00 27 

uur tot en met woensdag 9 mei 12:00 uur over de brief over green paper 28 

bezuinigingen. 29 

180507-03 Janssen stuurt de punten die besproken zijn bij het agendapunt over BSA naar 30 

Kroon. 31 

180507-07 Kat zoekt uit of het mogelijk is om de PV te verzetten in verband met de 32 

Onderwijsdag. 33 

Nog te agenderen 

180315-01 Raadsstandpunt honoursprogramma 34 

180405-01 Evaluatie FSR 35 

180405-04 Vergoeding eerstejaarsraadsleden 36 

180507-01 Onderwijsdag 37 
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Pro memori 

180320-01 De FSR FGw van volgend jaar moet erop gewezen worden dat de FSR van dit 1 

jaar vraagt om ruimte vrij te maken in de begroting voor de diversity officer. 2 

 3 


