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1. Opening 

Kat opent de vergadering om  13:00 uur. 20 

 

 
 

 

Notulen PV 1 juni 2018 

 

Aanwezig 

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

Murgia, Lara Scipio, Noor de Vries, Rachel Meijers 

Afwezig Bauke Kok 

Gast  

Notulist Charlotte Osté 
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2. Post 

De post wordt besproken. Osté stuurt naar Partij Stout dat Murgia wellicht bij de overhandiging 1 

in verband met de kantinepetitie aanwezig is. (ACTIE) Osté mailt naar de FSR FdR dat zij de 2 

handtekening van de voorzitter moet hebben. (ACTIE) 3 

3. Vaststellen notulen PV + actielijst 

De notulen van 17 mei en 24 mei moeten nog worden vastgesteld. Wat betreft de notulen van 4 

17 mei heeft Osté De Vries gevraagd naar de onduidelijkheid die er vorige week bleek te zijn. 5 

Osté heeft de notulen aangepast volgens  hetgeen dat De Vries zei. De notulen van 17 mei zijn 6 

vastgesteld. Ook de notulen van 24 mei worden vastgesteld. Vervolgens wordt de actielijst 7 

besproken: 8 

180503-11 Kat geeft het TAQT-boekje over voorzitten naar Voorbergen. Voorbergen 9 

herinnert Kat hieraan. 10 

180517-08 Kat stuurt de brief over functiebeperkingen naar Osté en stuurt hierbij een 11 

bijbehorende mail. Osté stuurt de brief en de mail naar het DB van de faculteit. 12 

180524-01 CoStu plant het inwerkweekend. 13 

180524-02 Er wordt doorgegeven dat de FSR zal proberen zich aan het ACASA-tijdpad te 14 

houden. Indien dit niet lukt zal de FSR terugvallen op zijn rechten zoals 15 

omschreven in het faculteitsreglement. Ook dit wordt doorgegeven aan het 16 

DB. 17 

180524-03 Osté stuurt de brief over spreken op persoonlijke titel naar de GV.  18 

180524-04 Janssen schrijft voor volgende week een vergaderstuk over het student-lid DB. 19 

 20 

4. Mededelingen 

Nivard, Koletzki en Meijers verlaten de vergadering een kwartier eerder. Hoevers gaat ook 21 

eerder weg in verband met een tentamen dat hij moet maken. Kok is afwezig en heeft De Vries 22 

gemachtigd. FinHu vindt volgend blok plaats op woensdag van 13:00 tot 15:00 uur. Kat zegt dat 23 

Voorbergen vanaf volgende week de vergadering voorzit. Kat heeft ook een aantal punten op 24 

het bord geschreven. Dit gaat over de planning voor de laatste maanden van het studiejaar en 25 

welke dossiers er nog opgepakt zullen worden. De deadline voor het dossieroverzicht is 15 juni. 26 

Kat zou het fijn vinden als iedereen zijn stukken uiterlijk 15 juni plaatst in een Google Docs 27 

bestand. Kat stuurt het Docs-bestand naar de raadsleden waarin de overzichten geplaatst 28 

moeten worden voor het dossierhoudersoverzicht. (ACTIE) 29 
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5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld zoals hierboven is gepresenteerd. 1 

6. Notulen OV 

De conceptnotulen van de OV worden doorgenomen. Janssen herformuleert de actiepunten van 2 

de OV-notulen en mailt deze naar de raadsleden en Osté. (ACTIE) 3 

7. CILT 

Murgia zegt dat CILT het centrale orgaan is voor digitalisering en Blended Learning. Dit orgaan 4 

is nogal chaotisch. De CSR mag input leveren over dit onderwerp. Murgia vraagt of zijn 5 

standpunt, zoals hij deze heeft geformuleerd in de update, op steun kan rekenen vanuit de FSR. 6 

Er is onduidelijkheid wat het standpunt precies is. Murgia zegt dat hij graag wil dat het geld 7 

naar het primaire proces gaat. Als dit niet kan, dan wil hij dat het derde punt dat in de mail 8 

genoemd staat prioriteit krijgt.  9 

 Murgia zegt dat hij liever wil dat het geld naar het primaire proces gaat, maar als dat 10 

niet kan, dan gaat zijn voorkeur inderdaad uit naar het derde punt. Voor Janssen is het 11 

onduidelijk wat het primaire proces inhoudt. Murgia zegt dat hij hiermee de normale allocatie 12 

bedoelt. Het geld wordt dan gewoon verdeeld.  13 

 Kat vat Murgia’s standpunt samen en vraagt of de FSR het eens is met het standpunt 14 

dat er geen geld naar Blended Learning gaat, maar dat dit geld naar het primaire proces gaat. 15 

Als dit niet mogelijk is, dan gaat de voorkeur ernaar uit om het geld in punt drie te stoppen. De 16 

raad is het hiermee eens.  17 

8. Mars voor onderwijs 

Op vrijdag 8 juni wordt er een mars voor onderwijs georganiseerd. Verschillende partijen 18 

organiseren hier aan mee. Het is een mars tegen bezuinigingen in het onderwijs. De mars gaat 19 

ook over een beter diversiteitsbeleid en democratisering. Kat vraagt hoe deze laatste twee 20 

punten naar voren worden gebracht, want dit is nu nog niet duidelijk. Murgia zegt dat een 21 

taakgroep zich hiermee bezig houdt en dat het uiterlijk woensdag bekend wordt. 22 

 Janssen wil deze mars niet promoten omdat het pas woensdag duidelijk wordt wat er 23 

gezegd wordt. Ze vindt het nogal een groot verschil of er zo dadelijk gezegd wordt: "Anne de 24 

Graaff moet weg" of "We willen een diversiteitsbeleid." Kat is het hiermee eens. 25 

 De Vries vindt dat de FSR dit evenement wel moet promoten. De Jong wil zich wel als 26 

FSR uitspreken tegen bezuinigingen, maar niet tegen nog onbekende dingen. Scipio vraagt zich 27 

af waarom dit niet gepromoot kan worden, maar Night of Protest wel. Kat zegt dat er nu nog 28 

veel onduidelijkheid is. Dit was bij Night of Protest niet het geval. Scipio stelt voor dat de FSR 29 

het evenement promoot wanneer er duidelijkheid is. Ze stelt voor om hier volgende week nog 30 

eens naar te kijken. Murgia en De Vries vinden dit geen goed idee, omdat het evenement dan pas 31 

woensdag gedeeld kan worden terwijl de mars vrijdag wordt georganiseerd. 32 
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 Nivard zegt dat zij het goed vindt om het evenement te delen. Delen is volgens haar 1 

niet per se hetzelfde als promoten. Ze vindt het goed om dingen te delen die wellicht interessant 2 

zijn voor studenten. Kat heeft haar mening veranderd en is het eens met Nivard. Koletzki vraagt 3 

of, indien er alsnog een aanval gedaan wordt op Anne de Graaff, het evenement nog verwijderd 4 

kan worden. Murgia zegt dat het gek is dat je een evenement verwijdert omdat je het niet eens 5 

bent met de inhoud als je intentie is om iets te delen zonder het te onderschrijven. 6 

  7 

Stemvoorstel: De FSR FGw deelt de mars voor onderwijs op Facebook. 8 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 9 

Scipio deelt het evenement voor de mars voor onderwijs op Facebook. (ACTIE) 10 

9. Vacature AS 

Osté verlaat op verzoek van de FSR FGw de vergadering gedurende dit agendapunt, omdat dit 11 

punt vertrouwelijk is. 12 

10. Student-lid DB 

Tijdens de OV is besproken dat de FSR FGw zal onderzoeken of de vragen die hij eerder gesteld 13 

had beantwoord zijn. De FSR FGw wil nog een reactie krijgen op zijn vragen. Er wordt een mail 14 

gestuurd. Janssen schrijft en stuurt deze mail. Als zij onduidelijkheden tegenkomt, dan worden 15 

deze besproken bij BM&D. (ACTIE) 16 

11. Brief ILO 

Er wordt gestemd. 17 

Stemvoorstel: De FSR FGw ondertekent de brief over de ILO. 18 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 19 

Janssen stuurt de brief en de handtekening van Kat naar Mitchel. (ACTIE)  20 

12. Geld raadsassistenten 

Hoevers heeft een vergaderstuk geschreven over een alternatieve manier om de 21 

raadsassistenten alsnog het bedrag te geven dat zij zouden krijgen wanneer zij in aanmerking 22 

konden komen voor een beurs. Nu kunnen zij geen beurs aanvragen, omdat zij 23 

eerstejaarsstudenten zijn. Koletzki vraagt of de raadsassistenten met terugwerkende kracht het 24 

geld kunnen ontvangen. Dit is momenteel nog niet mogelijk volgens Murgia. 25 

  26 

Stemvoorstel: De FSR FGw betaalt vanuit het raadsbudget, nadat het is overlegd met Wilts, 27 

het bedrag waar de raadsassistenten recht op zouden hebben indien zij in 28 

aanmerking kwamen voor het krijgen van een beurs vanuit het 29 
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profileringsfonds. 1 

Stemuitslag: Het stemvoorstel is aangenomen. 2 

Kat neemt contact op met Wilts om voor te stellen dat Voorbergen en Scipio geld ontvangen 3 

voor hun werkzaamheden in de raad vanuit raadsbuget. (ACTIE) 4 

Hoevers verlaat de vergadering en machtigt Kat. 5 

13. Inwerken  

Er wordt een vergaderstuk besproken over het inwerken. De Jong heeft een vraag over de 6 

afgevaardigde. De deadline om door te geven wie dit wordt is 23 juni. Janssen zegt dat de CSR 7 

deze deadline altijd erg vroeg stelt, maar dat dit niet per se nodig is. Er wordt besloten dat er 8 

naar de nieuwe raadsleden gecommuniceerd wordt dat zij gevraagd worden om uiterlijk 23 juni 9 

door te geven wie de CSR-afgevaardigde wordt en dat het eerste inwerkmoment van de CSR op 10 

29 juni plaatsvindt.  11 

  De Jong denkt dat de structuur van de studentenraad eerder besproken moet worden. 12 

De raadsleden kunnen hier dan voor de aanvang van hun studiejaar over nadenken en 13 

eventueel een besluit over nemen. Janssen denkt dat het goed is om de nieuwe raadsleden ook 14 

uit te nodigen voor de werkgroepsvergaderingen, in plaats van alleen de PV en de OV. CoStu 15 

plant twee momenten voor de vakantie: één informatiebijeenkomst en één PV. Daarnaast wordt 16 

er een borrel georganiseerd in de raadskamer. (ACTIE) Janssen meldt dat zij dan er niet bij kan 17 

zijn. 18 

Nivard, Meijers en Koletzki verlaten de vergadering. 19 

14. Planning laatste maanden 

Kat en de werkgroepcoördinatoren hebben een lijst gemaakt welke dossiers er nog behandeld 20 

moeten worden de komende weken. Deze lijst staat op het bord. Kat vraagt wat de raadsleden 21 

vinden van de lijst. Janssen geeft aan dat zij meer tijd nodig heeft om naar de lijst te kijken. 22 

Murgia heeft alvast een aanvulling voor de werkgroep OER, OC's & Studiesucces, namelijk BSA. 23 

Elke werkgroep bespreekt welke dossiers zij de komende weken nog willen behandelen. Kat 24 

plaatst deze dossiers vervolgens in een overzicht. (ACTIE) Volgende week wordt het 25 

agendapunt Planning laatste maanden geagendeerd. (NOG TE AGENDEREN) 26 

15. Diversity officer 

Er wordt gesproken over de diversity officer. 27 

16. Onderwerpen gesprek CvB 

Kat heeft een voorzittersoverleg met de rector. Ze heeft een aantal onderwerpen voorgesteld 28 

om te bespreken. De onderwerpen zijn: 29 
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- diversity officer; 1 

- vergoedingen voor eerstejaarsstudenten; 2 

- (er moet gekeken worden naar het instellen van een soort raadsassistenten voor OC's). 3 

Murgia stelt voor om het honoursprogramma ook te bespreken met de rector. Janssen vraagt 4 

zich af wat Kat dan moet zeggen. Murgia denkt dat Kat moet zeggen dat IIS best een raar stelsel 5 

is en dat er geen examencommissie is. Ook is het onduidelijk welke OC nou verantwoordelijk is 6 

voor het evalueren van de vakken. Ook De Vries heeft nog een toevoeging. Ze denkt dat het goed 7 

is om te noemen dat er geen controle is hoe duurzaamheid wordt uitgevoerd. Kat neemt deze 8 

toevoegingen mee naar het gesprek. 9 

17. WVTTK 

Er zijn geen punten voor de WVTTK. 10 

18. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 11 

19. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 14:57 uur. 12 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 13 

stemming. 14 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 15 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 16 

2018. 17 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 18 

2017-2018. 19 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 20 

2017-2018. 21 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-22 

2018. 23 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 24 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 25 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 26 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 27 
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170913-01 Annie de Jong is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 1 

2017-2018. 2 

170913-02 Bauke Kok is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 3 

2017-2018. 4 

171013-01 De coördinatoren sturen de agenda van de werkgroepvergadering in een 5 

aparte mail naar de raadsleden en vergaderstukken voor de werkgroep 6 

worden als reactie op deze mail gestuurd. Vergaderstukken voor de PV blijven 7 

verstuurd worden als reactie op de Week van de FSR en er wordt bij vermeld 8 

dat dit voor de PV is. 9 

171027-01 Osté stuurt voor blok 2 de Week van de FSR om vrijdag 17:00 uur. De 10 

werkgroepcoördinatoren en mensen die vergaderstukken hebben geschreven 11 

voor de PV sturen hun stukken naar Osté voor vrijdag 15:00 uur. 12 

171120-01 Roeland Voorbergen is de nieuwe raadsassistent. 13 

180129-01 Osté stuurt de conceptagenda van de PV naar Postma. 14 

180405-01 Roeland Voorbergen vervangt Melle Koletzki als vicevoorzitter. 15 

Actielijst 

180503-11 Kat geeft het TAQT-boekje over voorzitten naar Voorbergen. Voorbergen 16 

herinnert Kat hieraan. 17 

180517-08 Kat stuurt de brief over functiebeperkingen naar Osté en stuurt hierbij een 18 

bijbehorende mail. Osté stuurt de brief en de mail naar het DB van de faculteit. 19 

180524-05 Kat stuurt de brief die naar GV gestuurd is en gaat over het spreken op 20 

persoonlijke titel naar de studentenraden. Ze meldt hierbij dat e 21 

studentenraden ook aan de GV kunnen laten weten dat zij het eens zijn met de 22 

brief, indien dit het geval is. 23 

180524-06 BM&D neemt Murgia’s opmerking mee. Deze opmerking gaat over de rol die 24 

mogelijk is weggelegd voor beleidsmedewerkers wat betreft het verbeteren 25 

van de de transparantie. 26 

180601-01 Osté stuurt naar Partij Stout dat Murgia wellicht bij de overhandiging in 27 

verband met de kantinepetitie aanwezig is.  28 

180601-02 Osté mailt naar de FSR FdR dat zij de handtekening van de voorzitter moet 29 

hebben voor het ondertekenen van het advies over de catering. 30 
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180601-03 Kat stuurt het Docs-bestand naar de raadsleden waarin de overzichten in 1 

geplaatst moeten worden voor het dossierhoudersoverzicht. 2 

180601-04 Janssen herformuleert de actiepunten van de OV-notulen en mailt deze naar 3 

de raadsleden en Osté. 4 

180601-06 Scipio deelt het evenement voor de mars voor onderwijs op Facebook. 5 

180601-07 Janssen mailt de vragen over het student-lid naar Wilts. 6 

180601-08 Janssen stuurt de brief en de handtekening van Kat naar Mitchel. 7 

180601-09 Kat neemt contact op met Wilts om voor te stellen dat Voorbergen en Scipio 8 

geld ontvangen voor hun werkzaamheden in de raad vanuit raadsbuget. 9 

180601-10 CoStu plant twee momenten voor de vakantie: één informatiebijeenkomst en 10 

één PV. Daarnaast wordt er een borrel georganiseerd in de raadskamer. 11 

180601-11 Elke werkgroep bespreekt welke dossiers zij de komende weken nog willen 12 

behandelen. Kat plaatst deze dossiers vervolgens in een overzicht. 13 

180601-12 Kat schrijft het artikel voor Folia en Murgia leest dit artikel daarna door. 14 

Vervolgens wordt het artikel besproken met de andere raadsleden. 15 

Nog te agenderen 

180315-01 Raadsstandpunt honoursprogramma 16 

180405-01 Evaluatie FSR 17 

180601-01 Planning laatste maanden 18 

Pro memori 

180320-01 De FSR FGw van volgend jaar moet erop gewezen worden dat de FSR van dit 19 

jaar vraagt om ruimte vrij te maken in de begroting voor de diversityofficer. 20 

180524-01 De FSR FGw van volgend jaar moer erop gewezen worden dat zij zich bezig 21 

kunnen houden met de vraag: “Hoe denken jullie over het vastleggen dat alle 22 

student-assistenten via een open werving vastgesteld moeten worden?” 23 

 24 


