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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 Doelmatigheidskortingen 6 

7 Sterke Medezeggenschap 7 

8 Actielijst OV 8 

9 Voorbereiding OV 9 

10 Planning laatste maanden en vakantie 10 

11 Gesprek examencommissie 11 

12 WVTTK 12 

13 Rondvraag 13 

14 Sluiting 14 

1. Opening 

Voorbergen opent de vergadering om 17:00 uur. 15 

2. Post 

De post wordt besproken. 16 

 

 
 

 

Notulen PV 6 juni 2018 

 

Aanwezig 

Elisa Janssen, Melle Koletzki, Roeland Voorbergen, Wouter Hoevers, Emma Kat, Michele Murgia, Lara Scipio, Noor de 

Vries, Rachel Meijers, Bauke Kok 

Afwezig Annie de Jong, Eva Nivard 

Gast  

Notulist Charlotte Osté 
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3. Vaststellen notulen PV + actielijst 

De notulen van de PV worden nog niet vastgesteld. De actielijst wordt wel doorgelopen. 1 

180503-11 Kat geeft het TAQT-boekje over voorzitten naar Voorbergen. Voorbergen 2 

herinnert Kat hieraan. 3 

180517-08 Kat stuurt de brief over functiebeperkingen naar Osté en stuurt hierbij een 4 

bijbehorende mail. Osté stuurt de brief en de mail naar het DB van de faculteit. 5 

180524-05 Kat stuurt de brief die naar GV gestuurd is en gaat over het spreken op 6 

persoonlijke titel naar de studentenraden. Ze meldt hierbij dat e 7 

studentenraden ook aan de GV kunnen laten weten dat zij het eens zijn met de 8 

brief, indien dit het geval is. 9 

180524-06 BM&D neemt Murgia’s opmerking mee. Deze opmerking gaat over de rol die 10 

mogelijk is weggelegd voor beleidsmedewerkers wat betreft het verbeteren 11 

van de de transparantie. 12 

180601-01 Osté stuurt naar Partij Stout dat Murgia wellicht bij de overhandiging in 13 

verband met de kantinepetitie aanwezig is.  14 

180601-02 Osté mailt naar de FSR FdR dat zij de handtekening van de voorzitter moet 15 

hebben voor het ondertekenen van het advies over de catering. 16 

180601-03 Kat stuurt het Docs-bestand naar de raadsleden waarin de overzichten in 17 

geplaatst moeten worden voor het dossierhoudersoverzicht. 18 

180601-04 Janssen herformuleert de actiepunten van de OV-notulen en mailt deze naar 19 

de raadsleden en Osté. 20 

180601-06 Scipio deelt het evenement voor de mars voor onderwijs op Facebook. 21 

180601-07 Janssen mailt de vragen over het student-lid naar Wilts. 22 

180601-08 Janssen stuurt de brief en de handtekening van Kat naar Mitchel. 23 

180601-09 Kat neemt contact op met Wilts om voor te stellen dat Voorbergen en Scipio 24 

geld ontvangen voor hun werkzaamheden in de raad vanuit raadsbuget. 25 

180601-10 CoStu plant twee momenten voor de vakantie: één informatiebijeenkomst en 26 

één PV. Daarnaast wordt er een borrel georganiseerd in de raadskamer. 27 

180601-11 Elke werkgroep bespreekt welke dossiers zij de komende weken nog willen 28 

behandelen. Kat plaatst deze dossiers vervolgens in een overzicht. 29 
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180601-12 Kat schrijft het artikel voor Folia en Murgia leest dit artikel daarna door. 1 

Vervolgens wordt het artikel besproken met de andere raadsleden. 2 

 3 

4. Mededelingen 

Voorbergen zegt dat er drie afwezigingen zijn, namelijk Kok, De Jong en Nivard. De Jong heeft 4 

Kok gemachtigd, Nivard heeft Kat gemachtigd. De verwachting is dat Kok op een later moment 5 

bij deze vergadering aanwezig kan zijn. Hoevers verlaat wellicht eerder de vergadering. 6 

 7 

5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld zoals hierboven is gepresenteerd. Kat meldt dat Murgia en zij een 8 

afspraak hebben met de examencommissie. Ze zou graag tijdens deze vergadering nog een 9 

aantal dingen bespreken ter voorbereiding van dit gesprek. Voorbergen agendeert dit 10 

onderwerpen aan het einde van de vergadering. 11 

6. Doelmatigheidskortingen 

Er wordt een e-mailstemming georganiseerd. Zodra Kok aanwezig is wordt er gevraagd 12 

wanneer hij de brief herschreven kan hebben. Kok bespreekt vervolgens met Osté wanneer de 13 

e-mailstemming over de brief over doelmatigheidskortingen georganiseerd kan worden. 14 

(ACTIE) 15 

Kok is aanwezig bij de vergadering. 16 

Janssen vraagt wat precies de bedoeling is met de brief. Het is haar onduidelijk waarover 17 

precies gestemd gaat worden. Voorbergen zegt dat de brief verspreid gaat worden onder 18 

verschillende studentenorganisaties met het verzoek om de brief te ondertekenen. Kat vult 19 

Voorbergen aan en zegt dat de FSR ook zijn eigen naam eronder zal zetten. 20 

7. Sterke Medezeggenschap 

Er wordt besproken welke dossiers men wil doorschuiven tot na de vakantie. Een van die 21 

punten is Sterke Medezeggenschap. Enkele punten wil de FSR graag wel voor de vakantie nog 22 

bespreken. Voorbergen stelt voor om IT en green papers te behandelen voor de vakantie. 23 

Murgia vraagt zich af waarom green papers voor de zomer behandeld moet worden. Voorbergen 24 

wil graag de positieve reactie van de FSR op het werken met green papers doorgeven zodat er 25 

vanaf begin volgend studiejaar mee gewerkt kan worden. Murgia heeft nog een vraag over IT-26 

faciliteiten. Hij vindt de printpassen een goed idee, maar hij denkt dat het strategisch handiger 27 

is om de eigen printer te verschuiven naar het Universiteitskwartier. Kat zegt dat zij ook geen 28 

eigen printer hoeft voor de FSR. Er zijn voldoende printers aanwezig in het gebouw. Voorbergen 29 

is het ermee eens om het punt over de eigen printer te parkeren tot er gesproken wordt over 30 

het Universiteitskwartier. 31 

  Voorbergen vraagt of de FSR dit wil bespreken tijdens de OV. Koletzki zegt dat er 32 

tijdens het samenwerkingsgesprek is aangegeven dat het DB en de FSR nog met elkaar in 33 

gesprek gaan over Sterke Medezeggenschap. Voorbergen zegt dat hier nog geen afspraak voor is 34 

georgansieerd. De FSR had besloten om niet nog voor de vakantie aan te dringen op een gesprek 35 
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hierover. Janssen stelt voor om de punten die de FSR wil te mailen. De Vries denkt dat er dan 1 

ook gemaild kan worden dat de FSR niet verwacht dat het gesprek over Sterke 2 

Medezeggenschap dit studiejaar nog zal plaatsvinden. Kok zegt dat er niet veel gediscussieerd 3 

zal worden over IT-faciliteiten. Het bestuur zal zeggen dat zij het verzoek van de FSR hierover 4 

honoreren of niet. Misschien dat over green papers meer gediscussieerd wordt. Hij denkt dat dit 5 

wel punten zijn die tijdens de OV besproken kunnen worden als er tijd voor is. 6 

 Voorbergen is het ermee eens dat de punten gemaild kunnen worden. Hij zal bij het 7 

vooroverleg dan nog even aanstippen of het bestuur denkt dat dit passend is voor een OV of 8 

niet. (ACTIE) De raad is het ermee eens om het op deze manier aan te pakken. 9 

8. Actielijst OV 

Janssen heeft de actiepunten herschreven. Het is onduidelijk hoe de herschreven actiepunten 10 

besproken moeten worden, aangezien het niet voor iedereen geheel duidelijk is wat Janssen aan 11 

de actiepunten veranderd heeft. Scipio stelt voor dat de raadsleden die opmerkingen hebben 12 

deze naar Janssen sturen. Janssen zegt dat dit kan, maar zij wil graag wel een aantal zaken wil 13 

bespreken, namelijk de gekleurde onderdelen in de herschreven actielijst. Uiteindelijk zijn de 14 

actiepunten als volgt aangepast: 15 

170518-05 Reijnen plant een afspraak met de FSR zodat het DB en de FSR in gesprek gaan 16 

over het rapport Studiesucces 2.0 17 

170914-07 Zodra er een plan is over diversiteit en een eventuele diversity officer, legt het 18 

DB dit plan voor aan de FSR. 19 

180322-02 Weerman vraagt bij de evaluatie over ongeveer een jaar aan de FSR of de FSR 20 

tevreden is over de huidige diversity officer en de ontwikkelingen. 21 

170914-22 Het faculteitsbestuur en de FSR gaan met elkaar in gesprek over het 22 

minorbeleid in de lente van 2018. 23 

171219-07 De FSR maakt een afspraak voor een gesprek met het DB en de OR over de 24 

centrale financiering van uren voor docentleden van OC’s. 25 

180125-02 Na het gesprek over de memo facultaire medezeggenschap en de relatie tussen 26 

het DB en de FSR (28 mei 2018) reageert het DB op de punten die tijdens 27 

eerdere OV’s en het gesprek zijn aangedragen door de FSR. Deze punten 28 

verwerkt het DB in een stuk en stuurt dat naar de FSR. 29 

180125-04 Het DB zoekt naar een goede manier om de deadlines voor het publiceren van 30 

de studiegids te handhaven. 31 

180322-05 De FSR en het DB gaan in gesprek over de punten uit Sterke Medezeggenschap 32 

die niet aan de orde komen tijdens het gesprek van 28 mei. Het DB stuurt de 33 

FSR een uitnodiging voor het gesprek over Sterke Medezeggenschap. 34 
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180517-03 De FSR zoekt uit of de vragen omtrent het student-lid inmiddels zijn 1 

beantwoord, zodat de FSR een voorstel kan schrijven. Op basis van dit voorstel 2 

gaan de FSR en het DB met elkaar in gesprek. 3 

180517-04 Reijnen checkt of de toevoeging in de OER over het inzagemoment voor 4 

deeltentamens is aangepast in de OER. 5 

180517-05 De FSR stuurt toevoegingen of aanpassingen aan het voordelenlijstje van OC-6 

verkiezingen naar het DB. 7 

180517-06 Weerman vraagt aan het CSB of het mogelijk is om eerder naar studenten te 8 

communiceren of zij zich verkiesbaar kunnen stellen voor de OC-verkiezingen. 9 

180517-07 Het DB stuur een schriftelijke reactie op het advies van de FSR over het jaarplan 10 

CoH. 11 

Kat zegt tijdens het vooroverleg dat de FSR de actielijst van de OV heeft herschreven om het 12 

duidelijker te maken. (ACTIE) Tijdens de volgende PV worden de OV-notulen vastgesteld. (NOG 13 

TE AGENDEREN) 14 

9. Voorbereiding OV 

De FSR bereidt de OV voor. 15 

10. Planning laatste maanden en vakantie 

Kat heeft een vergaderstuk geschreven over de planning voor de laatste maanden en de 16 

vakantie. Het is onduidelijk wanneer PCH gesloten is. Janssen denkt niet dat het moeilijk is om 17 

hierachter te komen. Kat mailt Ivar Smit een mail waarin ze vraagt wanneer PCH gesloten is. 18 

(ACTIE) 19 

  De Vries stelt voor om een PV plaats te laten vinden in de week van 2 juli. Ze denkt dat 20 

het goed is om dit op 5 of 6 juli te doen. De Vries weet niet wie er dan al weg is. Kat zoekt uit 21 

wanneer het mogelijk is om in de week van 2 juli een PV te organiseren. Kat meldt dat er tussen 22 

3 en 6 juli slechts twee raadsleden afwezig zijn. Kat stelt voor om de PV van 13 juli te laten 23 

staan, omdat de OV-notulen dan besproken kunnen worden. Er wordt besloten om de PV van 13 24 

juli te laten staan en geen PV te organiseren tussen 3 en 6 juli. 25 

 De Vries heeft een vraag over de vergaderingen die specifiek voor ACASA 26 

georganiseerd worden. Janssen denkt dat het handig is om tussen 3 en 17 juli meer 27 

vergaderingen te organiseren, omdat er dan nog dossiers spelen. Ze wil het bovendien hebben 28 

over de status van deze bijeenkomsten. Er wordt nu gesproken over PV’s, maar dan is het wel 29 

relevant hoeveel stemgerechtigden aanwezig kunnen zijn. Kat stelt voor om deze vergaderingen 30 

geen PV’s te plannen, maar te werken met e-mailstemmingen. Janssen vindt dat prima. Ze denkt 31 

dat het moeilijk wordt voor de mensen die werken aan het dossier ACASA, wanneer zij geen 32 

input tussen 3 en 17 juli zullen krijgen. Scipio meldt dat zij dossierhouder van ACASA is, omdat 33 

zij dan afwezig is. Voorbergen zegt dat hij het dossierhoudersschap van Scipio overneemt om 34 

deze reden. 35 

 Kat zegt dat de deadline voor ACASA 11 juli is. Janssen heeft dus een punt over het feit 36 
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dat de PV dan wel eerder gepland moet worden dan 13 juli. Kat zegt dat zij geen PV bedoelt, 1 

maar een bijeenkomst. Kat vraagt wanneer de bijeenkomst gepland moet worden. Janssen zegt 2 

dat het haar niet uitmaakt. Ze denkt dat het voor de echte vakantie belangrijk is dat de FSR 3 

onderwerpen bespreekt waar de FSR deadlines voor heeft. De deadlines zijn alleen nu nog niet 4 

allemaal bekend. Voorbergen wil voorstellen om op 6 juli in de avond een PV in te plannen. Er 5 

wordt een bijeenkomst gepland vóór 11 juli i.v.m. de ACASA deadline, bijvoorbeeld 6 juli. 6 

(ACTIE) 7 

  Scipio noemt een ander punt. Ze vraagt zich af of er meer tijd nodig is om het inwerken 8 

voor te bereiden. Wellicht moet de bijeenkomst van 28 juni eerder worden georganiseerd. Kat 9 

denkt dat dit niet hoeft. Kat zegt dat de ingeplande momenten de momenten zijn waarop 10 

iedereen kan. Ze stelt voor dat CoStu het inwerkweekend organiseert en dat op 28 juni het plan 11 

wordt voorgelegd aan de rest van de FSR. Janssen zegt dat 28 juni een zaterdag is. Kat zegt dat 12 

ze dan 27 juni bedoelt. 13 

 Voorbergen vraagt of de raadsleden het goed vinden om de zaken waarover gestemd 14 

moet worden allemaal via e-mailstemmingen te organiseren. Dit vindt de raad prima. 15 

  Kat heeft nog een voorstel. Ze vraagt of alle drie de dingen dan gewoon kunnen: (i) je 16 

kunt zelf stemmen; (ii) je kunt niet meetellen voor het quorum; (iii) je kunt machtigen. Janssen 17 

zegt dat als mensen besluiten niet te machtigen en niet meetellen voor het quorum, dan heeft zij 18 

liever dat er PV’s georganiseerd worden. De kans is dan namelijk groot dat het quorum met e-19 

mailstemmingen niet gehaald wordt. Kat zegt dat de opties dan worden: of je stemt, of… Kat 20 

constateert dat iemand dan niet kan onthouden en dat vindt zij gek. Janssen zegt dat mensen 21 

wel mogen onthouden, maar dat als mensen op vakantie gaan ze liever PV’s organiseert. Dan 22 

telt diegene namelijk sowieso niet mee. Kat vraagt of iemand dit van plan is. Meijers zegt dat zij 23 

in China is tijdens de vakantie. Dit wordt lastig. Meijers is dan wel van plan om iemand te 24 

machtigen i.p.v. zich te onthouden. Kat zegt dat het geen problem hoeft te zijn, wanneer 25 

iedereen doet wat ze zeggen. 26 

  Kat zegt dat er vorig jaar stemmen gesprokkeld moesten worden. Mensen werden 27 

tijdens hun vakantie geappt om te stemmen. Kat zegt dat mensen goed aan moeten geven wat ze 28 

gaan doen. Of je stemt gewoon zelf, of je geeft aan niet mee te willen tellen voor het quorum, of 29 

je machtigt iemand. Dat zijn de drie opties die er zijn. Als mensen dit in de gaten houden, dan 30 

gaat het goed. 31 

  Janssen wil dat mensen zelf uitzoeken of degene die gemachtigd wordt, ook 32 

daadwerkelijk een stem uit kan brengen. Daarnaast zegt ze dat er uitgezocht wordt wanneer er 33 

zoveel mensen op vakantie zijn dat er überhaupt geen quorum gehaald kan worden. 34 

Machtigingen tellen dan ook niet mee. Kat zoekt uit wanneer er zoveel mensen op vakantie gaan 35 

dat er geen quorum gehaald kan worden. (ACTIE) 36 

  Kat zegt dat het nu nog onduidelijk is of er vergaderd moet worden in augustus. Dit 37 

hangt af van de deadlines van de aanvragen die de FSR nog moet ontvangen. De Vries stelt voor 38 

om de vergaderingen wel in te plannen, maar af te gelasten wanneer het nodig is. 39 

  De Vries vraagt wie de vergadering voorzit. Dit zal flexibel verlopen. Als Voorbergen of 40 

Kat er is, dan doen zij het. Anders iemand anders. Janssen zegt dat het ook mogelijk is dat het 41 

DB niks doet met het negatieve advies van de FSR. In dat geval moet de FSR binnen zes weken 42 

bepalen of hij een geschil wil aanspannen. Daar moet dus ook nog rekening mee gehouden 43 

worden. 44 
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11. Gesprek examencommissie 

Murgia en Kat hebben vrijdag een gesprek met de examencommissie. Er wordt besproken wat 1 

de FSR hier wil aandragen. Kat heeft al een aantal punten genoemd in haar mail. Ze denkt dat 2 

het ook nog goed is om te praten over de lijst met landen i.v.m. Engels. Ze is benieuwd wat de 3 

examencommissie hiervan vindt. Ze vraagt of iedereen weet wat zij nu bedoelt. Dit is het geval. 4 

Deze vraag wordt gesteld aan de examencommissie. Indien raadsleden nog vragen hebben aan 5 

de examencommissie, kunnen zij deze voorafgaand aan het gesprek mailen naar Kat en Murgia. 6 

(ACTIE) 7 

  Janssen denkt dat er vaak gevraagd wordt wat de examencommissie vindt van een 8 

bepaald onderwerp. Janssen denkt dat dit niet nodig is. Ze denkt dat de insteek bijvoorbeeld 9 

beter kan zijn: hoe gaan we ervoor zorgen dat studenten juridische hulp krijgen? i.p.v. wat 10 

vinden jullie ervan? Kat zegt dat het gesprek ook niet zo vormgegeven zal worden. Kat zegt dat 11 

zij niet iemand is die zegt: “Ik vind dat er een onderfunctionaris moet komen.” Zij zegt dan veel 12 

eerder: “Hé, ik vind dit een goed idee.” Janssen zegt dat het doel niet duidelijk wordt uit het 13 

vergaderstuk. Ze hoopt dat het doel wel duidelijk is in het gesprek. Kat zegt dat dit het geval zal 14 

zijn. 15 

12. WVTTK 

Er zijn geen punten voor de WVTTK. 16 

13. Rondvraag 

Koletzki vraagt wie er wat mee gaat drinken na de vergadering. Een aantal raadsleden willen 17 

mee. 18 

14. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten. 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 

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 

180601-09 Kat neemt contact op met Wilts om voor te stellen dat Voorbergen en Scipio 27 

geld ontvangen voor hun werkzaamheden in de raad vanuit raadsbuget. 28 

180601-11 Elke werkgroep bespreekt welke dossiers zij de komende weken nog willen 29 

behandelen. Kat plaatst deze dossiers vervolgens in een overzicht. 30 
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180601-12 Kat schrijft het artikel voor Folia en Murgia leest dit artikel daarna door. 1 

Vervolgens wordt het artikel besproken met de andere raadsleden. 2 

180606-01 Kok bespreekt vervolgens met Osté wanneer de e-mailstemming over de brief 3 

over doelmatigheidskortingen georganiseerd kan worden. Osté organiseert 4 

deze e-mailstemming vervolgens. 5 

180606-02 De punten die de FSR wil aandragen over Sterke Medezeggenschap worden 6 

gemaild naar het DB van de faculteit. 7 

180606-03 Voorbergen vraagt tijdens het vooroverleg of het DB het passend vindt om 8 

tijdens de OV te spreken over IT-faciliteiten en green papers. 9 

180606-04  Kat zegt tijdens het vooroverleg dat de FSR de actielijst van de OV heeft 10 

geschreven om het duidelijker te maken. 11 

180606-05 Kat vraagt tijdens het vooroverleg of het DB tijdens de OV een update kan 12 

geven over het minorbeleid. 13 

180606-06 Kat vraagt ook tijdens het vooroverleg aan het DB wanneer de FSR de 14 

verzoeken over de afschaffing van Dramaturgie en de Research Master 15 

Nederlandse letterkunde krijgt. 16 

180606-07 Kat mailt Ivar Smit een mail waarin ze vraagt wanneer PCH gesloten is. 17 

180606-08 Er wordt een bijeenkomst gepland vóór 11 juli i.v.m. de ACASA deadline, 18 

bijvoorbeeld 6 juli. 19 

180606-09 Kat zoekt uit wanneer er zoveel mensen op vakantie gaan dat er geen quorum 20 

gehaald kan worden. 21 

180606-10 Indien raadsleden nog vragen hebben aan de examencommissie, kunnen zij 22 

deze voorafgaand aan het gesprek mailen naar Kat en Murgia. 23 

Nog te agenderen 

180315-01 Raadsstandpunt honoursprogramma 24 

180405-01 Evaluatie FSR 25 

180601-01 Planning laatste maanden 26 

Pro memori 

180320-01 De FSR FGw van volgend jaar moet erop gewezen worden dat de FSR van dit 27 

jaar vraagt om ruimte vrij te maken in de begroting voor de diversityofficer. 28 

180524-01 De FSR FGw van volgend jaar moer erop gewezen worden dat zij zich bezig 29 

kunnen houden met de vraag: “Hoe denken jullie over het vastleggen dat alle 30 

student-assistenten via een open werving vastgesteld moeten worden?” 31 


