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17 Sluiting 17 

1. Opening 

Voorbergen opent de vergadering om 17:00 uur. 18 

2. Post 

De post wordt besproken. 19 

 

Notulen PV 15 juni 2018 

 

Aanwezig 

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

Vries, Rachel Meijers, Bauke Kok, Annie de Jong 

Afwezig Eva Nivard, Rachel Meijers 

Gast  

Notulist Charlotte Osté 
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3. Vaststellen notulen PV + actielijst 

De notulen van de PV van 1 juni zijn vastgesteld. De notulen van 6 juni zijn ook vastgesteld. Kat 1 

mailt de raadsleden met een overzicht van de bijeenkomsten en/of PV’s. (ACTIE) De actielijst 2 

wordt doorgelopen. 3 

180524-05 Kat stuurt de brief die naar GV gestuurd is en gaat over het spreken op 4 

persoonlijke titel naar de studentenraden. Ze meldt hierbij dat de 5 

studentenraden ook aan de GV kunnen laten weten dat zij het eens zijn met de 6 

brief, indien dit het geval is. 7 

180524-06 BM&D neemt Murgia’s opmerking mee. Deze opmerking gaat over de rol die 8 

mogelijk is weggelegd voor beleidsmedewerkers wat betreft het verbeteren 9 

van de transparantie. BM&D kijkt wat hiermee gedaan kan worden. 10 

180601-09 Kat neemt contact op met Wilts om voor te stellen dat Voorbergen en Scipio 11 

geld ontvangen voor hun werkzaamheden in de raad vanuit raadsbuget. 12 

180601-11 Elke werkgroep bespreekt welke dossiers zij de komende weken nog willen 13 

behandelen. Kat plaatst deze dossiers vervolgens in een overzicht. 14 

180601-12 Kat schrijft het artikel voor Folia en Murgia leest dit artikel daarna door. 15 

Vervolgens wordt het artikel besproken met de andere raadsleden. 16 

180606-01 Kok bespreekt vervolgens met Osté wanneer de e-mailstemming over de brief 17 

over doelmatigheidskortingen georganiseerd kan worden. Osté organiseert 18 

deze e-mailstemming vervolgens. 19 

180606-02 De punten die de FSR wil aandragen over Sterke Medezeggenschap worden 20 

gemaild naar het DB van de faculteit. 21 

180606-03 Voorbergen vraagt tijdens het vooroverleg of het DB het passend vindt om 22 

tijdens de OV te spreken over IT-faciliteiten en green papers. 23 

180606-04  Kat zegt tijdens het vooroverleg dat de FSR de actielijst van de OV heeft 24 

herschreven om het duidelijker te maken. 25 

180606-05 Kat vraagt tijdens het vooroverleg of het DB tijdens de OV een update kan 26 

geven over het minorbeleid. 27 

180606-06 Kat vraagt ook tijdens het vooroverleg aan het DB wanneer de FSR de 28 

verzoeken over de afschaffing van Dramaturgie en de Research Master 29 

Nederlandse letterkunde krijgt. 30 

180606-07 Kat mailt Ivar Smit een mail waarin ze vraagt wanneer PCH gesloten is. 31 

180606-08 Kat plant een bijeenkomst vóór 11 juli i.v.m. de ACASA deadline, bijvoorbeeld 32 

6 juli. 33 
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180606-09 Kat zoekt uit wanneer er zoveel mensen op vakantie gaan dat er geen quorum 1 

gehaald kan worden. 2 

180606-10 Indien raadsleden nog vragen hebben aan de examencommissie, kunnen zij 3 

deze voorafgaand aan het gesprek mailen naar Kat en Murgia. 4 

4. Mededelingen 

Meijers is afwezig en heeft Koletzki gemachtigd. Nivard is ook afwezig en heeft Kat gemachtigd. 5 

De Vries is jarig. Hoera! Murgia en De Vries moeten de vergadering eerder verlaten.  6 

5. Vaststellen agenda 

International classroom wordt niet besproken en wordt verplaatst naar volgende week. (NOG 7 

TE AGENDEREN) De agenda wordt vastgesteld. 8 

6. Update 

Kok heeft contact gehad met Tariq en Geertje. Zij waren enthousiast over de brief over 9 

doelmatigheidskortingen die de FSR wil verspreiden. Het is onduidelijk wat de bonden precies 10 

willen doen. De LSVb heeft nog niet ingestemd en heeft de brief nog niet kunnen bespreken. Kok 11 

maakt zich zorgen dat de brief straks niet meer voor de zomer verzonden kan worden. Kok 12 

heeft daarom morgen met Geertje afgesproken. Hij denkt dat het goed is om een alternatief te 13 

bedenken bij FinHu om de brief alsnog te verspreiden. Voorbergen stelt voor om dit aan het 14 

einde van de vergadering te agenderen.  15 

7. Diversity Officer 

Murgia heeft een algemene opmerking. Hij zegt dat het niet echt een opinieartikel is. Het is veel 16 

meer een brief. Hij denkt dat het artikel feller mag en minder gedetailleerd. Janssen stelt voor 17 

dat Murgia het artikel herschrijft. Kat zegt dat zij geen fel artikel wil. Kok zegt dat er nu een 18 

strijd ontstaat tussen nuance en geen nuance. Hij denkt dat het niet minder gedetailleerd hoeft 19 

te worden. Een algemene inleiding waardoor mensen meer in een artikel ‘zitten’ i.p.v. feiten op 20 

te noemen, kan al een verbetering zijn volgens Kok. Kok denkt dat kleine aanpassingen het al 21 

een stuk meer een opiniestuk maken. De Vries zegt dat het ook mogelijk is om de brief als een 22 

open brief te sturen naar Folia en dat Folia er dan een stukje over schrijft. Kat en Voorbergen 23 

zijn er voorstander van om zelf het artikel te schrijven. Kat herschrijft het artikel. (ACTIE) 24 

  De Vries denkt dat het artikel ook korter moet. Hoevers zegt dat het artikel tussen de 25 

500 en 1000 woorden moet zijn. Het artikel hoeft dus niet korter. Voorbergen vraagt zich af of 26 

het zin heeft om de brief te bespreken. Koletzki zegt dat hij het punt “betrokken worden bij de 27 

evaluatie” niet vindt kloppen. Volgens hem wordt de FSR wel betrokken. Kat zegt dat dit niet het 28 

geval is. Volgens haar klopt het artikel wel. 29 

8. Honoursprogramma 

In eerste instantie zou deze brief besproken worden tijdens de vergadering van de werkgroep 30 

OER, OC’s en Studiesucces. Dit is niet gelukt. Daarom wordt het besproken tijdens deze PV. 31 

  Janssen heeft een opmerking. Ze denkt dat de brief een ongevraagd advies moet zijn. 32 

Murgia zegt dat hij liever “advies” schrijft. De raad vindt dit goed. Hij zal hier wel bij zetten dat 33 

het om het “afschaffen” van het programma gaat. 34 
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9. Student-lid DB 

Er wordt gesproken over het student-lid DB. 1 

10. Algemene Vergadering 

Kat heeft tijdens het TTO gevraagd waar de AV over gaat. De AV gaat over kwaliteitsafspraken 2 

en de investeringsagenda. Het DB ziet de kwaliteitsafspraken als een vervolg op de 3 

investeringsagenda. Het eerste deel gaat over de investeringsagenda en welke lessen het DB 4 

hieruit getrokken heeft. Daarna wordt er gesproken over de kwaliteitsafspraken. 5 

  Kat zegt dat zij wil dat iedereen erbij is, tenzij je niet kan. Voorbergen denkt dat het 6 

goed als er veel mensen bij zijn, omdat hij denkt dat dit een belangrijk onderwerp is. 7 

11. Vacature AS 

Dit agendapunt is vertrouwelijk en Osté wordt verzocht de vergadering te verlaten. 8 

Voorbergen, Koletzki, een nieuw raadslid en iemand die de functie van AS in een voorgaand jaar 9 

heeft vervuld, nemen plaats in de sollicitatiecommissie.  10 

12. OV-voorbereiding 

De OV wordt voorbereid. 11 

13. E-mailadressen 

Osté stuurt een mail naar Canon en naar Bert Zwiep of Robin Vermeulen dat de raadsleden van 12 

de FSR FGw liever hebben dat de e-mail niet naar hun eigen e-mailadressen gestuurd worden, 13 

maar naar het algemene e-mailadres van de FSR. (ACTIE) 14 

14. Brief doelmatigheidskortingen 

Kok hoopt dat de LSVb zo spoedig mogelijk kan reageren op het voorstel van de FSR om de brief 15 

omtrent doelmatigheidskortingen te verspreiden. Zij hebben veel contacten. Kat stelt voor als 16 

dit te lang duurt, per studentenstad de CSR en organisaties als ASVA te contacteren. Kok zegt 17 

dat er dan alsnog sprake is van bureaucratische stroperigheid. Koletzki stelt voor om nu alvast 18 

de brief te sturen naar de centrale studentenraden van andere universiteiten. Janssen denkt dat 19 

het goed is om alle facultaire studentenraden van Nederland te mailen. Kat denkt dat het beter 20 

overkomt als het via de centrale raden gestuurd wordt. Kok zegt dat technische universiteiten 21 

vooral bezig zijn met hun eigen activiteiten. Bovendien zei Tariq van de LSVb dat veel mensen in 22 

andere steden het spannend vinden wat er in Amsterdam gebeurt. Het is mogelijk dat mensen 23 

afgeschrikt worden wanneer dit vanuit de FSR FGw wordt gestuurd. 24 

  Kat stelt voor dat LSVb de eerste voorkeur is, daarna de vakbond en de centrale 25 

studentenraden. Kat zegt daarna dat het LOF ook nog een optie is om de brief te verspreiden. 26 

Voorbergen stelt voor om het gesprek van morgen af te wachten. Kat vraagt of Kok dit weekend 27 

een update kan geven over de gang van zaken. 28 

15. WVTTK 

Er zijn geen punten voor de WVTTK. 29 

16. Rondvraag 

Kat en Osté gaan nu iets drinken. Ze vragen wie mee gaan. 30 
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17. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 18:51. 1 

Besluiten 

170901-01 Machtigingen die tijdens de PV binnenkomen per e-mail tellen mee bij 2 

stemming. 3 

170901-02 Emma Kat is de voorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-2018. 4 

170901-03 Melle Koletzki is de vicevoorzitter van de FSR FGw voor het studiejaar 2017- 5 

2018. 6 

170901-04 Noor de Vries is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 7 

2017-2018. 8 

170901-05 Hoevers is dan ook de penningmeester van de FSR FGw voor het studiejaar 9 

2017-2018. 10 

170901-06 Nivard is vertrouwenspersoon van de FSR FGw voor het studiejaar 2017-11 

2018. 12 

170901-07 De FSR FGw werkt met vijf werkgroepen, namelijk (i) Bachelor- & 13 

Masteronderwijs, (ii) Onderwijs- en Examenregeling, Opleidingscommissies & 14 

Studiesucces, (iii) Communicatie & Studieverenigingen, (iv) Financiën & 15 

Huisvesting en (v) Besturingsmodel & Diversiteit. 16 

170913-01 Annie de Jong is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 17 

2017-2018. 18 

170913-02 Bauke Kok is werkgroepcoördinator van de FSR FGw voor het studiejaar 19 

2017-2018. 20 

171013-01 De coördinatoren sturen de agenda van de werkgroepvergadering in een 21 

aparte mail naar de raadsleden en vergaderstukken voor de werkgroep 22 

worden als reactie op deze mail gestuurd. Vergaderstukken voor de PV blijven 23 

verstuurd worden als reactie op de Week van de FSR en er wordt bij vermeld 24 

dat dit voor de PV is. 25 

171027-01 Osté stuurt voor blok 2 de Week van de FSR om vrijdag 17:00 uur. De 26 

werkgroepcoördinatoren en mensen die vergaderstukken hebben geschreven 27 

voor de PV sturen hun stukken naar Osté voor vrijdag 15:00 uur. 28 

171120-01 Roeland Voorbergen is de nieuwe raadsassistent. 29 
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180129-01 Osté stuurt de conceptagenda van de PV naar Postma. 1 

180405-01 Roeland Voorbergen vervangt Melle Koletzki als vicevoorzitter. 2 

Actielijst 

180524-06 BM&D neemt Murgia’s opmerking mee. Deze opmerking gaat over de rol die 3 

mogelijk is weggelegd voor beleidsmedewerkers wat betreft het verbeteren 4 

van de transparantie. BM&D kijkt wat hiermee gedaan kan worden. 5 

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

gemaild naar het DB van de faculteit. 7 

180606-08 Kat plant een bijeenkomst vóór 11 juli i.v.m. de ACASA deadline, bijvoorbeeld 8 

6 juli. 9 

180606-09 Kat zoekt uit wanneer er zoveel mensen op vakantie gaan dat er geen quorum 10 

gehaald kan worden. 11 

180615-01 Kat mailt de raadsleden met een overzicht van de bijeenkomsten en/of PV’s 12 

180615-02 Kat herschrijft het artikel omtrent de Diversity Officer. 13 

180615-07 Osté stuurt een mail naar Canon en naar Bert Zwiep of Robin Vermeulen dat 14 

de raadsleden van de FSR FGw liever hebben dat de e-mail niet naar hun eigen 15 

e-mailadressen gestuurd worden, maar naar het algemene e-mailadres van de 16 

FSR. 17 

Nog te agenderen 

180615-01 International Classroom 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 

 25 


