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Notulen PV 12 oktober 2018 

Aanwezig Tjibbe Valkenburg, Thirza Tiel, Claire Dijkman, Nuala Vlogman 

Afwezig Loekie van Dinther, Nuria Zantman, Roeland Voorbergen 

Gast n.v.t. 

Notulist Quinty de Nobel 



 

Pagina 2 ~ 7 

1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 10.31 uur. Vlogman is door Van Dinther gemachtigd.  27 

2. Post 
De post wordt besproken. Naar aanleiding van de bespreking wordt de agenda aangepast. 28 

3. Mededelingen 
Valkenburg heeft uitgezocht hoe het zat met het quorum. Met vier mensen kan er gestemd 29 

worden. Als er een onthouding is, kan de stemming niet worden aangenomen. Tiel heeft een 30 

nieuw kunstwerk opgehangen in de Raadskamer. Vlogman zit in de reiscommissie en wil graag 31 

van 13 tot en met 18 november vrij. Tiel zal eind november een aantal dagen weg zijn. 32 

4. Vaststellen notulen 5 oktober 
De notulen van 5 oktober worden vastgesteld.  33 

5. Actielijst 
De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Tiel merkt op dat de CSR een excelbestand 34 

met de dossierhouders wil hebben. Dit wordt geen actiepunt. 35 

6. Vaststellen agenda 
Er wordt een agendapunt toegevoegd. Na nummer 11 wordt toegevoegd “antwoord 36 

international classroom”, nummer 12 wordt “OV-agenda”, nummer 13 “omgaan met acties” en 37 

14 wordt “Universiteitskwartier”. 38 

7. Update afgevaardigde 
Valkenburg loopt de update door. Er zijn weinig punten waar de FSR diepgaande input 39 

voor moet verzorgen, Voorbergen pakt dit al goed op. Het punt diversiteit is wel goed om in de 40 

gaten te houden. Zantman zit hier boven op, dus dit zou helemaal goed moeten komen. Er wordt 41 

een nieuw actiepunt gemaakt: de Raad spreekt met Voorbergen over het profileringsfonds. 42 

[ACTIE] De Raad krijgt hier namelijk veel opmerkingen over.  43 

Wat betreft het International Youth Forum, zal de Raad er verder niets meer mee doen. De 44 

afgevaardigde zal stemmen zoals de Raad wil. De Raad zal in het vervolg de brief niet meer 45 

zonder overleg aanpassen, ondanks dat de inhoud hetzelfde blijft. Hierdoor is echter wel 46 

verzekerd dat de brief aankwam voordat de reis zou plaatsvinden. 47 

Studiesucces 2.0: er zal gesproken worden over toetsbeleid. De FSR heeft hier 48 

instemmingsrecht. Valkenburg vraagt of de FSR een dossierhouder heeft. Iemand uit de vorige 49 

Raad is hier veel mee bezig geweest en kan de huidige Raad bijpraten. Dit valt onder OER. OER 50 

bespreekt de dossierhouder toetsbeleid en zorgt voor een overdracht van de oude Raad naar de 51 

nieuwe Raad. [ACTIE] 52 
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8. Nabespreking bijeenkomst prestatiedruk 
Vlogman vond de bijeenkomst heel interessant. Zij is vooral benieuwd of de punten die 53 

daar genoemd zijn daadwerkelijk worden opgepakt. Zij hoopt dat het DB niet slechts genoegen 54 

neemt met deze bijeenkomst. Valkenburg merkt op dat de Raad zich hier actief mee bezig moet 55 

houden. Vlogman maakt een verslag van de prestatiedrukbijeenkomst. [ACTIE]  56 

Dijkman sluit aan bij de vergadering om 11.14.  57 

9. Diversiteit 
Valkenburg stelt voor dit punt voor nu even te laten liggen, omdat Zantman ziek is. Voor 58 

het vooroverleg moet de Raad zich hier wel even goed mee bezig houden. 59 

10. Interne evaluatie 
Valkenburg belt Zantman of zij op 20 oktober een interne evaluatie kan bijwonen, omdat 60 

dat het enige moment is dat de hele Raad kan. Mocht dit niet kunnen, dan maakt De Nobel een 61 

nieuwe datumprikker aan voor het nieuwe blok.  62 

11. Antwoord international classroom 
Valkenburg merkt op dat er geen inhoudelijke reactie is gekomen. Hij wil liever niet 63 

wachten tot het vragenuurtje, maar liever volgende week alvast een brief sturen met de vraag 64 

om een inhoudelijke reactie. Valkenburg maakt een opzet, waar iedereen vervolgens voor de PV 65 

mee instemt. 66 

12. OV-agenda 
De deadline voor het indienen van de stukken is 22 oktober. In alle werkgroepen moet nu 67 

gekeken worden wat zij op de OV agenda willen hebben. Valkenburg stuurt nog een mail over 68 

OV-zaken. [ACTIE]  69 

13. Omgaan met acties 
Valkenburg leest het stuk van Zantman voor. Tiel vindt het een prima en politiek correct 70 

stuk. Dijkman vraagt om context. Valkenburg licht toe wat er tijdens de vorige PV hierover 71 

besproken is. Dijkman vraagt zich af of de Raad wel politiek correct moet willen zijn. Tiel merkt 72 

op dat er vooral geprobeerd wordt nuance aan te brengen. Dijkman denkt dat nuance inderdaad 73 

wel goed is. Alle aanwezigen kunnen zich vinden in het Raadsstandpunt.  74 

14. Bijpraten universiteitskwartier 
Tiel was gister bij een bijeenkomst over het universiteitskwartier. Wat Tiel vooral merkte, 75 

is dat alle medezeggenschapsorganen te weinig inzicht hebben/krijgen in hoe het er nu precies 76 

voor staat. Er wordt nu een intern participatieplan uitgewerkt over wanneer facultaire 77 

studentenraden worden geraadpleegd. Wat wel jammer is, is dat voor het “masterplan” alleen 78 
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de CSR wordt geraadpleegd, terwijl de FGw de meeste gevolgen zal ondervinden. Tiel merkt 79 

daarnaast op dat nu de CSR ook aanwezig was bij de bijeenkomst, aanwezigen vooral naar hen 80 

neigen te luisteren in plaats van de FSR. De CSR wil Tiel er wel graag bij betrekken. Tiel houdt 81 

de Raadsleden op de hoogte van wanneer er bijeenkomsten plaatsvinden.  82 

Er worden nu meubels gekozen voor de bibliotheek. Tiel heeft gevraagd of zij ook gekeken 83 

hebben naar het Student Disability Platform. Zij heeft de dame van de bibliotheek geadviseerd 84 

om met hen in gesprek te gaan en dat gaat zij doen. Valkenburg merkt op dat het stukje over 85 

functiebeperking ook best in de Wandkrant zou kunnen. 86 

15. Herstructurering Mediastudies 
Alle vragen worden tijdens de bijeenkomst over twee weken gesteld.  87 

Valkenburg praat Dijkman bij over wat er eerder besproken is. 88 

16. Vergaderstuk functiebeperking 
Er is nog geen vergaderstuk verschenen. Zantman is hier nog mee bezig. Het stuk heeft 89 

betrekking op de reactie die het DB eerder naar de FSR heeft gestuurd. Dijkman zal haar na de 90 

PV een herinnering sturen. Zij kan haar daar eventueel ook bij helpen. Volgende week moet dit 91 

worden afgerond. 92 

17. OER B Filosofie 
Vlogman neemt de stukken door. Er is nog gekeken naar de opmerkingen van de OC, zij 93 

hadden verder geen opmerkingen. Vandaag wil zij het liefst de brief versturen. De vraag is nu of 94 

de Raadsleden akkoord gaan met deze brief en het feit dat er wordt ingestemd, mits er wordt 95 

gekeken naar de OC-uren.  96 

De brief, opgesteld door Van Dinther en Vlogman, wordt besproken. Tiel zou graag een 97 

alinea willen toevoegen over dat de FSR het betreurt hoe het proces vorig jaar is verlopen, 98 

doordat de OC’s onder druk zijn gezet. Valkenburg en Vlogman vragen zich af of dit laatste wel 99 

gespecificeerd moet worden. Wellicht kan er gezegd worden dat er een aantal opmerkingen is 100 

over het proces. Valkenburg stelt voor dat er misschien iets kan worden gezegd over het feit dat 101 

de OC’s geen antwoord hebben gekregen van het DB op de voorwaarde die zij gesteld hadden. 102 

Er wordt gekozen voor een zin waarin wordt weergegeven dat de FSR het proces betreurt en 103 

hoopt dat er de volgende keer meer ruimte zal zijn voor discussie. Er wordt ingestemd met de 104 

brief, mits de eerdergenoemde opmerkingen worden verwerkt.  105 

Vlogman heeft nu geen bijlagen bij de brief gevoegd, omdat zij er van uit gaat dat het DB 106 

zelf ook deze documenten heeft. Valkenburg lijkt het ook overbodig.  107 
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18. Vergaderstuk reactie DB Neerlandistiek 
Tiel geeft aan dat zij zich alleen nog afvraagt of het wettelijk mogelijk is om twee talen te 108 

hebben, dus verder heeft BaMa geen punten meer. Er hoeft verder niets meer over geschreven 109 

te worden. Dit dossier is afgerond.  110 

Vlogman zet het dossier in de gedeelde map BaMa onder een kopje op Google Drive. 111 

19. Gesprek Student-lid DB 
Vlogman heeft dit eerder mondeling toegelicht. De volgende afspraak staat aanstaande 112 

maandag gepland. De agenda en de besluitenlijst worden dan doorgenomen. Postma zou 113 

kunnen worden uitgenodigd voor de eerste PV van het volgende blok. 114 

20. OC bijeenkomst 
Het was een leuke bijeenkomst met een grote opkomst. Tiel vraagt of er meerdere van dit 115 

soort bijeenkomsten worden gepland. Valkenburg stelt dat er op termijn wellicht een OC plan 116 

gemaakt kan worden.  117 

21. Stand van zaken werkgroepen 
Valkenburg stelt dat BaMa goed gaat, er worden actief dossiers opgepakt. FinHu loopt 118 

maar is nog een beetje slapende, omdat de begroting nog niet binnen is. Van Dinther gaf 119 

afgelopen dinsdag aan dat hij toen binnen had moeten komen. OER gaat niet altijd door, maar is 120 

op zich wel een actieve werkgroep. Er is nu een mooi advies uit voortgekomen en de OC 121 

bijeenkomst was hartstikke leuk. Tiel vindt CoStu een beetje lastig gaan, maar de Wandkrant en 122 

de WC krant zijn er. Tiel heeft deadlines gegeven en hoopt dat het daardoor beter gaat. BMD 123 

lijkt ook goed te gaan. 124 

Dijkman vraagt Tiel waarom zij het gevoel heeft dat CoStu lastig gaat, omdat zij merkt dat 125 

Tiel bijna coördinator is geworden. Tiel geeft dan ook aan zich niet gecoördineerd te voelen. 126 

Vanaf nu zal Dijkman deze taken zelf weer proberen op te pakken. Dijkman heeft het gevoel dat 127 

zij CoStu wellicht een beetje heeft onderschat. 128 

Met Voorbergen lijkt het ook wel lekker te gaan. 129 

22. Sollicitatiecommissies 
De sollicitatiecommissie wordt besproken. 130 

23. Cobo bespreking 
Er moet een datum geprikt worden en contact gezocht met de locatie. Tiel stelt 13 131 

november voor. Tiel gaat locaties bellen en vragen of 8 of 13 november kan. 132 

24. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 133 
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25. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering.  134 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 135 

2019. 136 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 137 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 138 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 139 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 140 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 141 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 142 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 143 

COH en GSH. 144 

Actielijst 

180731-01  Valkenburg en Zantman spreken nogmaals over de taakverdeling van 145 

voorzitter en vicevoorzitter.  146 

180914-05 De kwaliteitsafspraken worden besproken in FinHu. 147 

181005-01 De Nobel mailt het secretariaat voor een afspraak voor een algemeen gesprek 148 

met Thomas Vaessens eind oktober. 149 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 150 

tijdens het vooroverleg. 151 

181005-04 Emma Kat wordt uitgenodigd voor de laatste PV voor de volgende OV.  152 

181005-05  De Raadsleden bekijken of zij tentamens hebben op de vrijdag tijdens de 153 

tentamenweek (i.v.m. de PV). 154 

181005-06 Zantman maakt een afspraak met Weerman over de facultaire diversity 155 

officer. 156 

181005-07 Tiel zet een datumprikker op voor een interne evaluatie. 157 

181005-09 Voorbergen stuurt de praktische functiebeperking informatie door aan 158 

Zantman. 159 

181005-10 De deadline van het advies omtrent de herstructurering van de master 160 

mediastudies moet goed in de gaten worden gehouden en evt. om verlenging 161 

worden gevraagd. 162 

181005-12 Op verzoek van Valkenburg zoekt Voorbergen uit hoe het zit met de student-163 

assessor, in het bijzonder wat er mogelijk is als de Raad hier iets aan wil 164 

veranderen. 165 

181005-13 Studiesucces 2.0: Voorbergen zal de bijlage rondsturen. 166 
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181005-14 Volgende week wordt er een dossierhouder duurzaamheid voor contact met 167 

de CSR aangesteld. 168 

181005-15 De Raad moet toegankelijkheid en internationalisering bespreken. Dit 169 

gebeurd in BaMa over twee weken. 170 

181005-16 Zantman zal vragen of een FSR-lid mag deelnemen aan de 171 

sollicitatiecommissie voor de nieuwe COH onderwijsdirecteur. 172 

181012-01 De Raad spreekt met Voorbergen over het profileringsfonds.  173 

181012-02 OER bespreekt de dossierhouder toetsbeleid en zorgt voor een overdracht 174 

van de oude Raad naar de nieuwe Raad. 175 

181012-03 Vlogman maakt een verslag van de prestatiedrukbijeenkomst. 176 

181012-04 Valkenburg stuurt nog een mail over OV-zaken. 177 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 178 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 179 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 180 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 181 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 182 
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