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1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 10.36 uur.   22 

2. Post 
De post wordt besproken. Naar aanleiding van de bespreking wordt de agenda aangepast. 23 

 
 

 
Notulen PV 26 oktober 2018 

Aanwezig Tjibbe Valkenburg, Thirza Tiel, Nuala Vlogman,  Loekie van Dinther, Roeland Voorbergen 

Afwezig Nuria Zantman, Iris Kok, Claire Dijkman, June Ouwehand 

Gast n.v.t. 

Notulist Quinty de Nobel 
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3. Mededelingen 
Tiel en Van Dinther willen graag eerder weg in verband met tentamens en deadlines. 24 

Voorbergen zal de PV halverwege moeten verlaten.  25 

4. Vaststellen notulen 12 en 19 oktober 
Er wordt ingestemd met de notulen, onder voorbehoud van wijzigingen van Voorbergen.  26 

5. Actielijst 
De actielijst wordt besproken en bijgewerkt.  27 

6. Vaststellen agenda 
Er wordt een agendapunt toegevoegd, namelijk OC samenstelling. Verder wil niemand een 28 

agendapunt toevoegen. Voorbergen zou wel graag de volgorde willen veranderen. Hij wil de 29 

update afgevaardigde van de agenda willen afhalen, omdat er geen update is. Ook zou hij AIHR 30 

willen omwisselen met Mediastudies. Dit gebeurt uiteindelijk niet. 31 

7. Update afgevaardigde 
Voorbergen was niet bij de PV van de CSR. Volgende week volgt een nieuwe update.   32 

8. Nabespreking werkoverleg 
Valkenburg vond dit werkoverleg iets minder goed verlopen dan de andere bijeenkomsten 33 

tot nu toe. Tiel stelt voor om in plaats van een half uurtje voor het werkoverleg samen te gaan 34 

zitten, gewoon gelijk na de laatste PV voor het werkoverleg voor te bespreken. Tiel zou ook 35 

graag nu alvast een nieuw documentje aanmaken waarin iedereen zijn of haar vragen kan 36 

bijhouden. Vlogman was ook een beetje verbaasd over het OC-verhaal.    37 

9. AIHR 
Zantman en Valkenburg hebben met Vaessens gesproken. Dat was een heel goed gesprek. 38 

“Hoe kan onderzoek meer bij onderwijs betrokken?” was de vraag. Vaessens stelde voor dat de 39 

FSR een keer met AIHR personeel gaat spreken tijdens een afspraak. Er zal gekeken worden 40 

naar het opeenstapelen van alle onderzoekstijd en die dan onderling te verdelen, in plaats van 41 

iedere docent 40% onderzoekstijd toe te bedelen. De Raadsleden voeren een discussie over wat 42 

voor soort bijeenkomst er dan zou moeten komen. Tiel brengt het AIHR gesprek in bij BaMa 43 

[ACTIE]. 44 

10. Begroting 
Er hebben gesprekken met Bauke Kok en Gerard Nijsten plaatsgevonden. Ook is dit 45 

onderwerp binnen FinHu besproken. Valkenburg geeft aan dat er veel duidelijk is geworden. 46 

Aan de hand van deze gesprekken is een vergaderstuk opgesteld.  47 
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De discussiepunten worden besproken. Het eerste punt is de diversity officer. Daar is geen 48 

structurele post voor. Het DB gaf aan dat dit uit het potje intensivering komt. Valkenburg is hier 49 

niet zo blij mee. Voorbergen vindt dat de FSR moet pleiten voor een apart potje. Valkenburg 50 

geeft aan dat dit in het advies zal worden opgenomen. Iedereen is het hier mee eens. 51 

C&R opleidingen. Er waren te weinig studenten, maar er wordt nu veel uit de reserves aan 52 

besteed. Dat is op zich prima, maar Valkenburg vindt dat er geen structureel probleem mag zijn. 53 

Voorbergen vindt dat er hier niet echt een probleem ligt. Er hoeft volgens hem niets uitgelicht te 54 

worden. Het DB en de FSR lijken hier op een lijn te liggen. Er wordt gediscussieerd over de 55 

algemene reserves en wat het DB daar over gezegd heeft. 56 

Vervolgens wordt het punt kwaliteitsmiddelen besproken. Voorbergen wil graag nog eens 57 

bevestigen wat Weerman eerder gezegd heeft, namelijk dat dit later nog kan worden aangepast 58 

in plaats van “het staat al vast in de begroting”. Valkenburg zal dit navragen tijdens het 59 

vooroverleg. 60 

Dan de onderwijsvisitaties. Dit kost best veel geld. Voorbergen vraagt zich af wat er op 61 

centraal niveau verkeerd gaat waardoor dat op facultair niveau zoveel verlies veroorzaakt. Er 62 

kan wel vermeld worden dat de FSR de kosten vrij hoog vindt.  63 

Dan de verdeelsleutel, die werd genoemd als mogelijke bezuinigingspost. Dit is een 64 

beleidskeuze. Voorbergen merkt op dat deze verdeelsleutel er voor zorgt dat er een 65 

verantwoordelijkheid is om onderzoek en onderwijs beter aan elkaar te koppelen. De 40% 66 

wordt zo gelaten, maar eerdergenoemde opmerking moet wel gemaakt worden. 67 

Greenpaper bezuinigingen. Voorbergen en Valkenburg willen zich sterk uitspreken over 68 

het terugdraaien van de maatregel, zodat het geld teruggaat in het potje voor onderzoek.  69 

Geld voor eerstejaars en deeltijds OC leden. Valkenburg stelt voor om het DB te vragen hier 70 

een klein reservepotje voor te bewaren. Faculteiten kunnen namelijk zelf beslissen om toch de 71 

eerstejaars te compenseren. Iedereen is het hier mee eens. 72 

Tot slot de voorgenomen bezuinigingen. Voorbergen vindt dat er wel gezegd kan worden 73 

dat de FSR zich afvraagt of het realistisch is om er van uit te gaan dat deze opdrachten binnen 74 

een jaar uitgevoerd zijn. 75 

Van Dinther voelt zich positief over de begroting. Over het algemeen voelt iedereen zich 76 

positief. Voorbergen meldt dat het advies niet per se positief of negatief hoeft te zijn volgens de 77 

wet. 78 

11. OC samenstellingsmail 
Voorbergen vindt het wel goed zo, maar hij vindt ook dat er moet worden aangegeven dat 79 

de FSR de gang van zaken in de toekomst graag anders wil.  80 

12. Herstructurering Mediastudies 
Vandaag moet ingestemd worden om de deadline te kunnen halen. Voorbergen is het 81 

helemaal eens met de inhoud, maar vindt dat er nog wel een redactionele ronde moet komen. 82 
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Ook Vlogman heeft geen inhoudelijk commentaar. Van Dinther evenmin. Valkenburg merkt 83 

alleen op dat het duidelijk moet zijn waar het DB antwoord op moet geven. Tiel geeft aan dat 84 

Zantman twijfelt over negatief of positief advies, vanwege de OC’s. Voorbergen vindt dit niet per 85 

se een reden om negatief te zijn. Tiel stuurt het stuk zo snel mogelijk rond en iedereen plaatst 86 

voor zondag 18.00 opmerkingen. Tiel verwerkt deze opmerkingen en op 30 oktober wordt de 87 

brief verstuurd. [ACTIE]  88 

Er wordt gestemd over het versturen van een positief advies waarvan de inhoud hetzelfde 89 

blijft, maar waar nog kleine grammaticale wijzigingen in worden doorgevoerd in consensus. De 90 

stemming is aangenomen.  91 

13. Informatieverzoek OER A 
Voorbergen vindt een mailtje wenselijker dan een officiële brief. Hij is hier heel stellig over. 92 

Vlogman vindt dat dit geen kwaad kan. Voorbergen verlaat de PV om 11.35. Tiel vond de toon 93 

van de brief zoals deze nu is opgesteld op zich niet verkeerd, maar kan ook wel akkoord gaan 94 

met een mailtje. Er wordt uiteindelijk toch gekozen voor een mailtje. Deze wordt vanmiddag 95 

verstuurd.  96 

14. Voorbespreking Overlegvergadering  
Het vooroverleg vindt vanmiddag plaats. De actielijst wordt vandaag ook besproken. 97 

Ouwehand wordt gebeld of zij meekan en anders zegt Vlogman een afspraak af. 98 

In iedere werkgroep moet even besproken worden wat er relevant is voor de OV en wie de 99 

sprekers zijn voor welk onderwerp.  100 

15. Vergaderstuk trainingen 
Er is 520 EUR van de CSR te besteden plus eigen geld. Tiel vindt dat er twee trainingen 101 

gedaan kunnen worden. Belbin en ‘feedback geven & evalueren’. Teambuilding zit al bij Belbin 102 

in. Tiel heeft goede verhalen gehoord over de laatste training van Upside down. Iedereen vindt 103 

het prima om er twee te doen. Tiel geeft dit door aan een raadsassistent om op te pakken. In 104 

december wordt Belbin gedaan en in januari feedback.    105 

16. Stand van zaken werkgroepen 
Van Dinther denkt dat het handiger is om op den duur BMD en FinHu bij elkaar te doen. Dit 106 

zou voor Van Dinther alleen als coördinator echter te veel worden, met OER er ook nog bij. 107 

Zantman is bezig met een plan om de werkgroepenstructuur om te gooien. Daar wil zij graag de 108 

evaluatie voor gebruiken. Dit moet nog even goed besproken worden. Tiel wil bovendien graag 109 

aparte coördinatoren houden.   110 

De Wandkrant is nog niet klaar. Maandag is deze waarschijnlijk klaar. Iedereen leek 111 

enthousiast te zijn over Tiels uitjes. Binnen twee weken moet iedereen zijn of haar personalia 112 

hebben doorgestuurd van maximaal 150 woorden naar Tiel [ACTIE]. 113 
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17. KeBo bespreking 
Er wordt gestemd voor een tussenvorm waarbij wel gerecipieerd kan worden, maar op een 114 

ludieke manier. De stemming is aangenomen.  115 

Er is een budget van 200 EUR. Dit wordt gebruikt voor een eerste drankje gratis en een 116 

gastenboek. 117 

18. Jaarplan 
Dit wordt bij de werkgroepen besproken.  118 

19. Wvttk 
Er zijn geen opmerkingen. 119 

20. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 120 

21. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering om 12.06.  121 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 122 

2019. 123 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 124 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 125 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 126 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 127 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 128 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 129 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 130 

COH en GSH. 131 

Actielijst 

181005-04 Emma Kat wordt uitgenodigd voor de laatste PV voor de volgende OV.  132 

181005-07 Tiel zet een datumprikker op voor een interne evaluatie. 133 

181005-15 De Raad moet toegankelijkheid en internationalisering bespreken. Dit 134 

gebeurd in BaMa over twee weken. 135 

181005-16 Zantman zal vragen of een FSR-lid mag deelnemen aan de 136 

sollicitatiecommissie voor de nieuwe COH onderwijsdirecteur. 137 

181012-01 De Raad spreekt met Voorbergen over het profileringsfonds.  138 

181012-04 Valkenburg stuurt nog een mail over OV-zaken. 139 
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181019-01 Valkenburg vraagt of Voorbergen een stukje wil schrijven over hoe hij wil 140 

gaan stemmen en over hoe hij over dit onderwerp in het algemeen denkt. Dit 141 

stuk wordt tijdens de volgende PV besproken. 142 

181026-01 Tiel brengt het AIHR gesprek in bij BaMa. 143 

181026-02 Tiel stuurt het stuk zo snel mogelijk rond en iedereen plaatst voor zondag 144 

18.00 opmerkingen. Tiel verwerkt deze opmerkingen en op 30 oktober wordt 145 

de brief verstuurd. 146 

181026-03 Binnen twee weken moet iedereen zijn of haar personalia hebben 147 

doorgestuurd van maximaal 150 woorden naar Tiel. 148 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 149 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 150 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 151 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 152 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 153 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 154 

tijdens het vooroverleg. 155 
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