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1. Opening 1 

2. Post  2 

3. Mededelingen  3 
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5.  Actielijst 5 

6.  Vaststellen agenda 6 

7. OER A 7 

8. Sluiting 8 

1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 19.34.  9 

2. Post 
De post wordt besproken. 10 

3. Mededelingen 
Kok is gevraagd om een stukje te schrijven voor Amsterdam Alternatief. Zij vraagt of ze dat 11 

uit eigen naam doet of uit naam van de raad. Het punt wordt geagendeerd. Ouwehands blijft 12 

voor het punt stemmen raadsassistenten gaat daarna naar huis. 13 

4. Vaststellen notulen 22 november 
De notulen worden vastgesteld met een aantal kleine wijzigingen. 14 

5. Actielijst 
De actielijst wordt besproken en bijgewerkt.  15 

 
 

 
Notulen PV 29 november 2018 

Aanwezig 

Tjibbe Valkenburg, Nuala Vlogman,  Loekie van Dinther, Roeland Voorbergen, June Ouwehand, Iris Kok, Bram Vriens, 

Nuria Zantman, Claire Dijkman 

Afwezig Thirza Tiel 

Gast n.v.t.  

Notulist Quinty de Nobel 
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6. Vaststellen agenda 
Het punt van Kok wordt geagendeerd als allerlaatste punt.  De update afgevaardigde wordt 16 

opgeschoven zodat eerst het stemmen door Raadsassistenten kan worden besproken. Het 17 

begrotingsproces wordt na de pauze besproken.  18 

7. OER A 
Aan het begin van het jaar wordt gecommuniceerd wie de tutor is. Valkenburg vindt 19 

daarnaast feedback een aandachtspunt. Hier kan wellicht een dossier van worden gemaakt. 20 

Voorbergen merkte de vorige keer het punt van de 20 nakijkdagen op, maar dit wordt vaak 21 

overgeschreden. Hij ziet graag een opmerking over het versturen van een e-mail naar alle 22 

studenten. 23 

Verder is alles hetzelfde gebleven. De discussie wordt verder gevoerd over de vijf 24 

werkdagen voor het hertentamen. Van Dinther wil graag rekening houden met de werkdruk van 25 

docenten. Soms betekent vijf werkdagen voor het hertentamen dat docenten minder dan 20 26 

werkdagen de tijd hebben. Zantman denkt dat dit mooi aangeeft dat het 8-8-4 systeem niet 27 

werkt. Vriens vraagt zich inderdaad af of het onderliggende probleem inderdaad niet gewoon 28 

aangepakt kan worden. 29 

De decaan mag nu de geldigheidsduur bepalen in verband met problemen bij uitloop. 30 

Valkenburg merkt op dat het bij heel veel universiteiten onbeperkt is. FSR wil dat alles 31 

onbeperkt is en alleen de examencommissie krijgt de macht om het te beperken als de kennis te 32 

verouderd blijkt. Voorbergen merkt op dat dit punt een geschiedenis heeft waar eerst naar 33 

moet worden gekeken voordat het weer wordt opengebroken.  34 

Volgende week wordt hierover gestemd in de PV. De dag erna is de deadline. Voorbergen 35 

wil graag zijn waardering uitspreken voor de behandeling van de OER A, namelijk het kijken 36 

naar de OERen van andere universiteiten.  37 

8. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering om 21.28. 38 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 39 

2019. 40 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 41 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 42 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 43 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 44 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 45 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 46 
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180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 47 

COH en GSH. 48 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  49 

Actielijst 

181026-01 Tiel brengt het AIHR gesprek in bij BaMa. 50 

181026-03 Binnen twee weken moet iedereen zijn of haar personalia hebben 51 

doorgestuurd van maximaal 150 woorden naar Tiel. 52 

181108-02 Tiel checkt over twee weken of Ivar Smit al een medezeggenschapsdocument 53 

heeft opgesteld voor de FSR FGw.  54 

181108-03 Valkenburg gaat navragen wat de OR wil met de lunch die georganiseerd 55 

wordt. Hij laat weten wat de structuur van de lunch met de OR wordt. 56 

181108-04 Tiel vraagt aan TAQT of de FSR voor het trainingsbudget een training kan 57 

krijgen en mailt Downsideup Academy terug. 58 

181108-05 Na twee weken wordt de herstructurering geëvalueerd.  59 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 60 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 61 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 62 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 63 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 64 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 65 

tijdens het vooroverleg. 66 

 67 
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