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8.  Voorbespreking werkoverleg 8 

9.  Nabespreken lunch OR 9 

10. Brief model OER 10 
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13. ACASA bericht 13 

14. Voorgenomen benoeming COH directeur 14 

15. Tijdpad grote discussies 15 

16. Proces Universiteitskwartier 16 

17. OV voorbereiding 17 

18. Sluiting 18 

1. Opening 

       Valkenburg opent de vergadering om 19.31.  19 

2. Post 

De post wordt besproken. 20 

3. Mededelingen 

Emma Kat is vandaag aanwezig als gast.  21 

 
 

 
Notulen PV 13 december 2018 

Aanwezig 

Tjibbe Valkenburg, Loekie van Dinther, Roeland Voorbergen, Iris Kok, Bram Vriens, Nuria Zantman, Nuala Vlogman, 

June Ouwehand, Claire Dijkman 

Afwezig n.v.t. 

Gast Emma Kat 

Notulist Quinty de Nobel 
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4. Vaststellen notulen 29 november en 6 december 

De notulen van 6 december worden vastgesteld. De notulen van 29 november worden op 22 

een ander moment vastgesteld. 23 

5. Actielijst 

De actielijst wordt besproken en bijgewerkt.  24 

6. Vaststellen agenda 

De extra punten zijn: het bespreken van de structuur van de Raad, voorbespreken van het 25 

werkoverleg, documenten die nog vertaald moeten worden (de vraag is echter of dit volgende 26 

week moet doorgaan, aangezien dit pas laat onder de aandacht is gekomen), International 27 

Classroom en Honoursprogramma worden geschrapt, ASVA bericht over een gezamenlijke brief 28 

aan de CvB. 29 

Zantman lijkt het prettig om af te spreken dat wanneer iemand een agendapunt heeft, 30 

diegene er ook een vergaderstuk voor schrijft.  31 

7. Diversity Officer 

Aangezien er voor de Kerst een brief uit moet, is er een oordeelvormend vergaderstuk 32 

geschreven door Zantman. Het informerend stuk van vorige week is er eventueel ook nog. Uit 33 

de stavaza van het DB blijkt dat zij vooral om de hete brei heen draaien. Dat zou aan de kaak 34 

gesteld moeten worden.  35 

Daarnaast wordt er heel nadrukkelijk gezegd dat er een aantal adviezen is uitgeschreven. 36 

Dit is verder nog niet heel concreet, omdat het DB diversiteitsmaatregelen vanuit de “onderste 37 

lagen” willen laten opkomen. Volgens Zantman is dit echter juist de reden dat er tot nu toe niets 38 

gebeurd. Het DB zou zich dit moeten beseffen en de verantwoordelijkheid moeten nemen. Het 39 

DB moet beleid gaan ontwikkelen en daadwerkelijk maatregelen gaan invoeren. Er is hier 40 

duidelijk al voldoende draagvlak voor, dus daar kan het niet aan liggen.  41 

Aangezien het ook gaat over de werkwijze van de werkgroep, moet er een geschikte taal 42 

ontwikkeld worden om het over moeilijke kwesties te hebben en moet er gebruik gemaakt 43 

worden van de wetenschappelijke kennis die hierover al beschikbaar is. Vervolgens moeten er 44 

daadwerkelijk maatregelen en beleid worden ingevoerd. Daarnaast lijkt het Zantman relevant 45 

als de werkgroep in het begin vaker dan eens in de zes weken plaatsvindt. 46 

Ouwehand vindt het zeer goede vergaderstukken, maar binnen het dossier diversiteit moet 47 

er goed nagedacht worden over welke kopjes binnen dit onderwerp de FSR specifiek iets wil 48 

vinden. Dit is namelijk ook weer gelinkt aan international classroom. Zo niet, dan komt de FSR 49 

er misschien later pas achter dat zij heel anders naar dit onderwerp kijkt dan het DB. Zantman 50 

merkt op dat het diversiteitsrapport ook categorieën bevat en zij stelt voor om die te 51 

handhaven. Ouwehand voelt echter nu al aankomen dat het DB hier een heel ander beeld van 52 

heeft. Zantman wil juist daarom graag benadrukken dat dit is hoe de FSR er over denkt.  53 
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Voorbergen vindt het wel belangrijk om in het vergaderstuk niet te zeggen dat draagvlak 54 

geen prioriteit moet zijn van de werkgroep. Dat zou het namelijk wel moeten zijn. Zantman wil 55 

het graag op een manier zeggen die er niet voor zorgt dat het DB zich weer exclusief met 56 

draagvlak bezig gaat houden. Voorbergen stelt voor om te noemen dat draagvlak een middel is 57 

en niet een doel op zich. Het DB moet vooral niet te lang in deze fase blijven hangen. Daar is 58 

iedereen het over eens.  59 

Op woensdag verschijnt de brief op de drive, zodat iedereen opmerkingen kan maken tot 60 

en met donderdagavond. Voorbergen stelt voor om dan enkel taalkundige opmerkingen te 61 

maken en nu alvast de inhoudelijke punten verder te bespreken. Tiel vraagt zich af of het slim is 62 

om op deze manier te zeggen dat de werkgroep in het begin vaker bijeen moet komen. Hoe lang 63 

is “het begin” dan? De eerste twee maanden? Ouwehand lijkt het goed om gewoon te zeggen dat 64 

de werkgroep een keer in de twee weken bijeen moet komen, zonder überhaupt “in het begin” 65 

te noemen. 66 

Ouwehand vindt het belangrijk om nu te inventariseren welke punten onder diversiteit 67 

vallen. Zantman noemt nogmaals de punten uit het diversiteitsrapport. Dit vergaderstuk gaat 68 

echter enkel over de werkwijze. Na de Kerst moet de Raad verder praten over hoe zij staan 69 

tegenover diversiteit van kennis. 70 

Ouwehand vraagt zich af wat er dan gedaan moet worden met international classroom en 71 

internationalisering, omdat zij aanvoelt dat het DB dat gaat aanhalen. Zantman stelt voor om er 72 

voor nu niets over te zeggen en als het DB er wel mee komt, te benadrukken dat deze kwesties 73 

los staan van elkaar. Ouwehand zou zelfs een aparte werkgroep voor international classroom en 74 

internationalisering willen voorstellen.  75 

Ouwehand stelt voor om het rapport aan te houden en international classroom aan te 76 

halen als een van de kopjes, maar waarvoor de FSR nog afwachtende is voor onderzoek. Een 77 

andere optie is een “bold move” om een aparte werkgroep voor te stellen. Raadsleden neigen 78 

naar het laatste. 79 

8. Voorbespreking werkoverleg 

Ruim de helft kan niet aanwezig zijn. Valkenburg wil daarom voorstellen om het 80 

werkoverleg te laten vervallen en het DB te mailen. Het is ook belangrijk om hen te laten weten 81 

dat er op andere faculteiten rekening wordt gehouden met tentamens van Raadsleden. 82 

Voorbergen stelt voor om Wilts te laten weten dat bijna niemand kan en het aan haar te laten 83 

om te beslissen of de bijeenkomst moet doorgaan. Zantman en Vlogman zouden hier juist graag 84 

een punt van willen maken. Ouwehand zou zelfs prestatiedruk wel willen noemen. Tiel vindt 85 

het eigenlijk juist wel weer een kans om nu toch met z’n drieën te gaan en vragen te stellen. 86 

Zantman stelt voor om het overleg dan maar door te laten gaan, maar wel te mailen dat er 87 

dan slechts drie mensen aanwezig zijn en dat het jammer is dat dit soort bijeenkomsten altijd 88 

tijdens tentamenweken gepland worden. Het is dan aan hen om te besluiten of zij het door laten 89 
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gaan of niet. Kok merkt op dat er dan gelijk gevraagd zou kunnen worden of de OV’s eind maart 90 

en mei verplaatst kunnen worden. Dit zal inderdaad vermeld worden. 91 

9. Nabespreking lunch OR 

Per werkgroep wordt besproken wat deze er mee wil. Dit wordt de volgende keer 92 

gedetailleerder besproken. 93 

10. Brief model OER 

Er wordt gestemd over de brief met een paar kleine wijzigingen. De stemming is 94 

aangenomen en de brief wordt aanstaande vrijdag verstuurd.  95 

11. Structuur van de Raad 

Tiel heeft het idee dat het contact met studieverenigingen op dit moment niet ergens onder 96 

valt. Anderen zouden het onder CoStu plaatsen. Door de verandering van werkgroep naar 97 

taskforce wordt dit lastig. Er wordt besloten om er toch maar weer een werkgroep van te 98 

maken.  99 

Van Dinther vraag onder welke werkgroep catering valt. Hier gaat over nagedacht worden. 100 

Dijkman vindt dat TSS meer aandacht zou mogen krijgen. Het is nu een werkgroep die 101 

makkelijk wegbezuinigd wordt, terwijl zij er altijd erg naar uitkijkt. Zij ervaart het nu alsof het 102 

als de minst interessante werkgroep wordt beschouwd. Vriens deelt dit gevoel ook een beetje, 103 

omdat het niet goed in zijn rooster past. Ouwehand wil als coördinator opmerken dat er alleen 104 

specifieke dossiers worden uitgelicht, terwijl blended learning bijvoorbeeld achter blijft. Er 105 

zitten genoeg mensen in de werkgroep, maar de ervaring is dat er meestal maar drie/vier 106 

mensen aanwezig zijn. 107 

12. Afspraak vertalen 

Zantman vraagt aan Kat wat dit precies is. Kat geeft aan dat dit alleen tijdens OV’s 108 

besproken is en daardoor alleen in de OV-notulen op de P-schijf te vinden is. Kat geeft Zantman 109 

een lijstje van documenten waarvan zij denkt dat die vertaald kunnen worden: 110 

faculteitsregelement, OERen en regels & richtlijnen lijken haar het belangrijkst.  111 

De afspraak zou tegelijkertijd vallen met een andere afspraak, dus deze afspraak zal niet 112 

doorgaan. In plaats daarvan mailt de FSR een lijstje.  113 

13. ASVA bericht 

Zantman leest het bericht voor dat zij heeft ontvangen over het schrijven van een 114 

gezamenlijke brief over de DO. Ouwehand lijkt het niet zo’n goed idee om hier aan mee te doen. 115 

Voorbergen vindt het een beetje vreemd, omdat de reactie van CvB eigenlijk al bekend is. Het is 116 

niet de eerste keer dat dit geprobeerd is.  Zantman wil eigenlijk een tegenvoorstel doen, waarbij 117 
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ook de werkwijze van de werkgroep wordt opgenomen in de brief. Ouwehand lijkt het nu wel 118 

een goed idee, zij had eerst het idee dat de brief naar het DB verstuurd zou worden. 119 

Volgende week wordt dit met meer informatie op de PV geagendeerd.  120 

14. Voorgenomen benoeming COH directeur 

De Raad bespreekt de voorgenomen benoeming. 121 

15. Tijdpad grote discussies  

Het idee was dat de OER iedere twee jaar zou worden vastgesteld, zodat er meer tijd zou 122 

zijn om de grotere discussies te voeren. Het staat nu op de OV agenda. Valkenburg vraagt of de 123 

FSR nu al weet hoe zij het voor zich ziet of dat zij het antwoord van het DB op zich af laat 124 

komen. 125 

Zantman wil graag overlegmomenten zien en eventueel een ongevraagd advies schrijven, 126 

naar aanleiding waarvan die gesprekken dan kunnen worden gevoerd. Het zou uit de cyclus 127 

getrokken moeten worden en als los onderwerp behandeld moeten worden. Valkenburg zou 128 

zelfs de opleidingsdirecteuren en studenten er wel bij willen betrekken. Zantman denkt wel dat 129 

de FSR dan moet oppassen voor een faculteit brede informatiebijeenkomst aan het eind van het 130 

jaar. Ouwehand stelt voor om in het advies te schrijven dat de OC’s er op een bepaalde manier 131 

bij betrokken zouden moeten worden. Hier moet goed over worden nagedacht.  132 

Zantman vraagt aan Voorbergen hoe zij dit vorig jaar voor zich zagen. Vorig jaar was het 133 

idee om inderdaad zo’n brede informatiebijeenkomst te plannen. Hoe hij het nu voor zich ziet, 134 

weet hij nog niet. Dit alles zou eigenlijk voor het eind van volgend jaar december besproken 135 

moeten zijn. Zantman zal dit onderwerp op zich nemen tijdens de OV.  136 

16. Proces universiteitskwartier 

Vanochtend is er een bijeenkomst geweest. De medezeggenschap is hier nauwelijks en 137 

bovendien te laat bij betrokken. Zantman geeft aan dat dit een proces vol fouten is geweest. Het 138 

informatiepakket is veel te laat ontvangen, waardoor de Raad er niet als geheel naar heeft 139 

kunnen kijken. Daarom is nu aangegeven dat er vooralsnog niets over gezegd kan worden 140 

namens de Raad als geheel. Op 10 januari gaan Zantman en Tiel met twee betrokken 141 

medewerkers samen zitten. Daar zit dus alleen de PV van volgende week tussen. Zantman zal 142 

een stuk schrijven.  143 

Dit moment werd aangegeven als hét moment voor de medezeggenschap, terwijl daar 144 

achteraf door de organisatoren op werd teruggekomen. Ook worden er voorbarige conclusies 145 

getrokken over wat de FSR wil.  146 

17. OV voorbereiding 

De agenda wordt besproken. De FSR wil niets meer toevoegen. 147 

 148 
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171219-07 Nadat de FSR een gesprek heeft gevoerd met de OR, maakt zij een afspraak met 149 

het DB om te spreken over de centrale financiering van uren voor docentleden van de OC’s: dit kan 150 

nog niet op de OV worden besproken. Gerwin wil dit niet. Voorbergen zal aangeven dat het nog 151 

loopt. 152 

180517-03 Het DB bedenkt of hij een format wil leveren aan de OC’s die zij in kunnen vullen 153 

wanneer zij af willen wijken van verkiezingen. Als er een format gemaakt wordt, dan bespreekt 154 

Weerman dit tijdens een FOCB: Van Dinther geeft aan dat dit gebeurt is. Het punt kan er af. 155 

180517-05 Weerman neemt de toevoegingen of aanpassingen die de FSR aandraagt bij het 156 

voordelenlijstje van OC-verkiezingen naar de OC’s: Van Dinther geeft aan dat dit niet gebeurd is 157 

op de manier waarop de FSR het wil. Zij zal aangeven hoe de FSR het wel wil en een voorstel 158 

doen. Het actiepunt kan het best aangepast worden. 159 

180517-08 Wanneer de “inventarisatie resultaten” met betrekking tot deeltijd studeren 160 

bekend zijn, zal er door het DB een afspraak gepland worden met de FSR: Zantman heeft een 161 

afspraak gehad over lifelong learning, maar dat is waarschijnlijk niet hetzelfde. Zantman wil 162 

graag een afspraak laten plannen. 163 

180703-03 De FSR en het DB gaan met elkaar in gesprek over de uitkomsten van de 164 

toekomstcommissie in de winter van 2018 of de lente van 2019: er zal door Zantman gevraagd 165 

worden wanneer dit gesprek gepland gaat worden.  166 

180703-06 Het DB informeert t.z.t. de FSR over de (tussentijdse) bevindingen van de 167 

werkgroep die zich o.a. focust op de prestatiedruk in het eerste studiejaar: Ouwehand zou hier 168 

willen behalen dat de afspraak omtrent studiesucces 2.0 vastgelegd wordt.  169 

180927-02 Het DB stuurt nog een antwoord per brief op de alinea’s drie en zeven van de 170 

brief opdracht bezuinigingen: dit is nog niet gebeurd. Ouwehand zal hier op reageren. 171 

180927-05 Weerman zal reageren op de mail van Voorbergen over Sterke 172 

Medezeggenschap: er is een overleg geweest, deze kan er af. 173 

181106-01 Nijsten gaat kijken naar de mogelijkheden voor pro memori-punt 180322-01 174 

(“Het DB stelt een plan op voor het vertalen van documenten.”): het punt blijft staan totdat er een 175 

plan binnen is. Spreker is Zantman 176 

181106-02 De brief die gestuurd is naar de afdelingen en clusters wordt door het DB naar 177 

de FSR gestuurd. Vragen kan de FSR aan Nijsten stellen: deze brief is verstuurd. Deze kan er af, 178 

wellicht komt er een nieuwe actiepunt. Valkenburg is spreker. 179 

181106-03 Het DB maakt een afspraak met de FSR om te spreken over de rol van onderzoek 180 

in het onderwijs: dit punt blijft staan. Spreker is Tiel. 181 

181106-04 Met betrekking tot de kwaliteitsafspraken zal het DB een geconcretiseerde, niet-182 

exclusieve lijst aanleveren van maatregelen waar zij zoal aan denken: Tiel geeft aan dat dit punt 183 

er af kan. Zij wil het tijdens het agendapunt evalueren. 184 

181106-05 Het DB en de FSR maken snel een afspraak over diversiteit: deze afspraak is 185 

geweest. 186 
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 187 

De rest van de agenda wordt doorgenomen. Vlogman zal afwezig zijn. Raadsleden snappen 188 

niet waarom bij tijdpad OERen ACASA geen vergaderstuk zat. Wellicht moet dit punt dan 189 

geschrapt worden en Wilts ingelicht worden over het feit dat de FSR er op deze manier niets 190 

mee kan.  191 

Kwaliteitsafspraken: het DB heeft het advies van de FSR gekregen. Wellicht is er al een 192 

antwoord van het DB. Aangezien het om geld van studenten gaat, leek het Zantman goed om het 193 

er zo veel mogelijk over te hebben. Er zullen te zijner tijd ook al besluiten over genomen zijn. De 194 

vraag is of er een antwoord is voor de OV er is en anders moet het advies zelf besproken 195 

worden. Zantman wil dat alle voorwaarden worden meegenomen. De toezeggingen zijn de vijf 196 

punten uit de brief (per diploma – Zantman, betrokkenheid studenten – Zantman, OR – 197 

Valkenburg, OC’s – Van Dinther, controlemechanisme – Voorbergen). Voorbergen zou het wel 198 

zonde vinden van de tijd om nog een keer de brief te gaan uitleggen. Er wordt geen gesprek 199 

gevoerd als er nog geen antwoord is. De FSR zal dan navragen hoe zij de voorwaarden willen 200 

gaan uitvoeren.  201 

Begrotingsplan 2019: de FSR moet nogmaals vragen naar de informatie waar in het advies 202 

al om gevraagd is. Er moet voorkomen worden dat het DB die informatie ter plaatse gaat 203 

uitgeven. Ouwehand wil ook vragen naar het lange termijn plan met betrekking tot de 204 

bezuinigingen. Zantman wil ook nog steeds meer weten over de inhoud van de bezuinigingen. 205 

Inventarisatie: Zantman is spreker. 206 

Universiteitskwartier: Tiel is spreker, Zantman vult aan. 207 

Presentatie: deze gaat waarschijnlijk over hoe internationale studenten de universiteit 208 

omhoog houden. Er is een afspraak gemaakt dat als het geven van een presentatie tijdens de OV 209 

nu niet bevalt, het in het vervolg niet meer gedaan zal worden. 210 

Transitie: Tiel en Valkenburg zijn sprekers. De vragen worden beantwoord tijdens de OV. 211 

Sterke medezeggenschap: er is een lijst met punten uit het gesprek gekomen. De Raad 212 

heeft het hier intern echter niet meer over kunnen hebben, waardoor er niet naar toezeggingen 213 

kan worden gewerkt tijdens de OV. Dit moet in een werkgroep besproken worden. Uiteindelijk 214 

wordt besloten het punt van de agenda af te halen. Er zal geen werkgroep voor die tijd 215 

plaatsvinden.  216 

Werkwijze werkgroep diversiteit: wordt wellicht vanuit het bestuur geschrapt. Er wordt 217 

door de FSR gezegd dat de werkgroep zich op het brede spectrum werkgroep diversiteit richt 218 

(toezegging). 219 

18. Sluiting 

Valkenburg sluit de vergadering. 220 
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Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 221 

2019. 222 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 223 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 224 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 225 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 226 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 227 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 228 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 229 

COH en GSH. 230 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  231 

Actielijst 

- 232 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 233 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 234 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 235 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 236 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 237 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 238 

tijdens het vooroverleg. 239 


