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1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 13.02. 18 

2. Mededelingen 
Ouwehand, Dijkman, Voorbergen en Vlogman. De PV eindigt vandaag om 14.10 in verband 19 

met een afspraak over de OERen met het DB. 20 

3. Post 
Het postoverzicht wordt gesproken en bijgewerkt. 21 

 
 

 
Notulen PV 15 januari 2019 

Aanwezig Tjibbe Valkenburg, Loekie van Dinther, Iris Kok, Nuria Zantman, Thirza Tiel, Bram Vriens 

Afwezig June Ouwehand, Claire Dijkman, Roeland Voorbergen, Nuala Vlogman 

Gast n.v.t. 

Notulist Quinty de Nobel 
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4. Actielijst 
De actielijst wordt besproken en bijgewerkt 22 

5. Vaststellen notulen 13 december en 8 januari 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen zijn vastgesteld. 23 

6. Vaststellen agenda 
Gesprek rector, lunches en afspraak met ASVA. 24 

7. Voorgenomen benoeming onderwijsdirecteur COH 
De voorgenomen benoeming onderwijsdirecteur COH. 25 

8. Tutoraat 
Valkenburg vat de startnotitie kort samen. In de werkgroep wordt hier verder aan 26 

gewerkt, zodat er richting een brief gewerkt kan worden. 27 

9. Proces Universiteitskwartier 
De nieuwe bijeenkomst vindt plaats op maandag 21 januari. Voor die tijd is er geen PV 28 

meer. Meer Raadsleden zijn inmiddels overtuigd van het feit dat de Raadskamer toch bij de 29 

studenten moet komen, weliswaar met het oog op het professioneler maken van de kamer. Het 30 

uiteindelijke doel van de FSR is ten slotte om de studenten te bereiken, hetgeen op zich al 31 

moeilijk genoeg is. Bovendien zal het bestuur in de toekomst qua afstand gemakkelijker te 32 

bereiken zijn dan nu. 33 

De FSR FGw wenst de locatie van de Raadskamer bij de studenten in de Oudemanhuispoort 34 

te hebben. De stemming is aangenomen.  35 

Er wordt input geleverd voor de bijeenkomst maandag, zoals meer studieplekken. In het 36 

vergaderstuk staan geen vraagstukken waar over gestemd moet worden door de FSR. Dit 37 

onderwerp wordt daarom verder tijdens de werkgroep besproken. Zantman geeft aan dat zij 38 

wel de input van de afwezigen mist. Er wordt een mail rondgestuurd voor hun input.  39 

10. OER A definities werkgroep 
Dit wordt volgende week besproken in verband met de bijeenkomst van vanmiddag. 40 

11. Gesprek rector 
Op 23 januari is er een bijeenkomst tussen de rector en alle voorzitters van de FSRen. Op 41 

21 januari bereiden zij het gesprek met zijn allen voor. Er wordt dan hopelijk duidelijk wat de 42 

ruimte is om te agenderen en dingen bespreekbaar te maken. De FSR moet nu beslissen over of 43 

er zaken zijn die zij wil bespreken met de rector. De betrokkenheid van de medezeggenschap en 44 

het 8-8-4 systeem worden geopperd. Het zou een hoop schelen als de rector uitstraalt dat zij de 45 
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medezeggenschap belangrijk vindt. Dan nemen de decanen de medezeggenschap ook serieuzer. 46 

Bovendien zijn er veel barrières om studenten meer te betrekken bij de medezeggenschap. 47 

Versterking van de OC’s zou ook besproken kunnen worden, in het bijzonder het betrekken van 48 

eerstejaars en deeltijders.  49 

12. Vegetarische lunches 
Zantman wil er voor stemmen dat de FGw bij het aanbieden van lunches tijdens 50 

bijvoorbeeld vergadering, die lunches vegetarisch maakt. Vervolgens moet besloten worden of 51 

de FSR dat via bijvoorbeeld Folia verder onder de aandacht wil brengen. Tiel wil vandaag niet 52 

beslissen, omdat er veel afwezigen zijn. Tiel denkt dit best breder te kunnen trekken tot 53 

bijvoorbeeld de kantine. Daar heeft de faculteit echter geen zeggenschap over.  54 

Zantman denkt echter dat het bij het DB makkelijker er door zal komen als ze met één 55 

concrete eis komen. Vriens en Tiel denken echter dat dit met het oog op duurzaamheid weinig 56 

bij zal dragen. Van Dinther wil graag door een cyclus en dit beter uitzoeken. De FSR wil weten of 57 

het vervangen van vlees door andere producten daadwerkelijk CO2 uitstoot vermindert. Het 58 

wordt in de werkgroep TSS besproken en volgende week opnieuw tijdens de PV. 59 

13. Gesprek met ASVA 
Morgen heeft Zantman een afspraak met ASVA over de bezuinigingen. Volgende week 60 

woensdag is er nog een afspraak met ASVA. Zantman wil met hen sparren over sterke 61 

medezeggenschap. Het is een verkennend gesprek om te kijken of zij elkaar kunnen helpen. 62 

Wellicht zou dit zelfs landelijk kunnen worden opgepakt. 63 

14. De Raad 
Er mist een deel van de mensen met wie dit gesprek gevoerd moest worden. De FSR moet 64 

uit de winterdip komen en kijken naar wie wat nog wil veranderen dit jaar. Iedereen wordt 65 

gevraagd om een lijstje. Dit kan dan in de Week van de FSR gezet worden. Het jaar gaat snel 66 

voorbij. Hopelijk kent iedereen inmiddels beter zijn plek in de FSR. Zantman en Valkenburg 67 

hopen dat iedereen zich gemotiveerd blijft voelen. Valkenburg stuurt hierover een mail rond.  68 

15. Update afgevaardigde 
Valkenburg vat de update kort samen.  69 

16. Strategie bezuinigingen 
De FSR bespreekt de bezuinigingen. 70 

17. Rondvraag 
Tiel vraagt om input voor BaMa, omdat zij nu even niet weet wat de werkgroep moet doen. 71 

Laurens moet ook nog even gebeld worden. ACASA wordt volgende week besproken. 72 
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18. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering om 14.11. 73 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 74 

2019. 75 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 76 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 77 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 78 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 79 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 80 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 81 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 82 

COH en GSH. 83 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  84 

Actielijst 

190108-05 Er wordt een vragenlijst opgesteld voor de OC-bijeenkomst (ACASA) van 17 85 

januari. 86 

190108-08 Zantman schrijft een vergaderstuk over lifelong learning. 87 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 88 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 89 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 90 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 91 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 92 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 93 

tijdens het vooroverleg. 94 
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