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1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 15.20.  23 

 
 

 
Notulen PV 7 februari 2019 

Aanwezig 

Tjibbe Valkenburg, Nuria Zantman, Thirza Tiel, Bram Vriens, June Ouwehand, Claire Dijkman, Roeland Voorbergen,  

Nuala Vlogman, Loekie van Dinther, 

Afwezig Iris Kok, Roeland Voorbergen 

Gast n.v.t. 

Notulist Quinty de Nobel 
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2. Mededelingen 
Tiel wordt morgen op persoonlijke titel geïnterviewd over de Universiteitsbibliotheek. 24 

Volgende week moet de PV verplaatst worden in verband met de Masterweek.  25 

3. Post 
Het postoverzicht wordt besproken en bijgewerkt. 26 

4. Actielijst 
De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. 27 

5. Vaststellen notulen 29 november, 22 en 29 januari 
De notulen van 29 januari, 22 januari en 29 november worden vastgesteld. 28 

6. Vaststellen agenda 
Zantman wil voor de OV de onbekendheden rondom bezuinigingen met de FSR bespreken. 29 

Ook wil zij bespreken wat mensen anders zouden willen in hun relatie met het DB. 30 

7. Vakaanmelding 
Valkenburg en Vlogman lichten het vergaderstuk toe. De oplossingen die genoemd worden 31 

lijken niet te gaan werken en zijn vooral in het nadeel van studenten. Studenten melden zich 32 

juist voor te veel vakken aan, omdat er veel onzekerheden zijn en het ontzettend moeilijk is om 33 

een vak binnen te komen. De overdaad aan regels is ook niet bevorderend voor de situatie. Een 34 

groot probleem is ook dat veel studenten zich aanmelden voor een vak, een boel afhaakt en 35 

degene die zich niet meer kon aanmelden voor het vak, dat vak alsnog niet kan volgen. 36 

Een van de voorgestelde maatregelen is het leggen van meer nadruk op het inschrijven 37 

voor maximaal 42 ECTS. Deze en andere maatregelen dragen bij aan een gebrek aan 38 

keuzevrijheid. Vooralsnog lijkt de FSR het met alle genoemde oplossingen oneens te zijn. Zij zal 39 

daarom met alternatieven moeten komen als zij wil dat er iets verandert. Zantman stelt voor om 40 

het hanteren van aanwezigheid bij het eerste college sterker te handhaven. Op die manier 41 

kunnen studenten op de wachtlijst diezelfde week nog starten met het vak. Andere Raadsleden 42 

kunnen zich daar wel in vinden. Er zal gebrainstormd worden over andere alternatieven in de 43 

werkgroep. 44 

8. Jaarplan GSH 
Vorig jaar is er een uitgebreid negatief advies geweest. Deze zal door de huidige FSR 45 

worden doorgenomen. Dit stuk is helaas pas maandag gestuurd, waardoor er maar weinig tijd is 46 

voor de OV. Valkenburg vindt het jammer dat er veel vaagheden in staan, zoals het stukje over 47 

diversiteit. Er zullen waarschijnlijk nog veel memo’s over komen. In plaats van het te bespreken 48 

op de OV, wordt er nog een aparte afspraak gemaakt met Reijnen. [ACTIE]  49 
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9. Kwaliteitsafspraken 
De FSR wil op de OV een aantal zaken benoemen: vertalingen, proces 2019 – 2020 en de 50 

documenten die aan de OC’s zijn gestuurd met een te korte deadline.  51 

10. Tutoraat 
Vlogman licht haar vergaderstuk toe. Er moet een lijstje worden opgesteld voor Weerman. 52 

De OC’s hebben inmiddels een e-mail ontvangen met een enquête, maar er zijn nog maar weinig 53 

reacties binnengekomen. Er is in principe geen haast, want het wordt nog niet op de 54 

aankomende OV besproken. Valkenburg stelt voor om toe te werken naar een memo in de 55 

werkgroep, het bespreken met het DB en dan eventueel nog een advies schrijven. Andere 56 

Raadsleden stemmen hier mee in. 57 

11. Sterke medezeggenschap evenement 
Tiel en Vriens zijn wel geïnteresseerd in de uitvoering van het evenement. Het wordt 58 

geregeld binnen Oeror. Er wordt een plan opgesteld, zodat er tijdens de volgende PV snel 59 

doorheen kan worden gegaan. Er wordt besproken over het evenement voor de 60 

kandidaatstelling plaats moet vinden. Bij voorkeur wel, maar dit is voor twee personen 61 

waarschijnlijk niet haalbaar. Er wordt een discussie gevoerd over hoe dit op de beste en snelste 62 

manier kan worden uitgevoerd. Vooralsnog is er geen idee voor een evenement. Voor volgende 63 

week komt er een vergaderstuk met ideeën voor een inputmoment tijdens de PV.    64 

12. Zichtbaarheidsactie 
De pennen zijn binnen. Tiel en Kok hebben een planning gemaakt voor de 65 

zichtbaarheidsactie. Het zal op dezelfde manier werken als de campagneweek. Bezwaren 66 

kunnen worden doorgegeven aan Tiel.  67 

13. Declaratie 
Er kwam nog een declaratie binnen van 150 EUR voor etenswaren van de oude Raad. 68 

Valkenburg gaat het declareren op het oude jaar, maar als dat niet lukt neemt deze Raad het 69 

voor lief. 70 

14. Deeltijd- en flexstuderen 
Deeltijd studeren 71 

Dijkman licht het vergaderstuk toe. Er is met het DB een afspraak gemaakt over de “quick 72 

fixes” die al een tijdje op de OV-actielijst stonden. Er wordt een discussie gevoerd over het al 73 

dan niet achter de implementatie van de quick fixes aan gaan. Er zijn ook nog 74 

onderzoeksresultaten waar vrij lang op gewacht moet worden. Er moet in ieder geval vermeden 75 

worden dat deeltijd studeren niet meer mogelijk wordt, omdat oplossingen zo duur zijn dat 76 

opleidingen wel eens zouden kunnen beslissen om het deeltijd traject niet meer aan te bieden. 77 
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De FSR zal waakzaam blijven op dit dossier en er voor zorgen dat het DB de quick fixes gaat 78 

uitvoeren. Er wordt gevraagd naar de afspraak die over dit onderwerp zou komen.  79 

 80 

Flexstuderen 81 

Dijkman licht het vergaderstuk toe. Zij heeft getracht het oude Raadsstandpunt te 82 

weerleggen. Er wordt gediscussieerd over flexstuderen als alternatief voor deeltijd studeren. 83 

Flexstuderen is naast deeltijd studeren weldegelijk van toegevoegde waarde. Een positief punt 84 

aan flexstuderen is dat er betaald wordt per vak.  85 

De volgorde van het curriculum is in sommige opleidingen echter wel van belang en dan is 86 

de BSA niet genoeg om succesvol derdejaars vakken te kunnen volgen. Er gelden dan nog 87 

andere ingangseisen. Er moet opgepast worden dat flexstudenten niet tegen dezelfde 88 

problemen gaan aanlopen als deeltijdstudenten. Er moet ook gekeken worden naar de 89 

“houdbaarheidsdatum” van cijfers.  90 

Er wordt een rondje gedaan over flexstuderen. De meesten zijn positief over het concept, 91 

maar hebben zorgen over de opbouw van de opleiding en het “Bildungsaspect”. In het vervolg 92 

wordt er nagedacht over hoe dit opgelost kan worden. 93 

15. Update afgevaardigde 
De CSR gaat ook een stuk versturen aan het CvB over standaard 94 

vegetarische/veganistische lunches. Daar zijn de Raadsleden blij mee. 95 

16. Universiteitskwartier 
Er zijn inmiddels concrete PvE’s. Gister heeft Tiel een afspraak gehad om te bespreken hoe 96 

de medezeggenschap de komende jaren betrokken gaat worden. Niet iedereen was het 97 

daarover eens en er bleken veel onduidelijkheden. Pas over vier jaar wordt er bijvoorbeeld 98 

nagedacht over het interieur. Het huidige inputmoment is daarvoor dus ook niet bedoeld. Er is 99 

naar aanleiding daarvan besproken wat er het komende anderhalf jaar gaat gebeuren. Nu wordt 100 

hoe het gebouw er uit ziet besproken. Tot dinsdag kan er commentaar geleverd worden op de 101 

PvE’s. De CSR heeft overigens instemmingsrecht op grote plannen en luistert daarbij goed naar 102 

de faculteiten. 103 

17. Taalbeleid 
Zantman stelt voor om tijdens de OV te zeggen dat de documenten die niet vertaald 104 

worden wél vertaald moeten worden. Anders is de medezeggenschap niet toegankelijk voor 105 

internationale studenten, terwijl de faculteit wel bestempeld wordt als internationaal.  106 

18. Minorbeleid 
De FSR wordt nu betrokken bij de voorbereiding van het voorgenomen besluit omtrent het 107 

minorbeleid. Zantman wil dit op de OV als voorbeeld gebruiken van wat er weer mis is gegaan. 108 
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Er is nu namelijk wederom weinig ruimte voor wijzigingen. Er is adviesrecht op het aanbod van 109 

minoren en keuzevakken.  110 

19. Relatie DB 
Zantman geeft een korte update over het gesprek met Fred Weerman en vraagt anderen 111 

om input. Hij leek open te staan voor de zorgen van de FSR. De FSR wil sowieso eerder in 112 

processen betrokken worden, door bijvoorbeeld deel te nemen aan commissies. Er bestaat ook 113 

ergernis over communicatie die altijd via Marian Wilts moet gaan. Ook is transparantie erg 114 

belangrijk. Bovendien zou het fijn zijn als het DB zelf terugkomt op afspraken en een 115 

“denigrerende aai over de bol” moet vermeden worden. Vooral de emotionele chantage door 116 

Weerman moet stoppen. Het serieus nemen van de FSR kan met Rachna tijdens de startmiddag 117 

besproken worden. Tot slot moet de standaard veranderen naar dat alles sowieso wordt 118 

toegestuurd, tenzij het echt niet anders kan. Ook als iets nog in wording is. 119 

20. Interne evaluatie 
Vrijdag 22 maart vindt de training met Laurens plaats.  120 

21. Overlegvergadering 
Over punt 12 was enige discussie. De FSR voert een discussie over of dit in 121 

vertrouwelijkheid gedaan moet worden. De meesten vinden het wel gek dat het pas na de 122 

rondvraag op de agenda staat. Er wordt besloten om in een gesprek met Weerman te verkennen 123 

wat de mogelijkheden zijn. 124 

Dan nog de bezuinigingen. Er is weinig transparantie. Tijdens deze OV moet dit duidelijk 125 

worden aangegeven. Alle Raadsleden zijn het daar mee eens. 126 

22. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering om 17.29. 127 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 128 

2019. 129 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 130 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 131 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 132 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 133 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 134 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 135 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 136 

COH en GSH. 137 
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181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  138 

Actielijst 

190131-01 Valkenburg verdiept zich in de aanpak van voedselverspilling door de 139 

universiteit. 140 

190210 Er wordt een aparte afspraak gemaakt met Reijnen voor het bespreken van 141 

het GSH jaarplan. 142 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 143 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 144 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 145 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 146 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 147 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 148 

tijdens het vooroverleg. 149 


	Agenda
	1. Opening
	2. Mededelingen
	3. Post
	4. Actielijst
	5. Vaststellen notulen 29 november, 22 en 29 januari
	6. Vaststellen agenda
	7. Vakaanmelding
	8. Jaarplan GSH
	9. Kwaliteitsafspraken
	10. Tutoraat
	11. Sterke medezeggenschap evenement
	12. Zichtbaarheidsactie
	13. Declaratie
	14. Deeltijd- en flexstuderen
	15. Update afgevaardigde
	16. Universiteitskwartier
	17. Taalbeleid
	18. Minorbeleid
	19. Relatie DB
	20. Interne evaluatie
	21. Overlegvergadering
	22. Sluiting

	Besluiten
	Actielijst
	Pro memori

