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2. Mededelingen 2 

3. Post en actielijst   3 

4.  Vaststellen notulen 11 februari 4 

5.  Vaststellen agenda 5 

6. Jaarplan GSH  6 

7. Jaarplan CoH   7 

8. Tutoraat 8 

9. Sterke medezeggenschap 9 

10. Vacature raadsassistent 10 

11.  Voorbespreking Heidag 11 

12. Jury Onderwijsprijs 12 
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14. Minorenbeleid 14 

15. Vakaanmelding 15 

16. Lunchgesprek 16 

17. Update afgevaardigde 17 

18. Voorbereiding OV en werkoverleg 18 

19. Interne evaluatie 19 

20. Wvttk 20 

21. Sluiting 21 

1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 15.20.  22 

2. Mededelingen 
Vriens en Ouwehand zijn geen raadsassistenten meer. Dijkman is vandaag afwezig en zij 23 

heeft Vlogman gemachtigd. Tiel moet een kwartier eerder weg vandaag. 24 

 
 

 
Notulen PV 28 februari 2019 

Aanwezig Tjibbe Valkenburg, Nuria Zantman, Thirza Tiel, Roeland Voorbergen,  Nuala Vlogman,  Iris Kok, Loekie van Dinther 

Afwezig Claire Dijkman 

Gast n.v.t. 

Notulist Quinty de Nobel 
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3. Post en actielijst 
De post wordt besproken en de actielijst wordt bijgewerkt. 25 

4. Vaststellen notulen 21 februari 
Dit wordt later gedaan. 26 

5. Vaststellen agenda 
Jury onderwijsprijs en BSA worden toegevoegd aan de agenda.  27 

6. Jaarplan GSH 
Het gesprek ging goed. Het punt van de onderzoeksmaster wordt door iedereen als het 28 

grootste pijnpunt beschouwd. Het jaarverslag werd als te kort ervaren, Zantman mist concrete 29 

opmerkingen over hoe thema’s als diversiteit aangepakt zullen worden. De reden hiervoor is 30 

dat Reijnen hier zelf ook nog niet helemaal over uit is. Sommige zaken gaan bovendien volgens 31 

hem ook op dezelfde manier verder.  32 

Er wordt een discussie gevoerd over of het nuttig is om in het advies te klagen over zaken 33 

die ontbreken. Voorbergen is daar geen voorstander van. Het is geen goed idee om te gaan 34 

vragen voor meer sturing vanuit het GSH. Sommige dingen moeten eerst facultair geregeld 35 

worden, en dan kan het pas in een GSH jaarplan terecht komen. Aan de andere kant is er geen 36 

facultair jaarplan waar de FSR advies op kan geven. Zantman ziet daardoor geen ander moment 37 

waarop er gereageerd kan worden op dit soort onderwerpen. Zij wil dit daarom graag in dit 38 

advies doen.  39 

De punten van de update geschreven door Kok worden stapsgewijs doorlopen. Er wordt 40 

geen opmerking gemaakt over het besparen van geld, dat is niet de rol van de FSR. Ook de 41 

opmerking over docenten hoort wellicht niet in het advies thuis.  42 

Het breder trekken van flexstuderen vereist instemming van de OC’s. Dit is niet terug te 43 

vinden in het jaarplan. Reijnen weet hier dus wellicht niets van, dit is een mooie kans om dit aan 44 

hem voor te leggen.  45 

Wat betreft het vertalen van documenten, kan er nog in het advies gezegd worden dat dit 46 

heel belangrijk is. Reijnen begon er tijdens het gesprek zelf ook al over. 47 

Over de onderzoeksmasters moet goed gesproken worden. Het grootste deel van de 48 

studenten van onderzoeksmasters gaat niet aan de universiteit onderzoek doen, maar bij 49 

andere instellingen. Reijnen wil de inhoud van de masters hier beter op laten aansluiten. De 50 

toetsing wordt minder academisch. Ook bij de voorlichting wordt aangegeven wat studenten 51 

nog meer kunnen doen met een onderzoeksmaster. Het moet zo aantrekkelijk mogelijk worden 52 

gemaakt, zonder iets aan de ingangseisen te doen. Ook is er gesproken over het verlagen van de 53 

7.5, maar dat wilde Reijnen nog niet. De brief staat in de Drive. Andere raadsleden doen 54 

suggesties en dan wordt de brief volgende week tijdens de PV besproken.  55 

 56 
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7. Jaarplan CoH 
Dit ligt nu even stil. Op 7 maart is het gesprek. Tiel en Kok gaan daarheen. Op de PV wordt 57 

daarna mondeling verslag gedaan. 58 

8. Tutoraat 
Er is nog geen vergaderstuk. Er wordt gewerkt aan een memo voor volgende week. 59 

[ACTIE] 60 

9. Sterke medezeggenschap 
Geert wordt uitgenodigd. Aan de hand daarvan kan een datum gekozen worden. Via ASVA 61 

wordt contact opgenomen met oude Maagdenhuisbezetters. Er wordt ook iemand van de 62 

Maagdenhuisbezetting uit 2015 gevraagd uit de partij Humanities Rally. Het belangrijkst is dat 63 

deze personen goede sprekers zijn. Valkenburg gaat een avondje Googlen voor politici [ACTIE]. 64 

Er wordt gediscussieerd over wat voor personen er op het panel zouden moeten zitten. Het 65 

moeten volgens Voorbergen mensen zijn die er wel voor open staan om binnen de bestaande 66 

medezeggenschap bij de Raad te gaan. Liever niet iemand die mensen ontmoedigt omdat het 67 

hele systeem niet zou werken. Voor 22 maart moeten hier besluiten over genomen worden. 68 

10. Vacature Raadsassistent 
Vriens heeft de Raad verlaten, omdat hij er niet zoveel energie aan kan besteden als hij zou 69 

willen. Er zijn nu dus twee openstaande vacatures en het DB van de FSR is ook niet meer 70 

volledig. Er kan in de eigen omgeving gekeken worden of er geïnteresseerden zijn. Wellicht is 71 

een van de kandidaten voor de werkgroep diversiteit geschikt. Er is al iemand geïnteresseerd 72 

die op korte termijn zou kunnen en willen beginnen. Het is een internationale student.  73 

Van Dinther is van mening dat er een open vacature moet komen en een 74 

sollicitatiecommissie, en dat deze persoon dan moet worden aangemoedigd om  een brief te 75 

schrijven. Dit vooral omdat de Raad ook voor studentassistentschappen open vacatures eist.  76 

De werkdruk ligt op dit moment wel erg hoog, en de noodzaak voor ondersteuning is ook 77 

erg hoog. Vier weken lijken dan erg lang, mede met het oog op de inwerkperiode. Daarnaast is 78 

een discussiepunt of er nu een internationale student moet komen, of pas met een nieuwe Raad 79 

en hoe dit dan moet worden bewerkstelligd. Dit vergt uiteraard veel praktische aanpassingen. 80 

Op 4 maart wordt de mail verstuurd met de vacature. De Nederlandse tekst is dan ook 81 

vertaald naar het Engels. Er wordt een deadline gesteld van twee weken, dat is dan 19 maart. 82 

Eerst wordt met Wilts geregeld dat de vacature ook op de website geplaatst wordt. Zondag 83 

ontvangt de AS de vacature. Er wordt later een beslissing genomen over de 84 

sollicitatiecommissie.  85 
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11. Voorbespreking Heidag 
Er zijn voldoende aanwezigen. Raadsleden proberen eerder uit hun colleges te vertrekken 86 

om op tijd aanwezig te zijn.  87 

12. Jury onderwijsprijs 
Er wordt gediscussieerd over of dit FSR-leden moeten zijn of niet. Zantman en Kok worden 88 

doorgegeven. Er wordt ook nog even gecheckt wanneer het is en of er een FSR-student 89 

verwacht wordt.  90 

13. BSA 
De Raad is verdeeld over het afschaffen van de BSA. Er wordt een alinea opgesteld voor 91 

Malou. Volgende week wordt dit verder besproken. 92 

14. Minorenbeleid 
Valkenburg licht zijn contact met Thomas en Paul toe. Hij neemt het lijstje van 93 

discussiepunten door. Het lijstje wordt aangevuld. De FSR is er tegen dat minorstudenten 94 

voorrang krijgen bij (verdiepende) keuzevakken. Er wordt een discussie gevoerd over of dit 95 

überhaupt een issue is. Er wordt besloten te vragen hoe het bestuur er mee om zal gaan als er 96 

een negatief effect ontstaat. Ook wordt er gehamerd op het blijven bestaan van verdiepende 97 

keuzenvakken die wellicht minder populair zijn. Bovendien zouden de vragen met meer 98 

toelichting gesteld kunnen worden. Het lijstje wordt vanavond gestuurd. 99 

15. Vakaanmelding 
De dame van de onderwijsbalie bleek heel kundig en toegewijd. Er is een samenvatting van 100 

het gesprek, waar Nijsten ook bij was. Hij wil nog een keer een gesprek voeren over X. Er wordt 101 

gewerkt aan de studiegidsen. Het punt van afwezigheid in de eerste week kon helaas niet 102 

worden opgelost, omdat bij de talenopleidingen afwezigheid onmogelijk was voor een 103 

succesvolle afronding van het vak. Ook gaat er gewerkt worden aan de inschrijfstress.  104 

Tiel verlaat de vergadering om 16.58.  105 

16. Lunchgesprek 
De lunch was een groot succes.  106 

17. Update afgevaardigde 
Er is deze keer geen update. 107 

18. Voorbereiding werkoverleg en overlegvergadering 
Er staan al voldoende onderwerpen op de agenda. Over een week wordt er een lijstje 108 

gemaakt op Google Docs. 109 
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19. Interne evaluatie 
Laurens heeft niet meer gereageerd op de vraag voor een andere trainer. Zantman stuurt 110 

een reminder. 22 maart blijft in ieder geval staan.  111 

20. Wvttk 
TSS wordt een week overgeslagen. Er wordt later gekeken of deze werkgroep nog nodig is.  112 

21. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering om 17.12. 113 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 114 

2019. 115 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 116 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 117 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 118 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 119 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 120 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 121 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 122 

COH en GSH. 123 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  124 

Actielijst 

190131-01 Valkenburg verdiept zich in de aanpak van voedselverspilling door de 125 

universiteit. 126 

190221-01 De Raad gaat data vinden voor een tweede training over onderhandelen. 127 

190228-01 Er wordt voor de PV van 7 maart een memo geschreven over het tutoraat. 128 

190228-02 Er wordt een moment geprikt om een lijstje te maken van actieve en non-129 

actieve FSR-onderwerpen 130 

190228-03  Valkenburg gaat een rondje Googlen voor interessante politici voor op het 131 

Sterke Medezeggenschap evenement  132 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 133 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 134 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 135 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 136 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 137 
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181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 138 

tijdens het vooroverleg. 139 
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