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1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 16.40.  23 

2. Mededelingen 
Tiel, Zantman en Dijkman zijn vandaag afwezig.   24 

 
 

 
Notulen PV 7 maart 2019 

Aanwezig Tjibbe Valkenburg, Roeland Voorbergen,  Nuala Vlogman,  Iris Kok, Loekie van Dinther 

Afwezig Claire Dijkman, Nuria Zantman, Thirza Tiel 

Gast n.v.t. 

Notulist Quinty de Nobel 



 Facultaire Studentenraad 
studentenraad.nl/fgw  ~  fgw@studentenraad.nl 

 

Pagina 2 ~ 5 

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

4. Vaststellen notulen 21 en 28 februari 
Dit wordt volgende week gedaan. 26 

5. Vaststellen agenda 
BSA en de brief aan de minister worden toegevoegd. Het vergaderstuk van Zantman wordt 27 

een andere keer besproken. Van Dinther wil graag opmerken dat zij het jammer vond dat daarin 28 

stond dat Raadsleden moeten nadenken of zij nog in de Raad willen blijven. Voor de volgende 29 

keer zou het vergaderstuk moeten worden aangepast. 30 

6. Nabespreking Heidag 
De Heidag wordt nabesproken. 31 

7. Jaarplan GSH 
De brief staat in de Drive, er zijn opmerkingen gemaakt. Volgende week donderdag moet 32 

de brief ingestemd worden. De opmerkingen worden globaal doorgenomen. De opzet is mooi. 33 

Iedereen doorloopt het jaarplan nog een keer en volgende week worden de opmerkingen 34 

bediscussieerd. Er moet dan gelijk een besluit genomen worden. Flex studeren en het richten 35 

van onderzoekmasters op de arbeidsmarkt zijn eventueel controversiële punten.    36 

8. Jaarplan CoH 
Het gesprek met Vaessens ging goed. Aan het Student Research Platform wordt nog 37 

gewerkt. Voor blended learning moeten er mensen zijn die dat interessant vinden en die dat 38 

graag willen. Vaessens wil naar aanleiding van de afspraak op 28 maart een gedeelde visie 39 

hebben om een daadwerkelijke start te maken met onderzoeksintensief onderwijs. Vaessens 40 

verwacht op dit moment niet dat veel opleidingen over zullen gaan op het Engels, behalve 41 

eventueel geschiedenis. Vaessens wil daarnaast diverse vwo studenten scouten. Hij gaat ook 42 

verder met functiebeperking. De besteding van de kwaliteitsgelden wordt later geëvalueerd. 43 

Vaessens wil met de FSR nadenken over de kwetsbare opleidingen, zoals Frans en Duits. De 44 

prognoses waren namelijk vrij slecht qua studenteninstroom. Aanleiding voor dit idee is wat er 45 

gebeurd was met Nederlands bij de VU.  46 

Er staat een kladversie van de brief in de Drive. De deadline is 25 maart. Kok typt de brief 47 

dit weekend uit, zodat deze volgende week besproken kan worden.   48 
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9. Tutoraat 
Vlogman heeft een memo geschreven met daarin de opmerkingen van de OC’s. Overige 49 

Raadsleden dienen opmerkingen te maken, zodat de memo volgende week donderdag 50 

verstuurd kan worden. 51 

10. Sterke Medezeggenschap 
Er worden drie politici benaderd. De vraag is of dit voor deze verkiezingsronde nuttig gaat 52 

zijn. Het zou dit jaar al in de verkiezingsweek kunnen, of doorschuiven naar volgend jaar. 53 

Tijdens de Intreeweek is wellicht geen goed idee. De opleidingsintroductiedag is wellicht 54 

geschikter. Volgende week wordt dit ingestemd.  55 

11. Vacature raadsassistenten 
Wilts had opmerkingen ter verbetering van de vacature. Het lijkt haar vanuit praktisch 56 

oogpunt onuitvoerbaar om een student aan te nemen die geen passief Nederlands verstaat. De 57 

Nobel geeft aan dat zij zich hier ook in kan vinden. De inhoud van haar werkzaamheden zal 58 

hierdoor onverwacht behoorlijk veranderen. Ook andere Raadsleden zien praktische obstakels. 59 

Er wordt gediscussieerd over het laten spreken van passief Nederlands of volledig Nederlands 60 

om een transitie te creëren naar het openen van de weg voor internationale studenten in de 61 

Raad. Er wordt gekozen voor passief Nederlands. Op dit moment is er niet de praktische 62 

mogelijkheid voor om iemand aan te nemen die helemaal geen Nederlands verstaat. Het gaat nu 63 

vooral veel energie kosten om alles in het Engels te gaan doen. De werkdruk moet verlicht 64 

worden, niet verzwaard. De FSR FGw besluit dat in de vacaturetekst komt te staan dat de 65 

sollicitant passief Nederlands of Nederlands dient te spreken. De stemming is aangenomen. De 66 

gesprekken vinden begin april plaats.  67 

Voorbergen wil graag een mandaat geven aan de sollicitatiecommissie. De procedure moet 68 

niet elke PV besproken hoeven worden. De voorlopige sollicitatiecommissie bestaat uit Van 69 

Dinther, Voorbergen en Zantman. Volgende week wordt deze ingestemd. 70 

12. Brief aan de minister 
Het lijkt gerechtvaardigd om D66 nu rechtstreeks aan te vallen. De brief is prima. De FSR 71 

FGw stemt om de brief te ondertekenen. De stemming is aangenomen. 72 

13. BSA 
Kok heeft een statement opgesteld om naar Malou te sturen. De Raad kan zich er goed in 73 

vinden. Het stukje over het lagere BSA wordt aangepast, omdat dit negatieve effecten kan 74 

hebben. De FSR FGw beslist dat haar mening is dat het BSA moet worden afgeschaft. De 75 

stemming is aangenomen. Kok stuurt het stukje naar Malou.  76 
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14. Minorenbeleid 
Dit komt nog. Het minorenbeleid is nu vastgesteld, maar een ander besluit is uitgesteld 77 

naar 19 maart. Blijkbaar voldeden er slechts vijf minoren aan de criteria. De uitslag moet dus 78 

nog komen. De OC’s hebben hier pas deze week over gehoord. Er wordt gediscussieerd over het 79 

kunnen volgen van een minor binnen het eigen vakgebied. Er zou geen specialisatie doormiddel 80 

van een minor meer mogelijk zijn. De FSR vindt dat studenten in principe uit elke minor moeten 81 

kunnen kiezen, zonder een verplichting om buiten het eigen vakgebied om te gaan.   82 

15. Lunchgesprek 
Kok wordt bijgepraat. Er komen drie brieven aan die gezamenlijk verstuurd gaan worden: 83 

in de OER A en B cyclus een vast moment prikken waarop met de medezeggenschap wordt 84 

overlegd, de medezeggenschap dreigt te verschuiven naar GSH- en CoH-Raad, en de brief 85 

bezuinigingen.  86 

16. Costu: wandkrant, promotiemateriaal 
Er wordt 305 EUR gevraagd voor nieuwe lijsten en hoesjes bij de OMHP. Voorbergen 87 

vraagt zich af of dit de verantwoordelijkheid van de FSR is, of van het gebouwenbeheer. Er 88 

wordt een mail naar Ivar Smit gestuurd, met Gerard Nijsten in de cc. Andere kosten zijn voor de 89 

Kleio-dag, pennen en flyers.  90 

17. Invulling website 
Wil de FSR een eigen stukje op de website of enkel inzetten op de nieuwsbrief? Hier wordt 91 

over nagedacht. 92 

18. Update afgevaardigde 
Er is geen update. Vanochtend was er een UCO over interessante onderwerpen, zoals 93 

sociale veiligheid. Binnenkort komt er een diversity green paper van het CvB. De CSR gaat 94 

proberen het profileringsfonds te vervroegen, en dat gaat waarschijnlijk lukken. Alle punten die 95 

er al een tijdje liggen zullen verbeterd worden. Het plan voor de evaluatie zou eind deze maand 96 

af moeten zijn. Het proces is vervroegd, vanwege de uitspraak in de zaak van de student in 97 

Nijmegen. De CSR heeft instemmingsrecht. Daarnaast houdt de CSR al zijn leden, inclusief de 98 

student die voltijd stage gaat lopen. 99 

19. Voorbereiding Werkoverleg en Overlegvergadering 
Er zijn drie brieven die volgende week verstuurd worden. Twee daarvan zullen 100 

terugkomen op het werkoverleg.  101 

20. Tentamenweek 
Er komt een doodle voor de vrijdag van de tentamenweek. 102 
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21. Wvttk 
TSS gaat niet door. Het wordt opgepakt bij andere werkgroepen. Iemand moet BAMA 103 

overnemen, omdat Tiel de komende weken afwezig zal zijn. Anderen vinden het niet realistisch 104 
dat zij zich tijdens haar afwezigheid op afstand zal bezighouden met de Raad. Zij zal 105 
waarschijnlijk wel de Wandkrant maken. 106 

22. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering om 18.21. 107 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 108 

2019. 109 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 110 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 111 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 112 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 113 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 114 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 115 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 116 

COH en GSH. 117 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  118 

Actielijst 

190221-01 De Raad gaat data vinden voor een tweede training over onderhandelen. 119 

190228-02 Er wordt een moment geprikt om een lijstje te maken van actieve en non-120 

actieve FSR-onderwerpen. 121 

190307-01 De Nobel stuurt een mailtje aan Marian voor het boeken van een knusser 122 

zaaltje voor de OV.  123 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 124 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 125 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 126 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 127 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 128 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 129 

tijdens het vooroverleg. 130 
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