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1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering.  15 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. De notulen worden vandaag gemaakt door Kok en Vlogman in 16 

verband met afwezigheid van De Nobel. 17 

3. Post en actielijst 
De post wordt besproken en de actielijst wordt bijgewerkt. 18 

4. Vaststellen notulen 7 en 14 maart 
De notulen van 7 en 14 maart worden zonder opmerkingen vastgesteld. 19 

 
 

 
Notulen PV 21 maart 2019 

Aanwezig Roeland Voorbergen,  Nuala Vlogman,  Iris Kok, Tjibbe Valkenburg, Nuria Zantman 

Afwezig Claire Dijkman, Quinty de Nobel, Thirza Tiel 

Gast Emma Kat 

Notulist Iris Kok en Nuala Vlogman 
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5. Vaststellen agenda 
De werkgroepen diversiteit en functiebeperking worden toegevoegd aan de agenda. De 20 

agenda is vastgesteld. 21 

6. Werkgroepen functiebeperking en diversiteit 
De werkgroep functiebeperking ligt stil. Er is een keer een vergadering geweest, maar 22 

verder is er niets meer gebeurd. 23 

Over de werkgroep diversiteit heeft Zantman een positief gevoel. De eerste bijeenkomst 24 

bestond vooral uit een introductie, waarbij is gesproken over de motivatie van leden om deel te 25 

nemen aan deze werkgroep. De basis is op zich prima, maar er is nog niets concreets gepland. 26 

Zantman wil eigenlijk wel dat het D&D rapport geïmplementeerd gaat worden. Voorbergen 27 

heeft het centrale beleid gelezen en merkt op dat het centrale beleid en het rapport D&D op 28 

elkaar zouden moeten worden aangesloten. 29 

Voor de volgende PV wordt er een lijst opgesteld van de te bespreken werkgroepen.  30 

7. Studiesucces 2.0 
Er staat op 26 maart een afspraak gepland. Zantman vindt dat studenten hier niet bij 31 

betrokken zijn geweest. Het proces zou daarom eigenlijk opnieuw moeten. De insteek is 32 

namelijk nu al verkeerd. Vaessens is ook nieuw, dus in die zin komt dit goed uit.  33 

Voorbergen sluit aan om 15.45. 34 

8. Jaarplan CoH 
De laatste aanpassingen worden doorgevoerd. Valkenburg neemt het verder over. 35 

Emma Kat sluit aan om 16.00. 36 

9. Voorbespreking OV 
De komende OV wordt besproken. De nabespreking van de Diversity Day wordt aan de 37 

agenda toegevoegd. Het DB heeft daarnaast gevraagd om een bespreking van de OV-notulen per 38 

pagina, maar Zantman vindt dit zonde van de tijd. De pro memori-punten zullen wel worden 39 

besproken, omdat de helft van het academisch jaar nu voorbij is. De punten van de actielijst 40 

worden verdeeld over de Raadsleden. 41 

10. Voorbespreking Werkoverleg 
De punten om te bespreken zijn: de nieuwe werkafspraken, de actielijst, het tijdpad voor 42 

aankomende onderwerpen, tutoraat, sterke medezeggenschap, toegang tot studiehandleidingen 43 

voor OC’s, het bijhouden van lijstje van gemaakte afspraken tijdens het werkoverleg en de 44 

vertaling van documenten. 45 
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11. Minorenbeleid en keuzeruimte 
Het bestuur wil voor 11 april antwoord in verband met de OERen. Hier geldt dus geen 46 

termijn van zes weken. Zantman wil op het werkoverleg aankaarten dat de FSR over de 47 

gestuurde adviesaanvraag niets kan adviseren, omdat er te weinig informatie in staat. Er staan 48 

veel vragen in, maar geen antwoorden. 49 

De FSR heeft adviesrecht op welke minoren staan. In het faculteitsreglement staat dat de 50 

FSR adviesrecht heeft over het minorenaanbod en instemmingsrecht over de OER. 51 

12. Nabespreken Diversity Day 
De FSR heeft een goede indruk van de Diversity Day. Het is een goede bijeenkomst geweest 52 

om de discussie te vorderen en het bestuur te motiveren er meer mee te gaan doen. Het was 53 

jammer dat er weinig studenten waren. De FSR wacht af of er een reactie van het bestuur komt 54 

op wat er tijdens de bijeenkomst allemaal is besproken. De FSR wil ook graag tijdens de OV 55 

horen wat het DB er van vond en wil dat er van het bestuur een reactie naar buiten komt, met 56 

name naar alle mensen die hard hebben gewerkt aan deze bijeenkomst. 57 

13. Wvttk 
N.v.t.  58 

14. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering om 17.17. 59 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 60 

2019. 61 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 62 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 63 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 64 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 65 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 66 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 67 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 68 

COH en GSH. 69 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  70 

Actielijst 

190221-01 De Raad gaat data vinden voor een tweede training over onderhandelen. 71 

190228-02 Er wordt een moment geprikt om een lijstje te maken van actieve en non-72 

actieve FSR-onderwerpen. 73 
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Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 74 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 75 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 76 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 77 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 78 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 79 

tijdens het vooroverleg. 80 
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