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1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 15.06.  17 

2. Mededelingen 
De PV eindigt vandaag om 16.15 vanwege het TTO. 18 

3. Post en actielijst 
De post wordt besproken en de actielijst wordt bijgewerkt. 19 

4. Vaststellen notulen 29 mei 
De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld.  20 

 
 

 
Notulen PV 4 juni 2019 

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

Afwezig Loekie van Dinther 

Gast n.v.t.  

Notulist Quinty de Nobel 
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5. Vaststellen agenda 
De regeling medezeggenschap wordt geschrapt. 21 

6. Inwerken nieuwe studentenraad 
De datumprikker is verstuurd en wordt ingevuld. Volgende week wordt er een datum 22 

geprikt en zal er gesproken worden over het programma van het inwerkweekend. Tevens dient 23 

er een afgevaardigde gekozen te worden. Het inwerkdossier wordt gezamenlijk aangevuld 24 

tijdens een apart moment. Er moet nog nagedacht worden over hoe de internationale student 25 

wordt ingewerkt. De inwerkmap wordt aan een vertaalbureau overgedragen voor Engelse 26 

vertaling. Wilts wordt gevraagd hoe dit precies werkt. [ACTIE] 27 

7. Honours 
Vlogman en Valkenburg hebben een goed gesprek gevoerd met Vaessens. Hij heeft de FSR 28 

gevraagd de communicatie op de website te bekijken en hij zal zelf in gesprek gaan met 29 

opleidingsdirecteuren over de communicatie over honours. Zantman gaat naar het werkoverleg 30 

met Vaessens, zij neemt contact op met het secretariaat om de afspraak te verplaatsen. Bij 31 

voorkeur sluit Vlogman aan.  [ACTIE] 32 

8. OER B 
Voorbergen heeft een lijst met opmerkingen gemaakt. De opmerkingen worden 33 

stapsgewijs doorgelopen. Voorbergen stelt voor negatief te adviseren, tenzij de wijzigingen 34 

worden doorgevoerd. De wijzigingen zijn namelijk vrij schappelijk en makkelijk te 35 

implementeren. Er zijn geen opmerkingen bij zijn lijstje. De stemming over het advies wordt 36 

aangenomen. 37 

9. Open vacatures studentassistenten proces 
Het is Zantman niet gelukt om dit op papier te zetten, vanwege diversiteit en 38 

functiebeperking. Er zijn geen andere Raadsleden die dit onderwerp kunnen oppakken. Het zal 39 

ter inspiratie worden voorgelegd aan de nieuwe Raad.   40 

10. Diversiteitswerkgroep en ontwikkelingen 
Zantman heeft vanochtend met een lid van de werkgroep afgesproken om een zo eerlijk 41 

mogelijk statement op te stellen. Zantman baalt van de gang van zaken en het feit dat 42 

werkgroep leden steeds hun grenzen moesten verleggen om constructief te kunnen blijven. 43 

Samenwerking lijkt alleen mogelijk te zijn als er op dezelfde manier wordt gedacht als 44 

Weerman. De werkgroep gaat zich ontbinden, maar dit is nog niet officieel aan Weerman 45 

gecommuniceerd. Tijdens het tussentijds overleg kan worden gezegd dat de FSR het jammer 46 

vindt dat haar eerdere oproep om naar de werkgroep te luisteren niet opgevolgd is. Ook is het 47 
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belangrijk om zijn argumentatie in de mail als reactie daarop te weerleggen. Valkenburg zal dit 48 

standpunt overdragen. 49 

Werkgroepen lijken alleen te werken als deze worden getrokken door iemand die hart 50 

voor de zaak heeft en het bestuur de werkgroepen serieus neemt. Zonder werkgroepen zou de 51 

FSR echter alle momenten verliezen om iets over de onderwerpen te zeggen. 52 

11. Toekomst medezeggenschap 
De Raad spreekt over de toekomst van de medezeggenchap. 53 

12. Mastersamenvoegingen 
Dit wordt tijdens het TTO besproken. 54 

13. CSR 
Er zijn geen zaken die interessant zijn voor de FSR. Er komt nog wel een notitie taalbeleid 55 

aan. 56 

14. ALPHA Voetbaltoernooi 28 juni 
Er wordt wellicht een FSR-team met onder andere oude leden samengesteld. 57 

15. Wvttk & rondvraag 
Tiel geeft aan dat er vorig jaar twee PV’s zijn gepland door de oude raad voor de nieuwe 58 

raad. Zij vraagt zich af of dat nu ook wenselijk is. Bovendien moet er uiterlijk 26 juni een 59 

afgevaardigde worden gekozen. Voor die tijd moet er dus afgesproken worden met de nieuwe 60 

raadsleden. 61 

Er wordt binnenkort een nieuw student-lid DB aangesteld. 62 

De OV agenda wordt nog even kort besproken. Sociale veiligheid, reacties op jaarplannen, 63 

masterherzieningen (proces planningen), Humanities in Context en vegetarische borrels 64 

worden toegevoegd. De regeling voor medezeggenschap wordt alvast aangekondigd. Tiel 65 

schrijft een korte memo. Verder wordt er gevraagd naar een afsluitingsborrel met het DB. 66 

16. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering om 16:15. 67 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 68 

2019. 69 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 70 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 71 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 72 
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180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 73 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 74 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  75 

Actielijst 

190529-03 Tiel denkt na over de invulling van het inwerkweekend. 76 

190529-04 De Nobel mailt Wilts over een heidag voor de nieuwe Raad. 77 

190529-05 Tiel schrijft binnen twee week een brief over de regeling medezeggenschap. 78 

190529-06 Er wordt met Reijnen een moment gepland om uitgebreid in te gaan op de 79 

masterherzieningen. 80 

190604-01 De inwerkmap wordt overgedragen aan een vertaalbureau. 81 

190604-02 Zantman spreekt met Vaessens over honours.  82 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 83 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 84 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 85 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 86 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 87 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 88 

tijdens het vooroverleg. 89 
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