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1. Opening 
       Voorbergen opent de vergadering.  16 

2. Mededelingen 
Voorbergen zit de vergadering voor in verband met afwezigheid van Valkenburg. 17 

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

4. Vaststellen notulen 11 juni 
De notulen worden volgende week vastgesteld.  19 

 
 

 
Notulen PV 18 juni 2019 

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

Afwezig Loekie van Dinther, Tjibbe Valkenburg 

Gast Emma Kat 

Notulist Quinty de Nobel 
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5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld met een kleine toevoeging, namelijk de brief over de 20 

toekomst van de medezeggenschap. 21 

6. Declaratie diversiteitswerkgroep 
Voor Zantman was het niet duidelijk wat er moest gebeuren. Voorbergen legt uit hoe een 22 

declaratie werkt en dat daarvoor een verklarende tekst geschreven dient te worden. Zantman 23 

mailt Valkenburg zo snel mogelijk.  24 

7. Stand van zaken werkgroep diversiteit en functiebeperking 
Zantman heeft geen updates. De werkgroep functiebeperking functioneert helemaal niet 25 

meer. De verantwoordelijke van de werkgroep is overwerkt en niemand lijkt verder tijd of zin 26 

te hebben om dit op te pakken. Zantman zelf ziet daar ook niet meer het nut van in. Voorbergen 27 

stelt voor om Nijsten subtiel om een update te vragen en daar het onderzoek van de FSR bij te 28 

betrekken. Zantman merkt op dat die enquête ook amper gebruikt wordt door de werkgroep. 29 

Zij heeft geen zin meer om dit gevecht te blijven voeren. Voorbergen geeft aan dat dit een breuk 30 

is met het uitgangspunt van de werkgroep. De vraag wordt gesteld tijdens de OV. Zantman mailt 31 

Nijsten alvast ter voorbereiding. 32 

8. Inwerkmap en dossieroverzicht 
Voorbergen inventariseert hoe ver iedereen gevorderd is met het bijwerken van het 33 

dossieroverzicht. Vlogman en Voorbergen nemen de eindredactie op zich. Dit zal vlak na de 34 

deadline gebeuren. In de inwerkmap staan voor alle raadsleden nog een aantal punten van 35 

aandacht.  36 

9. Inwerkweekend 
Er zijn twee mogelijke momenten, namelijk 2 en 3 juli en 22 en 23 augustus. In augustus 37 

kan er een weekendje weg gepland worden. Tiel gaat op zoek naar een geschikte accommodatie, 38 

bij voorkeur met zwembad. Het gaat om slechts één nacht. Het budget wordt kortgesloten met 39 

de oude raad en Valkenburg. Tiel stelt tevens een programma op, mogelijk met simulatie.  40 

10. Instemmingsverzoek pre-mastertrajecten 
Er wordt een dossierhouder aangewezen. Tiel neemt dit op zich. Het wordt morgen verder 41 

besproken tijdens het werkgroepmoment.   42 

11. Brief toekomst medezeggenschap 
Zantman heeft een conceptversie geschreven. Vlogman vond dat er veel herhaling in de 43 

brief zat. Dit is niet per se negatief, maar het dient wel in acht te worden genomen. Daarnaast 44 

kunnen sommige stukken iets genuanceerder. Tot slot lijkt het beter om als insteek te hebben 45 
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dat Weerman zich eerst dient te verbeteren, en dat hij niet gelijk af dient te worden gezet. 46 

Voorbergen is het daarmee eens. Dat sluit ook meer aan op wat er de vorige keer is 47 

afgesproken. Namelijk, straks is er een nieuwe FSR en de nadruk moet liggen op problemen 48 

waar zij niet tegen aan zouden moeten hoeven lopen. Ook Tiel is het hiermee eens. Zij heeft het 49 

gevoel dat er nu iets te veel op de man wordt gespeeld. Zij zou de toon heeft liefst iets 50 

veranderen. Verder kan de brief best korter en krachtiger. De herhaling komt nu niet helemaal 51 

tot zijn recht.  52 

Zantman heeft nog een punt over het persoonlijk aanspreken. Er is van tevoren besproken 53 

dat het niet om het bestuur als geheel gaat, maar echt om Weerman. Andere Raadsleden lijkt het 54 

goed om over “de decaan” te spreken. Zantman zou ook best scherp zou mogen zijn, anders dan 55 

bij de heidagen. Dit is uiteindelijk toch een soort motie van wantrouwen. Voorbergen is het 56 

hiermee eens, maar het is toch belangrijk om er ook iets constructiefs in te houden. Voorbergen 57 

gaat voor volgende week met Zantman aan de brief werken. Zantman zet de brief in de docs. 58 

[ACTIE] 59 

12. Adviesaanvraag opdracht bestuurlijke clusters 
Voorbergen stelt dat dit niet kan worden uitgevoerd zoals het er nu ligt. Slechts een dossier 60 

zou al veel tijd van meerdere mensen in beslag kunnen nemen. Bovendien komt er nog een 61 

tweede deel aan. Het lijkt hem onverstandig om hier nu zomaar mee aan de slag te gaan. Het 62 

beste is om nu een officieel verzoek tot uitstel in te dienen. Als hier ooit een verschil over zou 63 

plaatsvinden, moet er in ieder geval aangetoond kunnen worden dat de FSR het op de nette 64 

manier geprobeerd heeft. Andere raadsleden sluiten zich hierbij aan. Tiel heeft al geluiden 65 

gehoord van OC’s die niet tevreden zijn over het proces of überhaupt niet geraadpleegd zijn. 66 

Daarnaast heeft Voorbergen namelijk een ander punt. De adviesaanvraag bevat een aantal 67 

voertaalwijzigingen. Als het goed is heeft de FSR daar instemmingsrecht op. Dit dient eveneens 68 

bij het DB aangekaart te worden. Tot slot lijkt de OR nog niets gehoord te hebben. Dit moet nog 69 

even bij hen worden nagevraagd. Vanavond wordt er een conceptbrief gemaakt.  70 

13. Update afgevaardigde 
De FSR is verzocht om aan Weerman te vragen of hij ook een ronde wil maken langs 71 

studenten over HiC, niet alleen bij medewerkers. Zantman stuurt hier een mail over. Verder lijkt 72 

het de raadsleden een goed idee om aan Weerman te vragen of hij de opening van het 73 

academisch jaar zou willen wijden aan de medezeggenschap. Zantman mailt hier ook over.  74 

Tot slot geeft Voorbergen aan dat hij ervoor gekozen heeft om geen update meer te 75 

schrijven. In plaats daarvan doet hij een mondelinge update en raadsleden de mogelijkheid 76 

geeft om vragen te stellen. Overige raadsleden stemmen in. 77 
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14. HiC 
De conceptbrief wordt besproken. Er kan gevraagd worden naar hoe het DB zich voor zich 78 

ziet om opleidingsaanbod te baseren op de vraag. Zantman zou graag ook in de brief zien dat de 79 

FSR positief is over bepaalde delen, maar dat er nog wel keuze moet zijn. HiC moet niet 80 

bestaande zaken gaan vervangen. Voorbergen en Zantman verschillen van mening over hoe 81 

sympathiek dit plan is. Voorbergen wil graag dat dit een kritisch advies wordt. Zantman wil 82 

vooral dat het duidelijk wordt dat het positieve losstaat van de zorgen. Tiel vindt echter dat 83 

allebei de kanten al voldoende belicht zijn. Vlogman vindt het ook prima als alleen het positieve 84 

stukje een beetje wordt uitgebreid. Kok vindt de huidige brief prima. Voorbergen vindt het extra 85 

benoemen van positieve kanten ook prima, zonder daar de kern van te maken. De taalkundige 86 

zaken worden in de docs aangepakt. 87 

15. OV 
Kat schuift aan bij de vergadering. De OV wordt voorbereid. De agenda wordt doorgelopen. 88 

De FSR wil functiebeperking toevoegen bij stand van zaken. De actielijst wordt doorgelopen. De 89 

leden van de nieuwe FSR worden uitgenodigd om de PV bij te wonen.  90 

16. Wvttk & rondvraag 
Zantman geeft een update van haar gesprek met Vaessens over honours. Zoals gebruikelijk 91 

begon hij het gesprek met een “nee”. Uiteindelijk is het gespreksonderwerp meer verschoven 92 

naar de algemene werkwijze van het bestuur dit jaar. Tijdens het werkgroepmoment morgen 93 

zal er verder gesproken worden over honours.  94 

De studieadviseurs horen graag wie de contactpersoon is. Dat is Van Dinther.  95 

Tiel wil graag een gezamenlijke viering van het eind van het raadsjaar. Anderen vinden dit 96 

een goed idee. Tijdens het overleg over het inwerkweekend wordt hier over nagedacht.  97 

17. Sluiting 
Voorbergen sluit de vergadering. 98 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 99 

2019. 100 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 101 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 102 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 103 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 104 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 105 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  106 
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Actielijst 

190604-01 De inwerkmap wordt overgedragen aan een vertaalbureau. 107 

190611-01 Tiel schrijft een mail aan de internationale student. 108 

190611-02 Alle Raadsleden vullen hun stukje in het dossieroverzicht voor 28 juni aan. 109 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 110 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 111 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 112 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 113 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 114 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 115 

tijdens het vooroverleg. 116 


	Agenda
	1. Opening
	2. Mededelingen
	3. Post en actielijst
	4. Vaststellen notulen 11 juni
	5. Vaststellen agenda
	6. Declaratie diversiteitswerkgroep
	7. Stand van zaken werkgroep diversiteit en functiebeperking
	8. Inwerkmap en dossieroverzicht
	9. Inwerkweekend
	10. Instemmingsverzoek pre-mastertrajecten
	11. Brief toekomst medezeggenschap
	12. Adviesaanvraag opdracht bestuurlijke clusters
	13. Update afgevaardigde
	14. HiC
	15. OV
	16. Wvttk & rondvraag
	17. Sluiting

	Besluiten
	Actielijst
	Pro memori

