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10. Sluiting 10 

1. Opening 
       Voorbergen opent de vergadering om 13:04. 11 

2. Mededelingen 
Kok heeft zich afgemeld. Andere afwezigen hebben zich niet afgemeld. 12 

3. Post en actielijst 
De post wordt besproken en de actielijst wordt bijgewerkt.  13 

4. Vaststellen notulen  
De notulen worden volgende week vastgesteld.  14 

5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  15 

6. Brief Humanities in Context 
De brief wordt rondgestuurd voor een e-mailstemming. De tekstuele opmerkingen zijn 16 

inmiddels verwerkt. 17 

 
 

 
Notulen PV 4 juli 2019 

Aanwezig Roeland Voorbergen,  Thirza Tiel, Tjibbe Valkenburg 

Afwezig Loekie van Dinther, Iris Kok, Nuria Zantman, Nuala Vlogman 

Gast n.v.t. 

Notulist Quinty de Nobel 
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7. Bestuurlijke clusters 
De FSR had een brief gestuurd met betrekking tot bepaalde punten van de opdracht 18 

bestuurlijke clusters (o.a. instemmingsverzoek op bepaalde onderdelen en de deadline), deze 19 

wordt door Voorbergen doorgestuurd aan de OR. Verder wordt er nog niet door iedereen aan 20 

de toebedeelde dossiers gewerkt. Reijnen wordt vandaag of morgen gebeld om na te vragen wat 21 

er precies met Kunst & Cultuur gaat gebeuren, want er is veel onduidelijk. [ACTIE] Kok had 22 

geen tijd voor de researchmasters, Valkenburg wil dit wel oppakken. Voor Neerlandistiek is er 23 

niets binnen gekomen, maar daar wordt Zantman voor gevraagd. Tiel geeft aan dat het allemaal 24 

nu wat stroef verloopt en dat er eigenlijk gewoon zo snel mogelijk e-mails met vragen verstuurd 25 

dienen te worden. Als er dan geen reactie komt, heeft de FSR het in ieder geval geprobeerd. Aan 26 

het eind van deze week moet iedereen gemaild zijn die gemaild moet worden. [ACTIE] 27 

Volgende week wordt er een voorlopige mening gevormd over ieder cluster.  28 

8. OER B gesprek 
De OR zit hier helaas niet bij. Valkenburg wil de 42 ECTS aan vrije keuzeruimte, het lijstje 29 

van Engelstalige landen en het honoursprogramma vanmiddag aankaarten.  30 

9. Update afgevaardigde 
De CSR heeft het nu erg druk, omdat er veel zaken worden afgerond. Bij huisvesting is het 31 

idee om interne quota af te schaffen en het centraal te regelen, zodat het proces transparanter 32 

en eerlijker verloopt. De faculteiten gaan er nu over wie er huisvesting wordt geboden. Dat 33 

wordt nu dus gestroomlijnd. Verder wordt er een advies geschreven over de onderwijsvisie. De 34 

green paper voor duurzaamheid is inmiddels ook bijna klaar. Er is niet ingestemd met de 35 

kaderbrief, er zijn namelijk nog genoeg punten om aan te werken.  36 

10. Sluiting 
Voorbergen sluit de vergadering om 13.42. 37 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 38 

2019. 39 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 40 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 41 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 42 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 43 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 44 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  45 
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Actielijst 

190604-01 De inwerkmap wordt overgedragen aan een vertaalbureau. 46 

190611-02 Alle Raadsleden vullen hun stukje in het dossieroverzicht voor 28 juni aan. 47 

190625-02 Tiel schrijft een conceptbrief over de premastertrajecten. 48 

190704-01 Valkenburg vraagt aan Reijnen wat er met Kunst & Cultuur gaat gebeuren. 49 

190704-02 Aan het eind van de week dienen alle contactpersonen gemaild te zijn over de 50 

opdracht bestuurlijke clusters. 51 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 52 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 53 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 54 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 55 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 56 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 57 

tijdens het vooroverleg. 58 
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