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Aanwezig:  Lodewijk van Eeden, Hannah van Kolfschooten, Julia Verheul, Lucas Wolthuis 2 

Scheeres, Sacha van Ligten, Jorien Reestman, Alessandro Farris, Emre Yüksel, Catherine van Es 3 

Afwezig: Mathijs Ijkhout 4 

Gasten: Dirk Korf, Maarten den Heijer en Jack-Jan Wirken 5 

Notulist: Nina Visser 6 

Agenda 7 

1. Opening en vaststellen agenda  8 

Hannah opent de vergadering om 17:19 9 

2. Vaststellen notulen  10 

Er is vandaag geen tijd voor het vaststellen van de notulen.  11 

 12 

AP 151014-01 Iedereen mailt voor vrijdag aanmerkingen op de OV notulen naar Nina. 13 

 14 

3. Binnengekomen post 15 

- Mailcontact met de nieuwe AS van de OR, Pieterbas. Hij heeft een lijstje gestuurd met 16 

dossiers bij de OR. Ook heeft de FSR een lijstje met eigen dossiers naar de OR gestuurd. 17 

- Reimer van den Hoek van de CSR heeft contact opgenomen over de OER-en. De vraag is 18 

of de FSR naar de oude OER kunnen kijken en goede bepalingen uit kan zoeken, die 19 

bruikbaar zijn voor de hele Universiteit. Besloten wordt om na de tentamens met de 20 

OER-commissie te gaan zitten en dit te bespreken. 21 

- FEB vraagt of de FSR met de decaan wil praten over een stilteruimte op de Universiteit. 22 

Er wordt gestemd over aansluiten bij FEB met een mail naar de decaan. 6 stemmen 23 

voor, 2 stemmen tegen. Alessandro gaat een mailtje sturen naar Du Perron over 24 

stilteruimtes. 25 

- De CSR heeft een mailt gestuurd over de rapportage van de benoeming van het CvB. 26 

 27 

AP 151014-02 Na de tentamens gaat de OER-commissie kijken naar de oude OER voor de 28 

CSR. 29 

 30 

 31 
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4. Mededelingen 32 

- Emre verteld dat er een uitleg komt van Blended Learning met Salomons vrijdag 30 33 

oktober om 11 uur in kamer B012.Dossierhouders ICT zijn hierbij aanwezig, andere 34 

geïnteresseerden zijn ook welkom.  35 

- De afspraak van Alessandro met van Wolferen is verplaatst naar volgende week.  36 

- Alessandro heeft contact gehad met Café Paris over de CoBo.  37 

- Catherine meldt dat er oproer is over PPLE. Er is een artikel gepubliceerd over 38 

vrijgekomen geld voor voorinvesteringen wat is gestopt in PPLE. De decaan van FMG is 39 

opgestapt en er is een interim decaan. Julia zal contact opnemen met Du Perron over 40 

deze kwestie. Ook zullen Catherine en Julia een stukje schrijven hierover en dit op de 41 

Facebook plaatsen 42 

- Hannah stelt voor om met vergaderstukken gaan werken.  43 

 44 

AP 151014-03 Na de tentamens gaat Alessandro een begroting maken. 45 

AP 151014-04 Julia en Hannah gaan volgende week langs bij Café Paris om de 46 

reservering rond te maken. 47 

AP 151014-05 Julia en Catherine schrijven een stukje over de oproer bij PPLE en 48 

zullen dit online plaatsen. 49 

 50 

5. CSR update 51 

- De CSR heeft als standpunt ingenomen dat ze een stilteruimte willen. 52 

- De rapportage over de profielschets van het CvB is af.  53 

 54 

6. Gezamenlijke Vergadering 55 

De FSR moet met de OR gaan overleggen wat ze met de GV willen. Er zullen verschillende 56 

discussiepunten worden behandeld: 57 

- Willen we onze eigen, afzonderlijke vergaderingen behouden? 58 

Ja, beide partijen willen hun eigen OV’s en GV’s houden.  59 

 60 

- Wat vinden we van de GV zoals hij centraal niveau is ingericht (CSR/COR)? 61 

Lucas licht toe dat dit inhoudt een aantal gebieden aanwijzen waarop je samen werkt en voor 62 

de rest je medezeggenschap rechten voor jezelf houdt. Je hebt dan een GOV op aanvraag, met 63 

een aantal vaste onderwerpen. Eventueel kan je dan extra onderwerpen toevoegen aan de 64 

gezamenlijke besprekingen. Dit kunnen actuele zaken zijn, zoals bijvoorbeeld de benoeming 65 

van de decaan. Voor het bestuur en voor ons is de huidige structuur lastig, omdat het 66 

onduidelijk is. Lodewijk wil alleen naar voren treden als er een gezamenlijke mening is, zodat 67 

er niet gekibbeld wordt bij het bestuur tijdens een GOV. Maarten den Heijer stelt dat de OR wel 68 

een stukje verder wil gaan en de GOV de standaard maken. Dat is de uitkomst van het 69 

democratische proces (door personeel).  70 

 71 

- In hoeverre moeten we  ReThink betrekken bij het onderwerpen van een nieuw plan? 72 

Hannah verteld dat du Perron voorstelde om ReThink hier ook bij te betrekken. De FSR wil 73 

daar niet per se iets mee doen. Dirk Korf verteld dat de meningen hierover verschillen binnen 74 

de OR, maar dat de OR wel al contact heeft met ReThink, omdat er al een aantal mensen van 75 



  
 

Pagina 3 ~ 5 

de OR in ReThink zitten. Gevraagd kan worden welke waarborgen zij willen. Besloten wordt 76 

dat ReThink geïnformeerd zal worden.  77 

 78 

- Hoe gaan we ervoor zorgen dat het eigenlijke doel (democratie) gewaarborgd is in 79 

onze nieuwe structuur? 80 

Dit punt wordt niet uitgebreid besproken en besloten wordt dat hier later nog op terug wordt 81 

gekomen. 82 

 83 

- In welke frequentie willen we als GV bijeen komen?  84 

Besloten wordt dat er minimaal vier GOV’s per jaar komen. Meer kan altijd, maar alleen als daar 85 

behoefte aan is. Voor een GOV is er in ieder geval gezamenlijk overleg. Daarnaast wordt onder 86 

andere door Julia en Lodewijk gesteld dat er onderling overleg is over de onderwerpen, maar dit 87 

niet van tevoren wordt aangegeven aan het bestuur. 88 

  89 

- In welke mate gaan we gebruik maken van een commissiestructuur? 90 

Afgesproken wordt dat er nog een keer met een afvaardiging overlegd wordt en dat er een GOV 91 

gepland wordt, zodat we kunnen kijken hoe dat loopt. Hannah stelt voor om de commissies/dossier 92 

te  vergelijken en zorgen dat die meer overeenkomen. Dit kan  met Pieterbas, de AS van de OR, 93 

worden afgestemd. Besloten wordt dat er in ieder geval, ruim van tevoren, een vooroverleg voor 94 

het GOV zal plaatsvinden en dat de rest afhankelijk is van de omstandigheden. Hannah vraagt wat 95 

er gedaan wordt met de regelementen die er nu liggen. De FSR heeft er al mee ingestemd, maar ze 96 

kunnen nog wel instemmen met wijzigingsvoorstellen van de OR. Vanuit de FSR wordt geopperd 97 

dat instemmingsrecht op de begroting een handig extra recht zou kunnen zijn. De OR gaat dit 98 

bespreken op hun vergadering. Julia gaat met Maarten den Heijer in gesprek en er zal een GV en 99 

een GOV ingepland. De eerste GOV zal uiterlijk in december worden gepland. 100 

 101 

- Welke onderwerpen willen we in ieder geval wel besreken en welke in ieder geval 102 

niet? 103 

De agendapunten worden deels door de FSR en deels door de OR ingebracht. Het zal moeten gaan 104 

om onderwerpen die voor beide partijen interessant zijn. Wel houden beide partijen hun eigen 105 

agendagedeelten. Onderwerpen waar de andere partij niks mee te maken heeft of niks zinnigs over 106 

te zeggen heeft worden niet besproken tijdens de GOV’s, maar blijven onderdeel van de GV’s. 107 

 108 

 109 

7. Benoemingsprocedure decaan 110 

Discussiepunten: 111 

- Willen we nog andere mensen voordragen? Een ondersteunend personeelslid en een 112 

docent/onderzoeker. Dus 2 in plaats van 3 medewerkers. Hannah merkt op dat het 113 

beter is als er een sollicitatieprocedure zou zijn voor SoCo. De rest van de raad staat 114 

daar achter. We kunnen wel mensen aanmoedigen om te solliciteren.  115 

- Moet de facultaire gemeenschap nog worden gepeild? Lucas geeft aan dat dit enorm 116 

vertraagd. Een inspraakmoment kan zijn focussengroepen, facultaire bijeenkomst en 117 

een poll op Facebook. Lodewijk (en Mathijs) gaan sturen op input van studenten 118 

verzamelen. Als de AdCo daar niet mee instemt kan de FSR het altijd zelf doen.  119 
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- Hoe zien we draagvlakgesprekken voor ons? Lucas stelt dat we hiervoor moeten gaan 120 

brainstormen met de OR. Hannah vindt  het belangrijk dat er een termijn aan wordt 121 

verbonden. Julia stelt voor om uiteten te gaan. Op dit punt wordt later nog terug 122 

gekomen met concrete ideeën.  123 

- Zitten Lodewijk en Mathijs daar als FSR of individuen?  Lodewijk en Mathijs zitten in 124 

de AdCo als afvaardiging van de FSR en zullen rekening houden met FSR standpunten.  125 

 126 

Lucas wil benoemen dat Lodewijk en Mathijs soms geheimhoudingsplicht hebben en 127 

dat ze sommige informatie dus vertrouwelijk moet blijven.  128 

 129 

8. Nabesprekingsregeling tentamens 130 

Hannah wil graag met een raadstandpunt komt, ook omdat het een OER regeling wordt.  131 

- Vinden jullie het essentieel dat er een hoorcollege moet komen?  Vinden jullie de video-132 

opname van de nabespreking moet zijn?  133 

 Lodewijk, Jorien en Julia zijn voor goed gemotiveerde bezwaren en goed gemotiveerde 134 

antwoorden daarop. Hoorcolleges zijn niet essentieel.  Sacha geeft aan dat het ook voordelen 135 

heeft om college te geven. Dan komen alle vragen namelijk in één keer.  Iedereen is voor één op 136 

één nabesprekingsmogelijkheden na een tentamen, hoorcollege is niet per se nodig. 137 

 138 

AP 151014-06 Iedereen mailt ideeën over de nabespreking naar Sacha, Hannah en 139 

Mathijs. 140 

 141 

9. FSR in de media 142 

- Sacha stuurt de jongen van de foto’s een mailtje. 143 

- Zodra de benoemingsprocedure decaan vaststaat wordt dit gedeeld met de samenleving.  144 

11.   W.v.t.t.k. 145 

 146 

12.   Rondvraag en sluiting 147 

 148 

Actiepunten 149 

AP 150923-04 De dossierhouders Financiën nemen contact met Den Boer voor een 150 

afspraak 151 

AP 150923-10 Iedereen met ideeën over het verbeteren van de zichtbaarheid van de FSR  152 

kan Sacha mailen 153 

AP 150930-04 Hannah stuurt de mail van ReThink over de bijeenkomst over het FSP  154 

door naar de raad 155 

AP 150930-05 Jorien, Julia, Hannah en Emre bekijken welke correcties van het FSP van  156 

vorig jaar wel of niet zijn doorgevoerd  157 

AP 150930-08 Iedereen mailt Sacha en Jorien het antwoord op de twee vragen over de  158 

selectieve masters (vragen staan in de notulen) 159 

AP 151007-01 Julia stuurt een mailtje naar Du Perron over de voorinvesteringen. 160 

AP 151007-02 Sacha maakt een A4tje met foto’s van voor de beveiligers. 161 

AP 151007-03 Lucas gaat de de civiel effect regeling opvragen bij Du Perron 162 
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AP 151007-04 Hannah gaat het verslag van de OV van de OR opvragen. 163 

AP 151007-05 Hannah mailt Lianne dat de FSR geïnteresseerd is en dat als de verlenging 164 

komt er een activiteit georganiseerd zal worden. 165 

AP 151007-06 Nina stuurt een uitnodiging voor de CoBo naar student-assesor CvB, 166 

Radbout Winkels (Dean PPLE) en studieverening PPLE 167 

AP 151007-07 Lucas, Mathijs en Lodewijk maken een vergaderstuk over het gesprek met 168 

Dirk Korf. Dit zal een samenvatting van het gesprek zijn. 169 

AP 151007-08 Iedereen schrijft uiterlijk de week na de tentamens een persoonlijk stukje 170 

voor op de Facebook en de site.  171 

AP 151014-01 Iedereen mailt voor vrijdag aanmerkingen op de OV notulen naar Nina. 172 

AP 151014-02 Na de tentamens gaat de OER-commissie kijken naar de oude OER voor de 173 

CSR. 174 

AP 151014-03 Na de tentamens gaat Alessandro een begroting maken. 175 

AP 151014-04 Julia en Hannah gaan volgende week langs bij Café Paris om de 176 

reservering rond te maken. 177 

AP 151014-05 Julia en Cathrine schrijven een stukje over de oproer bij PPLE en zullen dit 178 

online plaatsen. 179 

AP 151014-06 Iedereen mailt ideeën over de nabespreking naar Sacha, Hannah en 180 

Mathijs. 181 


