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Aanwezig:  Lodewijk van Eeden, Mathijs IJkhout, Hannah van Kolfschooten, Julia Verheul, Lucas Wolthuis Scheeres, 3 

Emre Yüksel,  Sacha van Ligten, Catherine van Es, Alessandro Farris, Jorien Reestman 4 

Afwezig: 5 

Gasten:  6 

Notulist: Nina Visser 7 

Agenda 8 

1. Opening en vaststellen agenda  9 

Hannah opent de vergadering om 18:00. 10 

2. Vaststellen notulen   11 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. 12 

3. Binnengekomen post 13 

- Campusoverleg. 18 januari Mathijs en Nina gaan. Iedereen van huisvesting moet de datumprikker in-14 

vullen.   15 

AP 160112-01 Iedereen van huisvesting vult de datumprikker voor het volgende campusoverleg in.  16 

 17 

4. Mededelingen 18 

• Wijnflessen bestellen. Sacha wil graag wijnflessen bestellen voor de FSR met het jaar en de namen. Nina 19 

stelt voor om alleen het FSR logo erop te laten drukken, zodat andere jaren de flessen ook nog kunnen gebrui-20 

ken. Julia geeft aan dat Legemaat zijn wijnfles nog moet krijgen. Lucas stelt voor dit tijdens een college te 21 

overhandigen. PR zal voor volgende week kijken voor hoeveel geld er een doos wijn kan worden besteld met 22 

het FSR-FdR logo erop. 23 

 24 

AP 160112-02 PR komt voor volgende week met een kostenplaatje voor de wijnflessen 25 

 26 

• Functiebeperking dyslexie. Lucas kwam er tijdens gesprekken over de midterm-reviews instellingstoets 27 

achter dat er op de FdR een significant grote groep is van mensen die aanspraak maken op extra voorzienin-28 

gen tijdens tentamens. Lucas vraagt toestemming van de raad om aan het bestuur te vragen hoe het hiermee 29 

zit. Ook is de vraag of deze mensen significant hogere cijfers hebben.  Jorien geeft aan dat er een hele procedu-30 

re aan vooraf gaat, voordat je recht hebt op die voorzieningen. De raad gaat akkoord met de vragen die Lucas 31 

gaat stellen.  32 

• Transparantie benoeming bestuursleden. Lucas vindt het ronduit gênant worden hoe weinig er aan stu-33 

denten wordt verteld over hoe het ervoor staat met de benoeming van onze decaan. Hij vindt het jammer dat 34 
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het zo lang heeft moeten duren en dat er vooral veel wordt tegengestribbeld. Lucas geeft aan dat hij nu op een 35 

punt is dat als er niks vanuit de FSR worden gecommuniceerd, hij het op de Facebook van de CSR wil zetten. 36 

Lodewijk en Mathijs vragen wat Lucas precies op Facebook wil. Lodewijk geeft aan dat er onduidelijkheid  37 

heerst en dat het dan niet verstandig is om daarover te informeren aan studenten. Julia geeft aan dat je dan 38 

wacht tot er een nieuwe decaan is. Lodewijk geeft aan dat er al een en ander aan studenten is gecommuni-39 

ceerd aan het begin van de procedure. Daarnaast kan het vertrouwen wat zij met de commissie hebben alleen 40 

maar in het geding komen. Jorien geeft aan dat er wel iets geplaatst kan worden wat de verhouding met de 41 

commissie niet schaadt, maar wat wel een toelichting is voor de studenten. Lodewijk benadrukt nogmaals dat 42 

er wellicht foutieve informatie kan worden verspreid. Lucas geeft aan dat je altijd nog extra berichten kan 43 

plaatsen, als de informatie achteraf niet precies klopt. Hannah geeft aan dat het een openbare procedure is. 44 

Lodewijk geeft aan dat gezegd kan worden dat er  gesprekken worden gevoerd. Lucas en Jorien zijn voor het 45 

opnieuw updaten in de vorm van een nieuwsbericht.  46 

 47 

AP 160112-03 Lodewijk en Mathijs zorgen dat er een bericht over de benoemingsprocedure op Face-48 

book komt. 49 

 50 

• Profileringsfonds. Het algemene geluid is dat meer geld en meer uren in de week veel beter zou zijn. Er is 51 

te weinig tijd om te verdiepen. Sacha en Jorien geven aan dat je dit ook doet omdat je het leuk vindt, niet om-52 

dat het goed verdient. Julia vindt dat er tegenwoordig ook veel wordt verwacht van medezeggenschap en dat 53 

het daarvoor te weinig tijd (en dus geld) is. Lodewijk geeft aan dat het niet om het geld gaat, omdat je ook al-54 

tijd kan lenen. Daarnaast is hij van mening dat als je het als een baan wil zien dat er dan ook ongeveer 500 eu-55 

ro per maand beschikbaar moet zijn. Ook vindt hij dat de medezeggenschap op de universiteit niet op die ma-56 

nier serieus wordt genomen. Stemrondje meer uren, dus meer geld is voor de FSR beter: 8 stemmen voor, 2 57 

onthouden 58 

• Studenteninput bezuinigingen. Lodewijk wil aan de hand van de samenvatting van Alessandro input vra-59 

gen van studenten online, met een link naar de volledige tekst online. Over een tijd zal in focusgroepen en/of 60 

met facultaire bijenkomsten worden georganiseerd. Iedereen kan zich hier in vinden.  61 

 62 

AP 160112-04 Lodewijk zal op Facebook om de input van studenten over de bezuiniging vragen. 63 

5. CSR update  64 

Lucas vertelt dat de CSR een brief heeft gekregen van ISO. Ze willen een brief sturen naar Jet Bussemaker 65 

over te nemen maatregelen tegen selectieve masters op universiteiten. Lucas heeft tegengestemd omdat hij 66 

vindt dat alle FSR-en hierover mee moeten kunnen praten. Julia en Hannah geven aan dat tijdens het voorzit-67 

tersoverleg iedereen aangaf dat de CSR deze brief niet moest schrijven. Nu gaat het over hetzelfde onderwerp 68 

alleen heeft de CSR hem niet zelf geschreven, maar is de vraag of zij hun naam eronder zullen zetten. Lucas zal 69 

de brief rondsturen en volgende week komt het op de agenda. 70 

 71 

AP 160112-05 Lucas zal de brief van ISO rondsturen. 72 

AP 160112-06 De brief van ISO zal volgende week worden geagendeerd.  73 

 74 

 75 

6. OER 76 

 77 

- art. 2.1. Geen commentaar, dus wordt mee ingestemd.  78 

- art. 2.2. Geen commentaar, dus wordt mee ingestemd. 79 

- art. 2.3.            80 

 Lid 1. Lodewijk stelt voor om te vragen hoeveel mensen die 5% ongeveer is. Ook gelet op de verhou-81 

ding met het aantal mensen die een 7,5 staan. Iedereen is voor om de 5% te laten staan. Alessandro geeft aan 82 

dat het beter is dat je aan het eind een 7,5 moet staan, i.p.v. dat je meteen aan het begin een 7 moet staan.  De 83 
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OER-commissie stelt voor dat sub a naar een 7 gaat, sub b mag een 7,5 blijven. Lodewijk is als enige van mening 84 

dat het in sub a een  7,5 moet zijn. De rest van de raad stemt in met een 7 voor sub a. Vervolgens wordt gekeken 85 

naar sub b . Er zijn 8 stemmen voor de 7,5 gemiddeld na een jaar en 2 stemmen tegen. Jorien en Alessandro 86 

vinden dat het een 7 zou moeten zijn. Alessandro stelt voor om een lid c toe te voegen: studenten die een 7 heb-87 

ben mogen op een motiveringsgesprek komen. Ook zal worden gevraagd wat voldoende motivatie in lid 1 88 

wordt bedoeld.  Lid 3 zal eerst een vraag over worden gesteld.  89 

Lid 2. Iedereen is het eens met sub a. Lodewijk stelt voor dat er ook ruimte moet zijn voor extra curri-90 

culaire activiteiten in het tweede jaar. 8 stemmen voor sub c en 2 tegen.   91 

- art. 2.4.            92 

 sub a. 4 jaar over je studie, maar toch honourspredikaat. Sacha vindt dat dit kan, mits je een goede 93 

reden hebt om uit te lopen. Jorien stelt voor dat je hem hier ook naar 3 jaar kan zetten en dan een tenzij clausule 94 

toe kan voegen. Lodewijk stelt voor 3 jaar nominaal, tenzij motivatie eis tot 4 jaar, mits ze een 7,5 staan.  95 

 Sub b. iedereen is het eens met sub b. 96 

 Sub c.  97 

- art. 2.5.         `   98 

 Lid 1. Iedereen stemt in met sub a en sub b. Voorstel voor formulering naar minimaal 54 EC i.p.v. 6 EC. 99 

Er zal worden gevraagd naar wat geschiktheid is en wat de capaciteit is.  100 

Lid 2. Iedereen stemt in met sub a. Bij sub b is geringe studieachterstand te vaag. Lodewijk stelt voor 101 

om hier ook een tenzij toe te voegen. Iedereen is het daarmee eens. Iedereen stemt in met sub c. 102 

 Lid 3. Vragen naar waarom mensen mogen worden uitgesloten. 103 

 Lid 4. Iedereen stemt in. 104 

- art. 3.1.            105 

 Lid 1. Iedereen stemt in.         106 

 Lid 3. Iedereen stemt in. 107 

-art. 3.2. Vervalt. Iedereen stemt in met het voorstel van de OER-commissie. 108 

 109 

 Alessandro verlaat om 19:55 de vergadering, dus iedereen is vanaf nu zonder Alessandro. Alessandro heeft twee 110 

opmerkingen en deze zal hij mailen. 111 

 112 

- art. 3.3.            113 

 Lid 4. Vervalt. Het voorstel van de OER-commissie is om dit lid niet te schrappen. Lid 5 en 6 schrappen 114 

en lid 4 voor elk vak voor elke student gaan. Maar  dan moet het wel om je laatste vak gaan. Ook maakt het niet 115 

uit om welk jaar gaat. Met uitzondering van het bacheloressay.  116 

- 3.4.             117 

 Lid 1. Geen commentaar. 118 

 Lid 2. Nooit een reden dat er geen tweede docent bij is. 119 

- 3.5. Iedereen stemt in.  120 

- 3.6. (oud). Voorstel om op 10e afronden bij cijfers  8 stemmen voor en 1 tegen. Mathijs stelt voor dat het 121 

hoogste cijfer telt en niet het meest recente. Lucas en Hannah geven aan dat iedereen met een 6 dan gaat her-122 

kansen. 2 stemmen voor het voorstel van Mathijs, 4 stemmen tegen en 3 onthouden.   123 

- 3.7.             124 

 Lid 3. Vervalt. Iedereen stemt voor het behouden van dit artikel. Dit lid ook in de master OER. 125 

- 3.8.  Stemt iedereen mee in. 126 

-3.9.             127 

 Lid 1. En omvang toevoegen. 8 stemmen voor en 1 onthouding.    128 

 Lid 5. 8 stemmen voor het OER-commissie voorstel en 1 onthouding. 129 

- 3.10.            130 

 Lid 2. 5 stemmen voor het OER-commissie voorstel, 3 stemmen tegen en 1 onthouding.    131 

 Lid 3. Zullen vragen over worden gesteld aan het bestuur.     132 

 Lid 5. Iedereen stemt in het voorstel van de OER-commissie. 133 
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 Lid 6. Herkansing bacheloressay 6 voor en 3 tegen. Aanpassen met maximaal een 6: 5 stemmen voor. - 134 

- 3.11. 5 stemmen voor het OER-commissie voorstel. 135 

-3.12.             136 

 Lid3. Iedereen stemt in.         137 

 Lid 4.  138 

- 3.13. Geen commentaar. 139 

- 3.14. Geen commentaar. 140 

- 3.15. Geen commentaar. 141 

- 4.1. Geen commentaar. 142 

- 4.2. Geen commentaar. 143 

-4.3a. Mathijs stelt voor dat het BSA vast te stellen op 42 EC. 6 tegen, 4 stemmen voor,  144 

- 4.3b.            145 

 Lid 1. Iedereen is het eens met deze wijziging. Lucas stelt voor een opmerking te maken over dat het 146 

raar is dat het bindend studieadvies heet.         147 

 Lid 3. Iedereen is voor.  148 

-4.4.            149 

 Lid 2, sub e. Mathijs stelt voor om niet bij de uitkering van geld aan te haken.  150 

Lid 4. Vraag stellen over de beweegredenen. 151 

- 4.5. Geen commentaar. 152 

- 4.6. Geen commentaar. 153 

- 5.1. Mathijs wil van overwegende aard weg halen. 1 stem voor, 7 tegen, 1 onthouding. 154 

- 5.2. Geen commentaar. 155 

- 5.3. Geen commentaar. 156 

- 5.4. Geen commentaar. 157 

- 5.5. Geen commentaar. 158 

- 1.1 en 2.1. t/m 2.6. Geen commentaar.   159 

- 2.7.             160 

 Lid 1 Iedereen stemt tegen. 161 

 Lid 3 Lucas vindt dat het eruit moet. Dit zal onder de grote stage discussie vallen. 162 

- 2.8. Geen commentaar. 163 

- 3.1. Geen commentaar. 164 

- 3.2. Geen commentaar. 165 

-3.3.            166 

 Lid 4 Werkgroep bijeenkomsten verplicht 2 stemmen tegen,   167 

             168 

  169 

  170 

8.   W.v.t.t.k. 171 

9.   Rondvraag en sluiting 172 

Actiepunten 173 

AP151109-03 Lodewijk stopt 15 euro in de pot. 174 

AP 151115-02 Lodewijk vraagt vrijdag in de adviescommissie hoe het zit met de BKO’s.  175 

AP 151130-06 Er zullen flyers worden gemaakt om uit te delen. 176 

AP 151114-01 Lodewijk en Julia zullen voor  de tweede vergadering in januari aan een  177 

Regelement voor de G(O)V  werken. 178 

AP 151114-02 Lucas stuurt het HHR van de CSR en COR door. 179 

AP 151114-03 Sacha plaatst een vraag over de masterscriptie inschrijving op Facebook.  180 

AP 160105-01 Hannah vraagt de OR of de FSR bij de bijeenkomst met hun externe  181 
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adviseur aanwezig mag zijn. 182 

AP 160105-02 PR vraagt naar quotes op Facebook over Edgar. Julia stuurt dit naar Joke 183 

AP 160105-03 Julia, Alessandro en Lodewijk komen volgende week met een plan voor  184 

studenteninput over de bezuinigingen. Alessandro maakt een samenvatting.  185 

AP 160105-04 Iedereen mailt zijn/haar OC buddy over het verdwijnen van de  186 

masterkeuzevakken en de OER.  187 

AP 160105-05 Iedereen denkt na over een FSR Utopia. 188 

AP 160105-06 Profileringfonds komt volgende week op de agenda. 189 

AP 160105-07 Alessandro mailt de begroting rond. 190 

AP 160105-08 Campagne FSR-verkiezing komt volgende week op de agenda. 191 

AP 160105-09 Voor volgende week wordt de bachelor OER voorbereid. 192 

AP 160105-10 Hannah neemt contact op met Pieterbas over de GV. 193 

AP 160105-11 Julia nodigt Radboud uit voor de GOV. 194 

AP 160112-01 Iedereen van huisvesting vult de datumprikker voor het volgende campusoverleg in.  195 

AP 160112-02 PR komt voor volgende week met een kostenplaatje voor de wijnflessen 196 

AP 160112-03 Lodewijk en Mathijs zorgen dat er een bericht over de benoemingsprocedure op Face-197 

book komt. 198 

AP 160112-04 Lodewijk zal op Facebook om de input van studenten over de bezuiniging vragen. 199 

AP 160112-05 Lucas zal de brief van ISO rondsturen. 200 

AP 160112-06 De brief van ISO zal volgende week worden geagendeerd.  201 

 202 

 203 

 204 


