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 2 
 3 
Aanwezig: Hannah van Kolfschooten, Julia Verheul, Emre Yüksel, Sacha van Ligten, Jorien 4 

Reestman, Lodewijk van Eeden, Mathijs IJkhout, Lucas Wolthuis Scheeres  5 

Afwezig: Alessandro Farris, Catherine van Es. 6 

Gasten: Jordi Beckman 7 

Notulist: Nina Visser 8 

Agenda 9 

1. Opening en vaststellen agenda  10 

Hannah opent de vergadering om 18:05. 11 

2. Vaststellen notulen   12 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. 13 

3. Binnengekomen post 14 

- Annet Schouten kwam langs over de stilteruimtes. Hannah geeft aan dat ze dit door zal 15 
spelen aan Alessandro.  16 

- Humanities Rally uitnodiging voor een red de FdR-FMG-FgW evenement. Dit is elke 17 

maandagavond. Hannah stelt voor om hier een keer met een afvaardiging naartoe te gaan, 18 

om te kijken wat hier gezegd wordt en of dit klopt. Hannah en Lodewijk gaan volgende 19 

week. 20 

4. Mededelingen 21 

- Lucas was bij het medezeggenschapsevenement vandaag. Hij heeft het gehad over het 22 

allocatiemodel, maar er was nu niemand vanuit de FdR om over selectieve masters te praten. 23 
Lucas geeft aan dat hij het jammer vindt dat de raad niet vaker aanwezig is op dit soort 24 

evenementen. Hannah vraagt zich af hoe nuttig deze overleggen zijn. Julia benadrukt dat ze 25 

dossierhoudersoverleggen beter vindt. Hannah geeft aan dat er veel evenementen in de 26 

tentamenweek en overdag zijn en dat dit niet handig is met inplannen. Lucas is het daar mee 27 

eens, maar hem valt op dat iedereen er altijd is behalve de FdR.Sacha wil graag mensen 28 

verdelen die steeds naar verschillende evenementen gaan. Julia wil graag dat als iemand zich 29 

afmeldt, dat er dan een reden wordt vermeld.  30 
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- Hannah geeft aan dat het met de truien helemaal mis is gegaan en dat zij daar nu achteraan 31 

gaat. 32 

- Hannah heeft vandaag het OER-advies opgestuurd. 33 

- Lucas gaat op evaluatieweekend en vraagt of er nog dingen moeten worden doorgegeven? 34 
Julia geeft aan dat het goed is dat er veel naar de mening van de FSR-en wordt gevraagd.  35 

- Lucas is bezig met de evaluatie van de benoemingsprocedure van de decaan. Hannah en 36 

Julia gaan naar het dossierhoudersoverleg. Met Mathijs en Lodewijk wordt apart een 37 
afspraak gemaakt.  38 

 39 

5. CSR update  40 

De CSR heeft een rustige periode op het moment. Het belangrijkste aandachtspunt nu is het 41 

profileringsfonds.  42 

6. Voorbespreking OV 8 februari 43 

Julia stelt voor om alleen met Zieck, Salomons, Jordi en Laura te zitten, omdat het puur een 44 

OER bespreking is. Ook vraagt ze zich af of het nodig is om er met de hele raad aanwezig te 45 

zijn. Hannah geeft aan dat er ook OER artikelen op financiële gevolgen zien. Iedereen is 46 

aanwezig, behalve Alessandro. Julia en Catherine laten het nog weten. Iedereen moet heel 47 

goed het advies lezen, want er zijn wat argumenten aangepast.  48 

 49 

AP 160202-01 Julia/Alessandro loopt langs Dirk-Jan om te kijken wat er moet gebeuren 50 

met het actiepunt om een bijeenkomst te organiseren.   51 

 52 

 53 

7. Update dossiers 54 
De dossiers en de dossierhouders worden besproken. 55 

- OER, Hannah. 56 

- Financiën, Alessandro. Er zal besproken moeten worden met Alessandro wat zijn rol zal zijn de 57 

komende tijd. Lucas licht toe dat dit stil ligt, omdat de discussie stil ligt. Lucas wil graag een tijdspad 58 

maken met het bestuur voor de komende drie maanden. Julia raadt aan om met de OR af te spreken. 59 

- PR, Sacha. De WC-krant zal gerealiseerd worden, er zullen afspraken worden gemaakt over flyeren. 60 

-Huisvesting, Mathijs. Elke 8 weken is er een nieuw campusoverleg en er komt een gesprek aan met 61 

Daan Dutihl. Hannah geeft aan dat de FSR recht heeft op een eigen kamer. Stemronde voor eigen 62 

kamer: 6 stemmen voor.  63 

- OC’s, Jorien en Sacha. Jorien geeft aan dat bijna iedereen z’n buddy heeft gesproken. Hannah geeft 64 

aan dat Lodewijk contact op moet nemen met Zieck, zodat zij achter zijn buddy aan kan gaan. Jorien 65 
geeft aan dat niemand zijn/haar verslag heeft geschreven. Jorien wil graag gezamenlijk bekijken wat 66 

we met de OC’s gaan doen. Lucas geeft aan dat de OER-adviezen naar de OC’s gestuurd kunnen 67 

worden. Er wordt afgesproken om na gesprekken met de OC’s dit mede te delen tijdens de 68 

vergadering.  69 

- PPLE, Catherine. Julia en Catherine zijn bezig met de OER, civiel effect en de financiën. Julia wil 70 

zorgen dat volgend jaar de nieuwe mensen in de FSR verder kunnen met onderwerpen waar nu over 71 

wordt gezegd dat er nog geen antwoorden op zijn.    72 

- Benoeming decaan, Lodewijk. Er moet nog een evaluatie komen en een presentatie komen. Lucas 73 

stelt voor om z.s.m. een interview af te nemen met Nollkaemper.  74 

- Democratisering, Julia en Hannah. HR G(O)V moet op papier.  75 
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- ILSC, Catherine. ILSC is afgeschaft. Catherine moet hier nog achter een alternatief aan. 76 

- Diversiteit, Alessandro. Catherine helpt als back-up. 77 

- Digitalisering, Emre. Blended Learning is afgerond. Emre zal contact opnemen met Salomons om te 78 

vragen waar hij nu mee bezig is. 79 

- Curriculum herziening, Hannah en Sacha. Er wordt gekeken om i.p.v. TPO een oefenrechtbank te 80 

doen in het eerste jaar. Voor arbeidsrecht in de bachelor wordt contact opgenomen met Du Perron. 81 

Arthur vertelde dat voorstel 3 van tafel is en dat de minorruimte misschien anders wordt ingericht.  82 

- Digitale tentamens, Hannah. Klaar. 83 

- Topsportersregeling, Hannah en Lucas. Er moet worden gevraagd wat er nu ligt. 84 

- Vaardighedenlint, Sacha en Hannah. Ze wachten nu op de coördinator.  85 
- NSE, Jorien. Dit zal bij PR worden besproken. 86 

- Selectieve masters, Sacha en Jorien. Lucas raadt aan om contact te houden met de CSR. Hannah wil 87 

het er sowieso over hebben met de gehele raad. 88 

- Voorinvesteringen, Lucas. Er wordt nu afgewacht wat er uit komt. Julia vraagt zich af wat er met het 89 

advies gebeurt bij de CSR.  90 

- Profileringsfonds, Hannah.  91 

- FSP, Julia. FSP zal helemaal worden herschreven als Nollkaemper er is. Julia zal vragen hoe het 92 

hiermee zit. 93 

- Stilteruimte, Alessandro en Catherine. Catherine kan stilteruimtes overnemen eventueel.  94 

 95 

AP 160202-02 Hannah gaat achter de studieverenigingen aan i.v.m. de verhuizing. 96 

AP 160202-03 De OER-adviezen zullen naar de OC’s worden gestuurd. 97 

AP 160202-04 Sacha en Jorien plannen een datum voor een OC vergadering. 98 

AP 160202-05 Lodewijk, Mathijs en Lucas komen voor volgende week met een plan voor 99 

de presentatie van de nieuwe decaan en een interview. Dit moet binnen 2 weken 100 

gerealiseerd zijn. 101 

AP 160202-06 HR G(O)V wordt op papier gezet. 102 

AP 160202-07 Catherine vertelt volgende week over het betrekken van internationale 103 

studenten. 104 

AP 160202-08 Alessandro vertelt over stilteruimte en lezingen. 105 

AP 160202-09 Emre neemt contact op met Salomons over zijn digitale plannen met de 106 

faculteit. 107 

AP 160202-10 Hannah en Lucas gaan kijken hoe het staat met de topsportersregeling. 108 

AP 160202-11 Selectieve masters komt volgende week op de agenda. Iedereen denkt 109 

hier over na. 110 

AP 160202-12 Sacha en Jorien maken een afspraak met Zieck. 111 

AP 160202-13 Hannah neemt contact op met Lianne en de studieverenigingen i.v.m. 112 

profileringsfonds. 113 

AP 160202-14 Julia gaat kijken wat het plan is met het FSP de komende tijd. 114 

 115 
Sacha vraagt wat er met de reacties wordt gedaan over de inschrijving voor scriptie. Gezien de 116 

geringe reacties zal hier niks mee worden gedaan.  117 

 118 
Sacha vraagt wat er wordt gedaan met de reacties op de vakinschrijvingen. Lucas geeft aan dat het 119 

behaalde doel (binnen 30 min.) is behaald. Hier wordt dus verder ook niks mee gedaan. 120 

 121 
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9. Wvttk 122 

 123 
Hannah sluit de vergadering om 19:23. 124 

 125 

Actiepunten 126 

AP151109-03 Lodewijk stopt 15 euro in de pot. 127 

AP 151115-02 Lodewijk zoekt uit hoe het zit met de BKO’s en antwoordt op de mail van 128 

de CSR.  129 

AP 151130-06 Er zullen flyers worden gemaakt om uit te delen. 130 

AP 151114-01 Lodewijk en Julia zullen voor  de tweede vergadering in januari aan een  131 

Regelement voor de G(O)V  werken. 132 

AP 160105-04 Iedereen mailt zijn/haar OC buddy over het verdwijnen van de  133 

masterkeuzevakken en de OER.  134 

AP 160105-05 Iedereen denkt na over een FSR Utopia. 135 

AP 160105-08 Campagne FSR-verkiezing komt volgende week op de agenda. 136 

AP 160112-02 PR komt voor volgende week met een kostenplaatje voor de wijnflessen. 137 

AP 160112-03 Lodewijk en Mathijs zorgen dat er een bericht over de 138 

benoemingsprocedure op Facebook komt. 139 

AP 160119-01 Iedereen kijkt voor vrijdag 22 januari 23:59 naar de notulen van de vorige 140 

OV 141 

AP 160119-02 Iedereen maakt geld over naar Sacha voor de truien.  142 

AP 160119-03 Lucas en Julia gaan kijken hoe het is gegaan met instemmingsrecht op het 143 

afschaffen van masters afgelopen jaren  144 

AP 160119-04 Lucas gaat morgen uitzoeken hoe het zit met de OER termijn.  145 

AP 160119-05 Iedereen stuurt uiterlijk zijn/haar OER artikelen naar de commissie.  146 

AP 160129-01 Sacha neemt contact op om de OC bachelor notulen op te vragen (zonder 147 

namen). 148 

AP 160129-02 Julia mailt de PPLE aandachtspunten door. 149 

AP 160202-01 Julia/Alessandro loopt langs Dirk-Jan om te kijken wat er moet met het 150 

actiepunt om een bijeenkomst te organiseren.   151 

AP 160202-02 Hannah gaat achter de studieverenigingen aan i.v.m. de verhuizing. 152 

AP 160202-03 De OER-adviezen zullen naar de OC’s worden gestuurd. 153 

AP 160202-04 Sacha en Jorien plannen een datum voor een OC vergadering. 154 

AP 160202-05 Lodewijk, Mathijs en Lucas komen voor volgende week met een plan voor 155 

de presentatie van de nieuwe decaan en een interview. Dit moet binnen 2 weken 156 

gerealiseerd zijn. 157 

AP 160202-06 HR G(O)V wordt op papier gezet. 158 

AP 160202-07 Catherine vertelt volgende week over het betrekken van internationale 159 

studenten. 160 

AP 160202-08 Alessandro vertelt over stilteruimte en lezingen. 161 

AP 160202-09 Emre neemt contact op met Salomons over zijn digitale plannen met de 162 

faculteit. 163 

AP 160202-10 Hannah en Lucas gaan kijken hoe het staat met de topsportersregeling. 164 

AP 160202-11 Selectieve masters komt volgende week op de agenda. Iedereen denkt 165 

hier over na. 166 
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AP 160202-12 Sacha en Jorien maken een afspraak met Zieck. 167 

AP 160202-13 Hannah neemt contact op met Lianne en de studieverenigingen i.v.m. 168 

profileringsfonds. 169 

AP 160202-14 Julia gaat kijken wat het plan is met het FSP de komende tijd. 170 

 171 


