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Agenda 
1. Opening 
2. Post 
3. Vaststellen notulen 
4. Mededelingen 
5. Update commissies 
6. Vaststellen agenda 
7. Agenda punten 
8. CSR in de media 
9. W.V.T.T.K.  
10. Rondvraag en sluiting 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 9:09. Claar Muller heeft Roos de Groen gemachtigd, Rik 1 

van den Hoven machtigt Keje Boersma.  2 

2. Post 
De adviesaanvragen voor het nieuwe besturingsmodel zijn binnen. O&F is druk met het 3 

inwinnen van informatie en overleg met de OR over het advies.  4 

3. Actielijst  
Actielijst:  5 

130903-03                De Koning der Geesteswetenschappen: achter nieuw koffieautomaat 6 
aangaan   voor Boxman. 7 

131129-40               O&F: kijken naar rapport: making it in the Netherlands 8 
131213-46               Bespreken in O&O de noodzakelijkheid van een advies over de hoge 9 

werkdruk.  10 
131218-53               Van der Veen: 1 mei kaart ontwerpen 11 
140108-56                O&O praten over BKO 12 
140129-61               De voorzitter: oppakken informatie inwinnen financieringsmodel 13 

met Wouter de Graaff 14 
140129-62               Voorzitter: verslag schrijven over gesprek met Bodrij.  15 
140205-63  De Haan en Van den Hoven: koekjes regelen volgende OV.  16 

 17 

  

 

Notulen bijeenkomst facultaire studentenraad FGw 
10-2-2014  

Aanwezig 
Gunnar de Haan, Keje Boersma, Anne Louise Schotel, Alex Tess Rutten, Astrid Zwinkels, Ruud van der Veen, Bert van 
Laar, Sophie van Weeren, Roos de Groen 

Afwezig 
Rik van den Hoven (machtigt Keje Boersma) Claar Muller (machtigt Roos de Groen) Stephanie Kramer (geen 
machtiging) 

Gast  

Notulist Roos de Groen 

 



 

4. Vaststellen notulen 
Notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.  1 

5. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen.  2 

6. Update commissies O&O/O&F/V&C, voorzittersupdate en CSR update 
V&C update door van Weeren: geeft aan ze vorige week ziek is geweest en dat er geen 3 

vergadering plaats heeft gevonden. Vandaag zal er een nieuwe muurkrant opgehangen worden. 4 

 5 

De voorzitter heeft met verschillende mensen gesproken afgelopen week. De voorzitter gaat 6 

komende week met Wouter de Kruijff pater over financiële zaken. Met Gerard Nijsten gaat hij 7 

spreken over de huisvesting en hij zal met Caroline Croon gaan zitten over de nieuwe 8 

onderwijsvormen.  9 

 10 

Schotel geeft aan dat de CSR nog geen PV heeft gehad sinds de laatste PV van de FSR. De CSR is 11 

bezig met digitalisering, online colleges en MOOC’s. Hiernaast zijn ze bezig met de dossiers over 12 

de huisvesting, studieplekken en stopcontacten. Donderdag om 14:30 is er in Crea een 13 

brainstorm over het instellingsplan. Schotel is bezig met het organiseren van een 14 

medezeggenschapsborrel. Van der Veen vraag hoe de relatie is met het bestuur na  het 15 

negatieve advies wat gegeven is in de GV. Schotel geeft aan dat de relatie lastig lijkt, daarbij is 16 

men bezig met het GSR met de FNWI.  17 

 18 

7. Vaststellen agenda 

Van der Veen wil het instellingsplan op de agenda zetten.  19 

8. FSR actie op de dag van de geesteswetenschappen.  
Rutten legt uit dat ze graag een actie wil organiseren tijdens de dag van de 20 

geesteswetenschappen. Dit is een ‘bozebrieven schrijf cursus’ geworden. Van Laar vraagt 21 

waarom dit typisch iets voor de FSR is? Rutten geeft aan dat de FSR opkomt voor de rechten van 22 

de student en dat er veel gecommuniceerd wordt middels een brief.  23 

Van Laar geeft aan dat mensen mondiger wil maken dat je dan beter content kan geven zodat ze 24 

weten wat ze moeten communiceren. Zwinkels vraagt of het niet voornamelijk een format is om 25 

met mensen in gesprek te gaan over waar ze boos over zijn. Rutten geeft aan dat het belangrijk 26 

is dat mensen in en uit kunnen lopen. Daarbij komen er veel middelbare scholieren die we op 27 

deze manier willen voorlichten over de manier waarop je terecht kan met je klachten. Zwinkels 28 

stelt voor om er iets als 8-8-4 aan te koppelen, Van der Veen stelt voor dat het ook betrekking 29 

kan hebben op het BSA. Van Laar vraagt of de naam niet aangepast kan worden. De voorzitter is 30 

van mening dat het een goede manier is om op een ludieke manier studenten voor te stellen aan 31 

de FSR-FGw. Van der Veen vindt het idee leuk. Boersma vraagt zich af wie de masterclass gaat 32 

geven, waarschijnlijk wordt dit Van den Hoven en een student Nederlands. Boersma stelt voor 33 

om een leuke ondertitel te verzinnen zodat het ludieke karakter naar voren komt. De voorzitter 34 

vraagt zich af of de student Nederlands noodzakelijk is, hij ziet de actie voornamelijk als iets van 35 
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de FSR. Van Laar zegt dat het ook nuttig is om een goede brief te schrijven en dat de student 1 

Nederlands erg handig kan zijn.  2 

Van Weeren vraagt of V&C een rol speelt bij het ontwikkelen van de flyer. Van den Hoven en 3 

Rutten hebben al een ontwerp voor de flyer. Rutten heeft nog geen idee over hoeveel dit precies 4 

gaat kosten daarom kan er ook nog geen budget worden toegekend.  5 

9. HR 
Het HR zal per alinea behandeld worden. Van der Veen leest dingen verkeerd. Men heeft stress 6 

over de termijn van het indienen van agendastukken. Van Laar biedt de uitkomst, de leestijd 7 

komt met de nieuwe vergadertijden niet uit, maar het HR schetst een ideale situatie. Van Laar 8 

stelt daarom voor het HR zo op deze manier aan te nemen en dan af te spreken in de praktijk 9 

hier soms van af te wijken. Van Laar wijst de raad op het punt dat er niets besloten is over te 10 

laat komen/het academisch kwartiertje. Men roept hier allerlei nutteloze oplossingen voor. Van 11 

Laar is van mening dat straf voor laatkomers, bijvoorbeeld toegang tot de vergadering 12 

weigeren, niet wenselijk is. Van Weeren zegt dat ze wegloopt bij de vergadering als Van Laar het 13 

HR wil gaan negeren op het gebied van laatkomen. Van Weeren vindt het kinderachtig en ziet in 14 

dit geval het nut van het HR niet meer in als de FSR-leden het gaan negeren. Van Laar geeft het 15 

OV de schuld. Schotel stelt voor om een tijd af te spreken. De leden moeten het melden wanneer 16 

ze van te voren weten dat ze te laat zullen komen. Van Weeren is het niet eens met het idee dat 17 

laatkomers nog naar binnen mogen. De Groen stelt voor dat het niet melden van te laat komen 18 

betekent dat je de vergadering niet binnenkomt. Van Weeren is het hier mee eens. Van Laar is 19 

het hier ook niet mee eens. Van Laar geeft wederom het OV de schuld. Hij is van mening dat 20 

iedereen te allen tijde de vergadering bij moet kunnen wonen. Van der Veen zegt dat het weren 21 

van raadsleden wettelijk gezien niet mag. Boersma geeft aan dat het voorstel van De Groen een 22 

compromis is. Van Weeren heeft een essentieel punt en zegt dat zij het fijn vindt dat mensen op 23 

tijd zijn. Chaos ontstaat. De Groen stelt voor te stemmen. Twee voorstellen worden geopperd.  24 

 25 

Stemvoorstel 1: het artikel 4.2C blijft in de huidige vorm staan  26 

Voor: 2  27 

Tegen: 7, 28 

Onthouding: 2  29 

Het voorstel is afgewezen. 30 

 31 

Stemvoorstel 2:  ‘Wanneer een lid te laat is komt het lid stil binnen en het geniet grote voorkeur 32 

dat het lid dit van te voren meldt’.   33 

Voor: 7  34 

Tegen: 2  35 

Onthouding: 2 36 

Het voorstel is aangenomen en wordt opgenomen in het HR. 37 

 38 

Zwinkels stelt voor het academisch kwartiertje uit het HR te verwijderen. Boersma is van 39 

mening dat het goed zou zijn als men hun agenda doorgeeft bij het plannen van vergadertijden 40 

zodat er rekening gehouden kan worden met colleges etc. Hij vindt dat het academisch 41 

kwartiertje uit het HR gehaald kan worden.   42 

 43 

Stemvoorstel: ‘Het academisch kwartiertje blijft HR’.  44 
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Voor: 1 1 

Tegen: 7  2 

Onthouding: 1 3 

Het voorstel is afgewezen.  4 

 5 

Stemvoorstel: ‘Artikel 4.6B blijft in het HR’ 6 

Voor: 0 7 

Tegen: 8,  8 

Onthouding: 3  9 

Het voorstel is afgewezen.  10 

 11 

Van der Veen kaart het artikel 4.11 en 4.12 aan.  12 

 13 

Stemvoorstel: ‘Artikel 4.11 en 4.12 blijven in het HR’.  14 

Voor: 8 15 

Tegen: 3 16 

Het voorstel is aangenomen. 17 

 18 

Zwinkels wil haar blijdschap uiten over artikel 6.1. Van Laar mist een artikel over een besloten 19 

stemming. Voorstel is om een artikel in het HR op te nemen bij stemmen over personen 20 

gesloten te stemmen of als tenminste een lid van de raad dit wil er besloten wordt gesloten te 21 

stemmen.  22 

Voor: 10 23 

Onthouding: 1 24 

Het voorstel is aangenomen 25 

De Koning der Geesteswetenschappen zal dit artikel schrijven.  26 

 27 

Zwinkels wil artikel 7.2 aan passen zodat het mogelijk is om meer dan 1 machtiging te hebben. 28 

Zwinkels heeft drie stemvoorstellen.  29 

 30 

Stemvoorstel 1: ‘Een raadslid kan zoveel machtigingen krijgen als er raadsleden zijn’.  31 

Voor: 3 32 

Tegen: 7 33 

Onthouding: 2 34 

Het voorstel is afgewezen.  35 

 36 

Stemvoorstel 2 Een raadslid kan door twee mensen gemachtigd worden.  37 

Voor: 6 38 

Tegen: 3 39 

Onthouding: 1 40 

Het voorstel is aangenomen.  41 

 42 

Rutten wil toevoegen dat in principe machtigen per email aan de gehele raad worden gemeld, is 43 

het korter dan 24 uur van te voren melden leden dit per telefoon aan de voorzitter en 44 

secretaris.  45 

 46 
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Van Weeren wil aan artikel 9 toevoegen dat als teken van slecht functioneren ook regelmatig te 1 

laat komen opgevat kan worden. Van Laar is bang voor dictatorschap van het DB, termen als 2 

onvoldoende, regelmatig kunnen leiden tot ‘het recht van het DB’. Van Weeren verduidelijkt dit 3 

door vertellen dat het DB tot nu toe een ‘drie keer is scheepsrecht’-regel te hanteren. Schotel 4 

vraagt waar men bang voor is als het HR zo blijft. Men vreest voor een discours waarin het DB 5 

een machtspositie krijgt. Dit artikel wordt aangepast met iets met ‘eventuele indicatoren’.  6 

 7 

Boersma wil graag dat de raadsassistenten geen intensieve autorij-cursus krijgen.  8 

 9 

Stemvoorstel: Artikel 11.2 blijft zoals het is. 10 

Voor: 7 11 

Tegen: 3 12 

Blanco: 1 13 

Het voorstel is aangenomen.  14 

 15 

Zwinkels wil opmerken dat het bedrag van € 50 euro zoals vermeld in artikel 14 aan de hoge 16 

kant is. Van Laar heeft nog een aantal opmerkingen. Van der Veen wil artikel 15.2 schrappen. 17 

Van Veen was zich niet bewust van het feit dat dit gaat om een e-mailmelder. Rutten, Van Laar 18 

en Schotel vinden een afwezigheidsmelder niet verstandig. De Haan stelt voor dat e-19 

mailafwezigheid op een of andere manier gecommuniceerd moet worden. De Groen vindt dit 20 

een goed idee. Van Laar is bang dat hij met het deurbeleid op zijn voorhoofd moet lopen.  21 

 22 

‘HR met wijzigingen zoals vandaag geformuleerd onder voorbehoud van spelfouten wordt 23 

vastgesteld’  24 

Voor: 8 25 

Het voorstel is aangenomen.  26 

10. W.V.T.T.K.  
Er is niets ter tafel gekomen.  27 

11. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.00.  28 

Besluitenlijst 
140210-01 Wanneer een lid te laat is komt het lid stil binnen en het geniet grote voorkeur 29 

dat het lid dit van te voren meldt’.   30 

140210-02 Artikel 4.11 en 4.12 blijven in het HR 31 

140210-03 Er wordt een artikel in het HR opgenomen dat er bij stemming over personen 32 

gesloten gestemd kan worden wanneer tenminste een van de raadsleden dit 33 

nodig acht.  34 

140210-04 Een raadslid kan door twee mensen gemachtigd worden. 35 

140210-05  Het HR wordt met wijzigingen zoals vandaag geformuleerd onder voorbehoud 36 

van spelfouten vastgesteld 37 

 38 
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Actielijst  
130903-03                De Koning der Geesteswetenschappen: achter nieuw koffieautomaat 1 

aangaan   voor Boxman. 2 
131129-40               O&F: kijken naar rapport: making it in the Netherlands 3 
131213-46               Bespreken in O&O de noodzakelijkheid van een advies over de hoge 4 

werkdruk.  5 
131218-53               Van der Veen: 1 mei kaart ontwerpen 6 
140108-56                O&O praten over BKO 7 
140129-61               De voorzitter: oppakken informatie inwinnen financieringsmodel 8 

met Wouter de Graaff 9 
140129-62               Voorzitter: verslag schrijven over gesprek met Bodrij.  10 
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