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Agenda 
1. Opening 
2. Post 
3. Actielijst 
4. Vaststellen notulen 
5. Mededelingen  
6. Update DB/CSR/Voorzitter 
7. Vaststellen agenda 
8. Advies over de begroting 
9. OER 
10. W.V.T.T.K 
11. Rondvraag en sluiting  
 

1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 09.13.  1 

2. Post 
De Groen geeft aan dat er geen noemenswaardige post is binnengekomen. Kramer geeft aan dat 2 

er een reactie op het BSA advies is ontvangen per post.  3 

3. Actielijst 
130903-03                            De Koning der Geesteswetenschappen: achter nieuw koffieautomaat 4 

aangaan   voor Boxman.. De voorzitter heeft gesproken met Blaauboer over het verzaken van  5 

131129-40                            O&F: kijken naar rapport: making in the Netherlands. De Groen geeft 6 

aan dat hier naar gekeken zal worden.  7 

131213-46                            Bespreken in O&O de noodzakelijkheid van een advies over de hoge 8 

werkdruk. 9 

131218-53                            Van der Veen: 1 mei kaart ontwerpen 10 

140108-56                            O&O praten over BKO 11 

140129-62                            Voorzitter: verslag schrijven over gesprek met Bodrij 12 

  

 

Notulen bijeenkomst facultaire studentenraad FGw 
17-02-2014 

Aanwezig 
Gunnar de Haan, Astrid Zwinkels, Keje Boersma, Anne Louise Schotel, Stephanie Kramer, Roos de Groen, Claar Muller, 
Sophie van Weeren, Bert van Laar 

Afwezig Ruud van der Veen (machtigt Boersma), Later: Alex Tess Rutten (machtigt Astrid Zwinkels) 

Gast  

Notulist Annemiek Smelting 

 



 

4. Vaststellen notulen 
Van Laar: MOOC in plaats van MOEK.  1 

Met de bovenstaande wijziging worden de notulen aangenomen.  2 

Notulen neutraler maken. (Schotel) 3 

5. Mededelingen 
Schotel geeft aan dat het schaatsuitje van donderdag niet door zal gaan. De raad heeft een 4 

datumprikker ontvangen voor een nieuwe datum.  5 

Zwinkels geeft aan dat het lokaal om 10.45 verlaten moet worden. 6 

6. Update DB/CSR/Voorzitter 
De Groen geeft aan dat de DB vergaderingen lastig te plannen zijn en dat ze er niet echt van 7 

komen. Er worden dingen besproken via de Whatsappgroep en individuele gesprekken. Er zijn 8 

geen belangrijke zaken besproken. Van Laar vraagt wat het DB gaat doen om toch samen te 9 

vergaderen. Het DB zal deze week vergaderen.  10 

Zwinkels vraagt of het DB iets wil voorbereiden voor volgende week zodat de rest van de raad 11 

weet wat er speelt. De voorzitter geeft aan dat er niet veel spannende dingen besproken 12 

worden; er wordt voornamelijk gesproken over vorderingen binnen de commissies.  13 

 14 

CSR update door Schotel; over AFS is een GVR geweest. Het DB van de CSR is bezig met bekijken 15 

hoe dit behandeld zal worden. hoe Ook zijn de notulen van BVO besproken.. Ook is er gesproken 16 

over beurzen; deze worden minder en er zijn zwaardere eisen aan gesteld. Hier zal een advies 17 

over geschreven worden. Hiernaast worden er een adviezen geschreven over de begroting en 18 

het huisvestingsplan. Schotel heeft ook het USC genoemd. Het DB van de CSR wil dit niet: hier 19 

zal nog een stemming over plaatsvinden. Alle voorzitters zijn uitgenodigd voor een overleg over 20 

het inwerken van de nieuwe raden. Hiernaast wordt er gewerkt aan een aantal adviezen zoals 21 

de harmonie van de vakaanmelding. 28 maart is de nieuwe nieuwjaarsborrel in CREA.  22 

 23 

Roos Bodrij zal over twee vergaderingen weer deelnemen aan de vergadering.  24 

7. Update V&C/O&F/O&O 
V&C update door Van Weeren: V&C is bezig met het opzetten van de nieuwsbrief. Op de website 25 

komt deze week een verslag van de OV. Er wordt  ook een nieuwe OC vergadering 26 

georganiseerd. Er zullen ook posters worden opgehangen voor de verkiezingen. Op de nieuwe 27 

muurkrant komt een stuk over de JOOP stages.  28 

Zwinkels vraagt hoe vaak er een muurkrant uitkomt. Van Weeren geeft aan dat dit om de week 29 

is. Schotel vraagt of er gesproken is met gebouwbeheer over het weghalen van de posters door 30 

de KSA. De voorzitter geeft aan dat hij een mail heeft gestuurd naar KSA en dat hij nog naar 31 

gebouwbeheer zal gaan.  32 

O&O update door Kramer: Kramer geeft aan dat het OER en 884 nu spelen. Het worden pittige 33 

weken voor O&O want het advies moet er snel uit.  34 

O&F update door De Groen: De Groen heeft aan dat O&O druk bezig is met het advies voor de 35 

begroting. Er is gesproken over huisvesting en governance. Rutten geeft aan dat ze een mail 36 

ontvangen van Sabine om deel te nemen aan een klankbordgroep over huisvesting.  37 

Het lijkt Kramer handig om meer informatie te vragen over het besturingsmodel voordat ze en 38 

advies kunnen geven aan het FB.   39 
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8. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  1 

 2 

10.01: van der Veen komt de vergadering binnen.  3 

9. Advies over de begroting 
De Groen vindt het belangrijk om het advies volgende week te verzenden. Het staat daarom 4 

weer op de O&F vergadering. De Groen heeft een aantal punten opgesteld die ze met de raad wil 5 

bespreken. Zwinkels vraagt naar ALPHA in het advies. De Groen zal dit er in verwerken. 6 

Zwinkels vraagt namens Van der Veen of er in het stuk gesproken kan worden over het 7 

allocatiemodel. Ook plaatst ze namens hem een opmerking over de managers laag en 8 

bezuinigingen. De voorzitter geeft aan dat O&F hier naar moet kijken. Boersma geeft aan dat de 9 

begroting de werkdruk niet verhoogt of verlaagt, de maatregelen doen dat. Boersma vraagt naar 10 

het uitstellen van de verhuizing naar de nieuwe locatie. De Groen geeft aan dat er beter gewacht 11 

kan worden met verhuizen totdat er geld beschikbaar is. Boersma vraagt of het optimaliseren 12 

van de zaalhuur niet ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. De Groen zal hier naar kijken. De 13 

voorzitter vraagt naar het verschil tussen het benutten van zalen en zaalverhuur. De Groen 14 

geeft aan dat zalenverhuur het verhuren van zalen is aan externen. Kramer vraagt wat er uit de 15 

bespreking met Jaap is gekomen. De Groen zal de notulen waarin dit uitvoerig besproken is 16 

naar Kramer versturen.  17 

10. OER 
Het Bachelor conceptdeel A over OER is al af. Er zal nu gesproken worden over master OER. De 18 

belangrijkste wijzigingen zijn ook al gezien in het bachelorOER. De ingangseisen gaan 19 

veranderen. Muller geeft aan dat ze met een docent heeft gesproken over stages, deze zullen 20 

geen cijfer meer krijgen maar AVV of NAV. Kramer geeft aan dat dit bij de master zo is met een 21 

niet verplichte stage.  22 

Boersma heeft een vraag over pagina 10: de lading van de zin die geschrapt is wordt niet gedekt 23 

door de nieuwe zin.  24 

Van Laar p.5 punt 6. Hij vraagt of dit wenselijk is. Het lijkt De Groen niet wenselijk. Boersma 25 

vraagt of deze OER alleen voor de eenjarige master is of ook voor de researchmasters. Kramer 26 

geeft aan dat deze geldt voor alle masters. Boersma zou graag een onderscheid zien. Van Laar 27 

denkt dat het kosten kan besparen om de vakken en de scriptie te scheiden. Het geld kan dan in 28 

iets anders gestoken worden. Zwinkels geeft aan dat wanneer studenten dan een vak niet halen 29 

ze een heel jaar moeten wachten totdat ze deze kunnen overdoen. De voorzitter stelt voor het 30 

over dit punt te hebben in O&O.  31 

Muller vindt dat wanneer er minder keuzevakken worden aangeboden in februari de 32 

onderwijskwaliteit omlaag gaat. Van Laar geeft aan dat de keuze aan de student is om in 33 

februari te beginnen, ze kunnen ook een half jaar wachten. 34 

De voorzitter geeft aan dat het niet becijferen van de stages niet perse negatief is aangezien 35 

mensen die een cijfer moeten geven voor de stage buiten de universiteit hier geen ervaring mee 36 

hebben. Muller geeft aan dat wanneer mensen hun best doen het zuur is dat ze geen cijfer 37 

krijgen. Hiernaast becijferen stagebegeleiders de studenten aan de hand van van het 38 

stageverslag. Muller geeft ook aan dat er altijd uitloop is met een stage in de master. Zwinkels 39 

stelt voor dat de voorzitter met de programmamakers gaat spreken over een stage in de master. 40 

Rutten vindt het becijferen van een stage bizar aangezien een stagebegeleider hier geen 41 
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ervaring mee heeft. Schotel vindt het kwalijk dat wanneer er veel tijd wordt gestoken in een 1 

stage hier geen cijfer voor wordt gegeven. Er kunnen criteria opgesteld worden om toch te 2 

kunnen becijferen. Er is een discussie hoe de AVV mee zal tellen bij het cum laude afstuderen. 3 

Kramer geeft aan dat de examencommissie zal bepalen of je cum laude afstudeert of niet. 4 

Wanneer deze zien dat je het goed hebt gedaan bij je stage draagt dit wel bij. Hiernaast doe je 5 

een stage voor het netwerken en de ervaring.  6 

Boera wil vragen naar het verschil tussen becijferen en AVV of NAV. Van der Veen vraagt of er 7 

naast persoonlijke overtuigingen nog argumenten zijn waarom een cijfer beter is dan een AVV 8 

of NAV. De Groen vindt dat een cijfer aangeeft hoe iemand het gedaan heeft op de stage. Het is 9 

specifieker. De voorzitter denkt dat een cijfer niet aangeeft hoe goed je iets hebt gedaan, maar 10 

op welke manier je hebt voldaan aan de voorwaarden van de universiteit. Van Laar denkt dat 11 

als je onderscheidend wil zijn voor toekomstige werkgevers door middel van je stage je de 12 

beoordeling van de stagebegeleider kunt bespreken.  13 

Rutten is tegen cijfers bij stages omdat er verschillende manieren zijn van opvallen bij een 14 

stage. Ze denkt dat er een duidelijke lijst met criteria moet worden opgesteld om een cijfer te 15 

kunnen geven. Kramer wil iedereen verzoeken om de hele OER te lezen en hun punten naar 16 

Kramer te mailen. Hiernaast is er morgen een FOCB en ze zou het goed vinden als iedereen 17 

hierbij is.  18 

11. W.V.T.T.K. 
12. Rondvraag en sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 10.47.  19 

Besluiten 
Actielijst 
130903-03                             De Koning der Geesteswetenschappen: achter nieuw koffieautomaat 20 

aangaan   voor Boxman. 21 

131129-40                            O&F: kijken naar rapport: making it in the Netherlands 22 

131213-46                            Bespreken in O&O de noodzakelijkheid van een advies over de hoge 23 

werkdruk. 24 

131218-53                             Van der Veen: 1 mei kaart ontwerpen 25 

140108-56                             O&O praten over BKO 26 

140129-62                             Voorzitter: verslag schrijven over gesprek met Bodrij 27 

140217-63  O&F: Jesse Scheurs uitnodigen voor vergadering 28 

140217-64  O&F: kijken of wijsbegeerte ook bij het programma PPLE zit.  29 

140217-65  De Groen: verzonden mail de Graaff doorsturen naar Nijsten 30 
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