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Agenda 

1. Opening 

2. Vaststellen notulen 

3. Post in / uit 

4. Mededelingen 

5. Updates 

6. Vaststellen agenda 

7. Evaluatie OV 

8. Standpunt Profiel 2016 

9. Wat brengen we naar… 

10. Wvttk 

11. Rondvraag en sluiting 

1. Opening 

Om 15.11 opent de Haan de vergadering.  1 

2. Vaststellen notulen 

Aangezien er geen quorum is worden de notulen niet vastgesteld.  2 

 3 

Schotanus geeft aan de CSR door dat de FSR FGw niet deel zal nemen aan het 4 

medezeggenschapsevenement. (ACTIE) 5 

3. Post in / uit 

Ingekomen mails: 6 

- Reactie op de Open Brief van de HR – van Frank Van Vree 7 

- Bevestiging van ontvangst Advies studentleden Bachelorwerkgroep – van Marjolein 8 

Blaauboer 9 

- Reactie Werkdruk Docenten – van Marjolein Blaauboer 10 

- De OR adviezen Begroting en Kaderstelling – van de OR 11 

- Conceptagenda PV CSR – van de CSR 12 

- Vraag over de OER en cum laude afspraken – van de CSR 13 

- Uitnodiging Brainstormsessie Duurzaamheid van 17 februari – van de CSR 14 

 15 

  
 Notulen PV FSR 12 februari 2015 

Aanwezig Gunnar de Haan, Anne Louise Schotel, Izi Hitimana, Susanne Schotanus, Liza Saris 

Afwezig 

Sophie van Weeren (mkg), Ruud van der Veen (mkg), Lisa Koks (mkg), Marije Hazelhoff (mkg), Tom Lotten (zkg), 

Paul Heinemans (zkg) 

Gast  

Notulist Astrid Zwinkels 
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Verstuurde mails: 1 

- De adviezen Kaderstelling OBP en Begroting – aan de OR 2 

4. Mededelingen 

Van Weeren is afwezig met afmelding en heeft De Haan gemachtigd. 3 

Van der Veen is afwezig met afmelding en heeft niemand gemachtigd. 4 

Hazelhoff is afwezig met afmelding en heeft Saris gemachtigd. 5 

Koks is afwezig met afmelding en heeft Schotel gemachtigd.  6 

Heinemans is ziek of misschien aan het skiën.  7 

Lotten zit op CREA. 8 

 9 

Schotanus geeft aan dat ze heel erg teleurgesteld is. 10 

Schotel geeft aan dat op woensdag 25 februari er een rondleiding en overleg in IWO is. 11 

Schotanus en de Haan gaan hier heen. (ACTIE) 12 

5. Updates 

Schotanus vraagt of Lotten straks een update over de mOER kan geven. Zodra hij er is zal 13 

dit worden gevraagd. (Aangezien Lotten niet is verschenen zal dit ook niet worden gevraagd.) 14 

 15 

Voorzitter: 16 

Hij heeft gezeten met Reinen (?), opleidingsdirecteur van Geschiedenis en Europese Studies, 17 

over de PS. Hij ziet er op zich wel heil in maar wil een duidelijke kadering van Internationale 18 

Studies. Hij wil de profilering liever op cultuur gericht zien dan op politiek. In de master ziet hij 19 

ook nog zorgen. Hij denkt dat hier samenwerking plaats kan vinden maar enkel als dit op de 20 

inhoud gebeurd. 21 

Bij de stafvergadering van geschiedenis willen ze de profilering van IS juist liever politiek 22 

gericht zien dan op cultuur. Ze zijn over Internationale Studies en de masters wel heel kritisch.  23 

Hij heeft met de ASVA over de rol van HR en de FSR gesproken. Hierbij werd 24 

geconcludeerd dat HR HR is en FSR FSR. 25 

Met HR is gesproken over de rolverdeling en de tweedeling die er een beetje aan zit te 26 

komen. De HR moet een keuze maken in of zij wel of niet de vinden dat de FSR de studenten 27 

representeert. HR vindt dat aangezien het opkomstpercentage zo laag is ze wel kunnen zeggen 28 

dat de FSR niet representatief is. De Haan heeft aangegeven dat ze dan een bom onder de 29 

legitimiteit van de FSR zouden leggen. Er is afgesproken om misschien een gezamenlijke Google 30 

Drive te maken. Ook heeft iedereen de reactie van Van Vree op de HR gelezen. Deze was stevig.  31 

 32 

Schotanus vroeg zich af hoe het contact tussen ASVA en HR op dit moment is. De Haan 33 

geeft aan dat de ASVA de banden met HR open houdt, maar het standpunt van HR over het 34 

ontbreken van studentenbetrokkenheid bij de besluitingsprocedure niet steunen. ASVA wil zich 35 

verder voornamelijk met het proces bezig houden en niet met de inhoud.  36 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt als volgt vastgesteld: 37 
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 1 

7. Wat brengen we naar …. 

CV van datum: 

                    V&C: 

                    O&O + O&F: 

Profiel 2016 

- Externe communicatie PS 

- Standpuntvorming PS 

PV van 19-02-2015: Standpuntformulering 

Profiel 2016 

8. Wvttk 

Er is verder niets ter tafel komen. 2 

9. Rondvraag en sluiting 

Schotel vraagt of er nog verder naar buiten kan worden getreden naar de achterban over 3 

waar de FSR mee bezig is. V&C zal dit oppakken (ACTIE) 4 

 5 

Om 16.30 sluit De Haan de vergadering. 6 

Actielijst 

150122-4 De Haan maakt een afspraak met Blauuboer en Zwinkels om UvAData 7 

uitgelegd te krijgen.  8 

150212-1 Schotanus geeft aan de CSR door dat de FSR FGw niet deel zal nemen aan het 9 

medezeggenschapsevenement.  10 

150212-2 Schotanus en De Haan gaan op 25 naar de rondleiding in IWO 11 

150212-3 Zwinkels zoekt uit of de deadline van 2 weken voor standpuntvorming over 12 

PS16 hard is.  13 

150212-4 De Haan mailt het FB met vragen n.a.v. de profielschets. 14 

150212-5 Schotel schrijft een nieuw vergaderstuk over PS16 voor O&O, O&F en de PV.  15 

150212-6 V&C communiceert naar de achterban over wat de FSR nu aan het doen is wat 16 

betreft PS16. 17 

Pro Memori 

141118-1 Van der Veen zoekt op hoeveel studenten op de FGw dubbele programma’s 18 

volgen.  19 

141210-1 Zwinkels wordt de actiepunten bitch. Alle raadsleden zullen heel goed naar 20 

haar luisteren.  21 

 


