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Agenda 

1. Opening 

2. Vaststellen notulen 

3. Post in / uit 

4. Mededelingen 

5. Updates 

6. Vaststellen agenda 

7. Adviesaanvraag Bacheloronderzoek (deadline 10 april) 

8. Voornemensbesluit / adviesaanvraag masters Wijsbegeerte & Religion and Cultural 

Heritage (deadline 21 april) 

9. Wat brengen we naar… 

10. Wvttk 

11. Rondvraag en sluiting 

1. Opening 

Om 15.12 opent de Haan de vergadering. 1 

2. Vaststellen notulen 

De notulen van de vorige vergadering worden volgende week vastgesteld.  2 

3. Post in / uit 

Ingekomen mail: 3 

- De digitale versies van reacties op FSR adviezen – van Marjolein Blaauboer  4 

- Brief Profileringsfonds aan het CvB – van de CSR 5 

- Conceptagenda PV – van de CSR 6 

- Intrekking aangaande de mOER – van de CSR 7 

- Contactgegevens secretarissen studentenraden – van de CSR 8 

- Kennisgeving Student-lid CSB – van Annelike Muller 9 

- Persbericht: Nieuwe partijen moeten hun waarde nog bewijzen – van partij mei 10 

- Reactie op de bijeenkomst FSR en Kunsthistorici – van Petra Brouwer 11 

- Verzoek aan Mas Fopma om een mail over facultair beraad te sturen – van FGw 12 

Facultair Beraad 13 

- Vraag of de mail daadwerkelijk verstuurd kan worden – van Lianne Hooijmans 14 

- Reminder van de redactievergadering Babel – van Babel 15 

  
 Notulen PV FSR 26 maart 2015 

Aanwezig Marije Hazelhoff, Tom Lotten, Sophie van Weeren, Susanne Schotanus, Gunnar de Haan, Liza Saris, Ruud van der Veen 

Afwezig Anne Louise Schotel (mkg), Lisa Koks (mkg) Paul Heinemans (zkg), Izi Hitimana (mkg) 

Gast  

Notulist Astrid Zwinkels 
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- De pdf’s van de afgelopen zes Babels – van Babel 1 

 2 

Wacht op antwoord:  3 

- 19 februari – Vraag over mailadres op visitekaartjes – van Janneke Kalsbeek  4 

Schotanus 5 

4. Mededelingen 

Schotel is afwezig en heeft Saris gemachtigd. 6 

Koks is afwezig en heeft Hazelhoff gemachtigd. 7 

Heinemans is afwezig en al weken onbereikbaar. 8 

Hitimana is afwezig. 9 

 10 

Schotanus moet zo weg. 11 

5. Updates 

O&O:  12 

De adviezen zijn er en er komt een extra advies bij. 13 

V&C:  14 

V&C wil drie dingen benoemen. Ten eerste het OC-evenement, ten tweede de Raad van 15 

Advies en ten derde het facebookplatform. Dit zijn drie punten waar ze in V&C mee aan 16 

de slag willen indien de FSR hiermee instemt. 17 

Op het OC-evenement willen ze het voorstel aan de OC’s voorleggen over hoe de 18 

FSR de rol van de OC voor zich ziet. Dit wil ze in de week van 13 april doen. O&F moet 19 

hier dus een standpunt over innemen. (ACTIE) Schotanus geeft aan dat er wel moet 20 

gekeken wanneer de planning van de OERen is.  21 

Ze wil verder een raad van advies instellen en dit in het HR opnemen. De Haan 22 

geeft aan dat het gaat om Jaap en Laura, Esther en Lizzy, Stephanie en Astrid. Van dit 23 

jaar wordt het later vastgesteld. Dit is het voorstel.  24 

Facebook platform: een facebook pagina waar de nieuwe raad vragen op kan 25 

stellen aan de oude raadsleden.  26 

V&C schrijft hier een vergaderstuk voor voor volgende week en dan wordt het 27 

afgestemd. (ACTIE) 28 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt als volgt vastgesteld: 29 

7. Advies over de term opleiding - discourswijziging 

De haan geeft aan dat het gaat om de term opleiding. In andere adviezen is vaak gezegd dat 30 

de zeggenschap naar de opleidingen toe moet. Ze willen nu een korte toelichting sturen over 31 

wat met opleidingen bedoeld: opleidingsdirecteur en OC.  Het gaat dus nadrukkelijk niet alleen 32 

om de opleidingsdirecteur. Dit is het voorstel dat in O&O is besproken.  33 

Van der Veen geeft aan dat hij het liever bij een gekozen raad ziet. De Haan geeft aan dat 34 

het gaat om de situatie zoals hij er nu ligt. 35 

 36 
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De FSR is het met deze insteek eens. Dit advies gaat worden geschreven binnen O&O. 1 

(ACTIE) 2 

 3 

8. Voornemensbesluit / adviesaanvraag masters Wijsbegeerte & Religion 

and Cultural Heritage (deadline 21 april) 

Van der Veen vraagt wat de instroom van vorige jaren was. Er wordt aangegeven dat het 4 

dit jaar is geïnitieerd. Van der Veen geeft aan dat het er goed uit ziet. 5 

 6 

De FSR FGw verstuurt dit advies met in acht name van de taalkundige wijzigingen. 7 

Voor: 7 8 

 9 

Het besluit is aangenomen. 10 

 11 

9. Adviesaanvraag Bacheloronderzoek (deadline 10 april) 

In de bijlage worden alle adviezen van de OC’s meegestuurd.  12 

 13 

De vraag is wat mensen van de nieuwe versie vinden. 14 

Lotten geeft aan dat hij het goed vindt, op de zinsfranjes na.  15 

 16 

Van der Veen heeft nog twee kleine opmerkingen. Allereerst zou hij in de tweede alinea in 17 

de 3e zin in plaats van ‘universiteit’ ‘academische gemeenschap’ zien. In dezelfde alinea zou hij 18 

in de eerste zin graag in plaats van ‘wetenschappelijke staf’ ‘medewerkers’  zien. Deze 19 

wijzigingen worden door de FSR overgenomen.  20 

 21 

De FSR FGw stemt in met deze adviesaanvraag met in acht name van de wijzigingen. 22 

Voor: 7 23 

 24 

Het besluit is aangenomen.  25 

 26 

Beide adviezen worden naar het FB verstuurd. (ACTIE) 27 

10. Wat brengen we naar …. 

CV van datum:  

PV van datum:  

OV van datum: De drie adviezen die we 

hebben besproken.  

11. Wvttk 

De Haan geeft aan dat V&C een raad van advies in wil stellen voor de studentenraad, zodat 28 

je continuïteit van de raad wat meer kan waarborgen. Van de afgelopen drie jaren willen ze 29 

twee personen per jaar voorstellen. Het is de bedoeling om het geheugen van de raad vast te 30 

stellen. 31 

 32 

De FSR FGw is akkoord met het instellen van een Raad van Advies.  33 
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Voor: 8 1 

 2 

Het besluit is aangenomen. 3 

12. Rondvraag en sluiting 

Om 16.00 sluit De Haan de vergadering.  4 

Besluitenlijst 

150312-1 Iedereen, op De Haan na, praat in de bijeenkomst van 13 maart op 5 

persoonlijke titel.  6 

150312-2 In een volgende OC bijeenkomst wordt aan de OC’s gevraagd waar zij zelf hun 7 

inspraak vergroot zouden willen zien.  8 

150326-1 De FSR FGw is het eens met de opgestelde reactie op de adviesaanvraag 9 

masters Wijsbegeerte & Religion and Cultural Heritage.  10 

150326-2 De FSR FGw is het eens met de opgestelde reactie op de adviesaanvraag 11 

Bacheloronderzoek. 12 

150326-3 De FSR FGw is akkoord met het instellen van een Raad van Advies.  13 

Actielijst 

150122-4 De Haan maakt een afspraak met Blauuboer en Zwinkels om UvAData 14 

uitgelegd te krijgen.  15 

150305-1 Schotanus beantwoordt de mail van Janneke Kalsbeek over visitekaartjes 16 

150305-7 V&C richt zich op verschillende informerende muurkranten over wat de FSR 17 

is, wat de CSR is, wat de OC’s zijn etc. 18 

150305-8 V&C maakt een sectie op de website waar allerlei informatie over Profiel 19 

2016, informatie over OC’s, rendementsdenken etc te vinden is.  20 

150312-1 O&O dient een conceptadvies over digitalisering in. 21 

150319-1 O&F gaat kijken naar het vertalen naar het Engels van (toekomstige) 22 

adviesaanvragen en adviezen 23 

150319-2 Schotanus & De Haan gaan naar het gesprek met de minister van OC&W 24 

150319-3 V&C gaat het hebben over de langdurige archivering van FSR stukken. 25 

150319-4 Schotel schrijft aan de hand van de notulen van 19 maart een nieuw 26 

vergaderstuk over Vormgeving Facultaire Medezeggenschap 27 

150319-5 Alle dossierhouders geven aan Koks door of hun huidige registratie van 28 

dossierhouderschap wel of niet klopt. 29 

150326-1 V&C schrijft een vergaderstuk over de verder invulling van het OC-evenement, 30 

de Raad van Advies en het facebookplatform. 31 

150326-2 O&F neemt een standpunt in over de rol die OC’s in de faculteit spelen. 32 
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150326-2 De FSR schrijft een brief aan het CvB over wat is toegezegd wat betreft het 1 

inzetten van financiën voor de talen.  2 

150326-3 O&O schrijft een advies over de term ‘opleiding’. 3 

150326-4 De FSR verstuurt het advies Wijsbegeerte & Religion and Cultural Heritage. 4 

150326-4 De FSR verstuurt het advies Bacheloronderzoek.  5 

Pro Memori 

141210-1 Zwinkels wordt de actiepunten bitch. Alle raadsleden zullen heel goed naar 6 

haar luisteren.  7 

 


