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Agenda 

1. Opening 

2. Vaststellen notulen 

3. Post in / uit 

4. Mededelingen 

5. Updates 

6. Vaststellen agenda 

7. OER-en 

8. Muurkrant 

9. Medezeggenschapsadvies 2.0 

10. Wat brengen we naar… 

11. Wvttk 

12. Rondvraag en sluiting 

1. Opening 

Om 12.18 opent De Haan de vergadering. 1 

2. Vaststellen notulen 

De notulen 10 juni 2015 worden met in acht name van de wijzigingen vastgesteld.  2 

3. Post in / uit 

Ontvangen mail: 3 

- Uitnodigingen voor de OV’s van volgend jaar – van het FB 4 

- Officiele adviesaanvraag Deel A OER-en – van het FB 5 

- Update financiele situatie en onderwijstaakverdeling – van het FB 6 

- Besluitenlijst DB – van het FB 7 

- Vastgesteld profiel onderwijsdirecteur GSH – van Marjolein Blaauboer 8 

- Reactie dat het contract van de AS van de FSR FGw met een jaar wordt verlengd – van 9 

Marjolein Blaauboer 10 

- Vacature studentassessor College van Bestuur – van de CSR 11 

- Vraag om deel te nemen in de benoemingsadviescommissie studentassessor CvB – van 12 

de CSR 13 

- Conceptagenda PV – van de CSR 14 

- Uitnodiging ASVA Student Lab – van Jelmer Peter 15 

  
 Notulen 17 juni 2015 PV FSR 
Aanwezig Bert van Laar, Anne Louise Schotel, Susanne Schotanus, Gunnar de Haan, Tom Lotten, Liza Saris 

Afwezig Paul Heinemans (zkg), Izi Hitimana (mkg), Lisa Koks (mkg), Sophie van Weeren (mkg) 

Gast  

Notulist Astrid Zwinkels 
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- 100x de vraag of de beamer terug mag – van Audiovisuele Dienst 1 

Verzonden mail: 2 

- De conceptnotulen van de OV van 20 mei 2015 – aan het FB 3 

- 100 mails over de belofte die is gedaan om de beamer terug te brengen – aan de AVD 4 

- Reactie op de Bildung Academie mail – aan Durk Gardenier 5 

- Bericht over verlengen van de aanstelling van de AS FSR FGw met een jaar – aan het FB 6 

4. Mededelingen 

Koks is afwezig en heeft Schotel gemachtigd. 7 

Van Weeren is afwezig en heeft De Haan gemachtigd. 8 

5. Updates 

De Haan stuurt het medezeggenschapsadvies door naar Dennis. (ACTIE) 9 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt als volgt vastgesteld: 10 

7. OER-en 

Er wordt per artikel doorheen gelopen aan de hand van het vergaderstuk. 11 

 12 

Artikel 1.2. 13 

Van der Veen vraagt of er een reden is waarom de term verschillend wordt gebruikt. 14 

Schotanus geeft aan dat dit niet zo is.  15 

 16 

Artikel 2.4. Dit is omdat de FSR vindt dat er op dit moment maar een iemand 17 

verantwoordelijk is voor het uitschrijven van een persoon. De Haan vraagt of in een eerdere 18 

versie niet is bepaald of dit er uit moet. Van Laar denkt dat het onverstandig is. Dit zijn van die 19 

mensen die hele rare aparte verhalen hebben. Dan is het best wel prettig als niet een hele raad 20 

van 12 man hier ook van weet. Schotanus geeft aan dat ze niet zou pleiten voor 21 

medezeggenschap, maar 1 persoon vindt ze te weinig. Van Laar geeft aan dat het CvB niet een 22 

persoon is. Ook kun je tegen dit besluit in beroep. Hij vindt het dus niet een gevaarlijke 23 

procedure. Van der Veen vraagt hoe vaak dit voorkomt. De Haan geeft aan dat het sowieso een 24 

keer is voorgekomen met een pedofiel die pedagogiek wilde studeren. Van Laar geeft aan dat er 25 

wel een nieuwe influx is van mensen die terugkomen uit Syrie. Schotanus geeft aan dat voor 26 

haar regels er zijn in het geval dat het mis gaat. De Haan geeft aan dat er dan de wet is. 27 

Conclusie: hij hoeft er niet in. Van der Veen geeft aan dat je hier ook iets over op de website kan 28 

zetten.  29 

 30 

Artikel 3. Schotanus geeft aan dat er verschillende OC’s zijn die moeite hebben met moeten 31 

werken binnen de 3-6-9 puntsstructuur. Dit moet verder worden uitgewerkt. 32 

Wat betreft de vraag van Van Weeren: Er moet sowieso de opmerking worden gemaakt dat 33 

alles waar naar verwezen wordt als dat dat daar wordt geregeld dat hier ook ook instemming 34 

op moet komen. 35 

 36 

Artikel 4 37 
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4.5 lid 5. Van der Veen geeft aan dat er geen voorwaardelijke herkansingen moeten zijn. 1 

Schotanus geeft aan dat het wel zo kan dat je maar 2 voldoendes mag herkansen. Dit zouden 2 

dan voorwaarden zijn. Van Laar geeft aan dat je wel kan opnemen dat je voor gewone reguliere 3 

tentamens je niet wilt dat er voorwaarden zijn. Van der Veen geeft aan dat vakken kunnen 4 

besluiten op welke manier je een vak haalt. Van Laar geeft aan dat je er dan niets meer aan hebt. 5 

Van der Veen geeft aan dat de regel dan duidelijker is. Schotanus geeft aan dat er voor 6 

verschillende vakken verschillende redenen zijn voor herkansingen. Ze snapt dat er redenen 7 

kunnen zijn om tentamens voorwaardelijk te maken. Ze snapt dat dit bij sommige vakken best 8 

handig zou kunnen zijn. Ze wou het niet faculteitsbreed bepalen. De Haan geeft aan dat je wel 9 

tegen studenten kunt zeggen dat het soms geen zin heeft om een tentamen te maken als je een 2 10 

voor de eerste hebt gehaald. Van der Veen geeft aan dat dit aan de student is. De Haan geeft aan 11 

dat je dan ook de tijd van de docent verspilt. Van der Veen geeft aan dat het ‘redelijk’ niets 12 

betekent. Van Laar geeft aan dat principieel hij vindt dat je zelf je herkansing in moet kunnen 13 

indelen.  14 

Van der Veen geeft aan dat als je het aan de opleidingen wil overlaten je er nog in kunt 15 

opnemen dat je redelijk en biddelijk wilt vervangen door ‘ opleidingen kunnen voorwaarden 16 

stellen mits dit op inhoudelijke gronden gebeurd; met instemming van de OC.’  17 

4.6 lid 5. De laatste zin blijft staan. 18 

4.7 lid 2. Hij vindt het nog steeds gek dat de cijfers op deze manier worden afgerond. Van 19 

Laar geeft aan dat het juist super fijn is voor hem. Lotten geeft aan dat hij niet begrijpt waarom 20 

je niet tot 1 cijfer na de komma toekent. Van Laar geeft aan dat het er om gaat dat mensen een 21 

5.5 hebben gehaald en dat ze dan een BUL halen met een 5.5 en dit is zo naar. Hij wil graag de 22 

discussie niet voeren. Schotanus vraagt hoe we technische problemen een reden kunnen laten 23 

zijn om cijfers niet toe te kennen. Lotten geeft aan dat hij een student zou kunnen zijn die met 24 

een 5.5 afstudeert. Hij vindt het echter zonde om hem te matsen. De Haan stelt voor dat de FSR 25 

het jammer vindt dat er geen inhoudelijke argumentatie aan ten grondslag ligt en dat er nu 26 

enkel technische argumenten worden genoemd. Van der Veen geeft verder aan dat er nu staat 27 

dat vanaf een 6 voldoende is.  28 

4.10 geldigheidsduur. Van der Veen wil voorstellen om de postpropedeuse naar 10 jaar te 29 

halen. De Haan vraagt of het niet om verouderde kennis moet gaan. Dit wordt eigenlijk al in de 30 

algemene opmerking gecountered. De deel moet tussen haakjes dus: (deel)tentamens. Nog 31 

toevoegen: gedurende de hele bachelorfase. 32 

 33 

Artikel 6 34 

6.4 lid 8. Van der Veen geeft aan dat het hier inderdaad om een harde BSA gaat. De Haan 35 

geeft aan dat dit punt inderdaad geschrapt moet worden.  36 

 37 

Schotanus geeft aan dat ze iets mist over persoonlijke omstandigheden. 6.8 lid 2. De Haan 38 

geeft aan dat de examencommissie hier over moet besluiten. Van der Veen geeft aan dat veel 39 

voorbeelden die ze noemen al wettelijk zijn bepaald. Hij vindt medezeggenschap hard opnemen 40 

iets geks. Het moet er uit. 41 

Artikel BSA: 42 

- Algemene opmerking over waarom BSA kut is.  43 

Van der Veen geeft aan dat er ook een tijdspad voor het BSA in de OER moest. De Haan 44 

geeft aan dat dit over de artikelen verspreid is.  45 
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Schotanus zet deze uitkomsten in trackchanges. (ACTIE) 1 

 2 

De FSR FGw verstuurt het advies BSA BA OER-A met in acht name van de wijzigingen. 3 

Voor: 7  4 

Tegen: 1 5 

 6 

Het besluit is aangenomen 7 

 8 

8. Muurkrant 

Schotanus heeft van Koks een tekst gekregen. Lotten en Saris sturen deze week de teksten 9 

naar Schotanus. 10 

9. Wat brengen we naar …. 

CV van datum:  

PV van datum:  

OV van datum:  

10. Wvttk 

Er is niets ter tafel gekomen. 11 

11. Rondvraag en sluiting 

Om 12.53 sluit De Haan de vergadering.  12 

Besluitenlijst 

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

persoonlijke titel.  14 

150312-2 In een volgende OC bijeenkomst wordt aan de OC’s gevraagd waar zij zelf hun 15 

inspraak vergroot zouden willen zien.  16 

150326-1 De FSR FGw is het eens met de opgestelde reactie op de adviesaanvraag 17 

masters Wijsbegeerte & Religion and Cultural Heritage.  18 

150326-2 De FSR FGw is het eens met de opgestelde reactie op de adviesaanvraag 19 

Bacheloronderzoek. 20 

150326-3 De FSR FGw is akkoord met het instellen van een Raad van Advies.  21 

150416-1 De FSR FGw wil graag regie over het samenstellen van de nieuwe 22 

werkgroepen.    23 

150416-2 De FSR FGw committeert zich hiermee aan de uitkomsten van de 24 

werkgroepen. 25 

150416-3 De FSR FGw draagt 200 euro bij aan het treinticket voor David.  26 

150520-1 De FSR FGw vindt dat het studentlid DB via de formele weg moet worden 27 

verkozen. 28 
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150520-2 De FSR FGw stelt het BA OER 2015-2016 advies met in acht name van de 1 

wijzigingen vast en verstuurd deze.   2 

150610-1 De FSR FGw begroot 10 euro per persoon op het inwerkweekend.  3 

150610-2 De FSR FGw neemt Astrid Zwinkels aan als Ambtelijk Secretaris voor het  4 

   collegejaar 2015-2016. In september en oktober wordt zij vervangen door  5 

  Susanne Schotanus. 6 

Actielijst 

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

uitgelegd te krijgen. 8 

150402-7 Alle raadsleden gaan van start met het schrijven van hun 9 

overdrachtsdocumenten voor hun dossiers.  10 

150416-8  De FSR FGw verstuurt het advies digitalisering met in acht name van de 11 

wijzigingen. 12 

150520-7 De Haan herschrijft het MZ advies.  13 

150520-8 Het nieuwe advies MZ advies wordt volgende PV geagendeerd. 14 

150520-9 Koks zoekt uit hoe het op haar opleiding met clustervakken zit.  15 

150603-1 Koks en Schotanus nemen deel in de SoCo Student-lid DB.  16 

150610-2 De raadsleden ruimen hun sheit in de raadskamer op. Wat ze laten liggen en 17 

per se willen bewaren geven ze door aan Zwinkels. De rest gooit Zwinkels 18 

voor het eind van het raadsjaar weg. 19 

150610-3 De dossierupdates worden doorgestuurd naar Schotanus.  20 

150610-6 Saris schrijft een raadslid aan het woord voor de muurkrant. 21 

150610-8 Schotanus schrijft een stukje over de uitslag voor de muurkrant. 22 

150610-9 Lotten schrijft een stukje over flexwerkers en percentages voor de muurkrant. 23 

150617-1 De Haan verstuurt het medezeggenschapsadvies naar Dennis. 24 

150617-2 Schotanus zet de wijzigingen voor de OER in track changes.  25 

Pro Memori 

141210-1 Zwinkels wordt de actiepunten bitch. Alle raadsleden zullen heel goed naar 26 

haar luisteren.  27 

 


