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Vergadering
Tijd
Voorzitter
Aanwezig

Afwezig
Notulist
Gast

PV 3 juli 2018
18:00
Willemijn Beks
Willemijn Beks (Wibeks) Krijn de Groot, Feline Lindeboom, Casper van Eijden,
Nina Wagenaar, Martijn Brehm, Simon Wittkamp, Willemijn Bulterrnan (Wibel),
Nadav Joosten, Lisa Blijleven, Simon Ilić
Malou Sprinkhuizen
Abe Hendriks
Babette Mooij

1.
Opening
Voorzitter Wibeks opent de vergadering om 10:06.
2.
Notulen & Actielijst
De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld.
3.
Post
Mail van Kees dat 4 september ontmoeting is met DT en OD’s.
Babette: Het is een heidag. Je gaat met hen kennismaken, praten over wat jullie van elkaar
verwachten, van het raadsjaar, wat jullie hopen van elkaar te leren, wat de doelen zijn, wat jullie
hopen van de universiteit. Het is op persoonlijke titel, niet als raad.
4.
Mededelingen
Malou is bij de CSR en machtigt Feline.
Martijn: OO en OO worden OverO en OnderO.
Willemijn: Ik heb net gehoord dat ik vandaag een herkansing heb, dus dan ben ik even weg.
5.
-

Update CSR

6.
Vaststellen Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
1. Opening
2. Notulen en Actielijst
3. Post
4. Mededelingen
5. Update CSR
6. Vaststellen agenda

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Taalkeuze
Canvaspagina FSR
Actiepuntensysteem
Verdeling laatste dossiers
Data en locatie weekenden
Beeldvorming uren
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13. W.v.t.t.k.
14. Wat gaat er naar de CSR?
15. Rondvraag

16. Actielijst
17. Punten volgende agenda
18. Sluiting

7.
Taalkeuze
Is het stuk duidelijk? – Ja.
Zijn er nog voor- of nadelen toe te voegen? (per optie)
Feline: Bij optie alles in het Engels, nadeel: meer werk dan alles in het Nederlands.
Martijn: Is bij alles in het Engels het BO ook in het Engels, vinden ze dat oké? Wibeks: Nadeel: Bij
externe partijen dwing je ze alles in het Engels te doen.
Welke optie heeft de voorkeur? (meningrondje)
Simon: Optie 4. Samenvatting van PV in het Engels. Casper: Vooral Nl. Rest 4, of eens met Simon.
Willemien: Dus optie 4? Feline: Ik ben wel voor optie 4, maar vind bijvoorbeeld externe
communicatie in het Engels wel belangrijk.
Indien optie 4: per punt in de lijst van communicatievormen beslissen EN, NL of EN+NL (en hoe)
Vergaderingen
Wibeks: Alles in het Nederlands?
Feline: Samenvatting van de notulen in het Engels? Abe: Dat kost ongeveer een half uur per PV.
Wibeks: Ik vind dat zelf vrij zonde, omdat het misschien niet gelezen wordt. Ilic: We kunnen het
proberen. Kijken of iemand het ooit opent. Feline: Ik denk dat veel mensen het niet lezen, ook
omdat ze weten dat het in het Nederlands is. Ilic: Het lijkt me dan goed om op de site te zeggen
dat het op aanvraag in het Engels te lezen is. Simon: Het is het mooist als het er ook in het Engels
staat. Wibeks: We gaan het één keer proberen. En als het niet gelezen wordt is een half uur per
week te veel moeite. Feline: Ik snap dat het effectief is, maar je bent dan niet open.
Krijn: Oplossing; bij de downloadlink zetten dat een Engelse samenvatting op aanvraag mogelijk
is. Feline: Dat vind ik inderdaad beter.
Wibeks: We zetten eenmalig een samenvatting van de PV in het Engels op de site, als dat niet
werkt komt er te staan dat het op aanvraag beschikbaar is. Abe: Besluitenlijst vertalen naar het
Engels kan ik sowieso in korte tijd doen.
Pro memori: Overzien hoe vaak de notulen worden bekeken.
Wibeks: En de overige vergaderingen dus in het Nederlands.

Pagina 2 / 8

Facultaire Studentenraad
studentenraad.nl/fnwi ~ fnwi@studentenraad.nl

Documentatie
Casper: Beleidsplan en jaarverslag graag in zowel nl als Engels. Feline: We zijn nu aan het kijken
hoe we toegankelijk zijn voor de mensen die ons willen horen. Maar we denken bijvoorbeeld
niet aan mensen die mogelijk volgend jaar de FSR in willen. Wibeks: Goed punt. Nina: Ik denk dat
buitenlandse studenten ervanuit gaan dat taalbarrière een rol kan spelen, ze zullen het
begrijpen. Casper: Ik snap het punt, maar ik vind het te voorbarig om het nu al te doen, zodra het
nodig is beginnen we eraan. Simon: Het lijkt me efficiënter om de person die Engels praat en in
de raad gaat Nederlands te leren.
Discussie over het inhuren van een vertaler.
Wibeks: Zijn er mensen die wat meer willen vertalen? – Een aantal. Wibeks: Dus het extra werk
van het zelf vertalen kan worden opgevangen. Alle documenten in het Nederlands, en van het
beleidsplan en jaarverslag komen Engelse versies.
PR van de raad
Krijn: Alles wat voor iedereen zichtbaar is in zowel in het Engels als Nederlands, maar bij acties
in de hal kun je makkelijk schakelen. Wibeks: Als jullie er zelf als PR zin in hebben, lijkt me dat
het fijnst.
Wibeks: Het lijkt me prima om wat … Feline: … nu is
Wibel: Een combinatie lijkt me goed, er zijn studenten die niet goed Engels kunnen en zich niet
aangesproken voelen. Krijn: Eens.
Wibeks: Dus het wordt tweetalig.
Feline: Zijn de IO en BO notulen openbaar? Casper: Die zijn op verzoek in het Engels.
Wibel: Er is dus consensus over optie 4.
Besluit 01
Het taalbeleid dat de FSR komend jaar gaat voeren wordt een mengelmoesje:
– Vergaderingen zijn standaard in het Nederlands. Voor de PV wordt ook een Engelse
besluitenlijst gepubliceerd. Eenmalig wordt een Engelse samenvatting van de PV
gepubliceerd om te kijken hoe vaak dit bekeken wordt, als dit weinig is, komt er op de
website te staan dat deze op aanvraag beschikbaar is.
– Alle documenten in het Nederlands, en van het beleidsplan en jaarverslag komen Engelse
versies.
– PR van de raad is zowel in het Nederlands als in het Engels.
8.
Canvaspagina FSR
Is het stuk duidelijk?
Witt: Op wat voor manier? Wibeks: Het is net alsof je een vak volgt.
Witt: 1 tegel voor de gehele medezeggenschap lijkt me ook goed, voor OC’s FSR en CSR.
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Wibel: Hoe weten mensen dat ze deze pagina kunnen volgen? Babette: Promoten, bijvoorbeeld
op facebook. Een melding op Canvas mag niet.
Temperature check: “De raad vraagt om een dergelijke pagina voor de FSR”. – wisselend.
Wibel: Zijn er mensen tegen? Krijn: Ik vraag me af hoeveel studenten dit gaan bekijken. Witt: Ik
denk dat dit de manier is. Zeker als iedereen dit standaard heeft. Het kunnen ook verwijzingen
zijn. Feline: Voordeel: Als je ingeschreven staat kan je meldingen krijgen. Nadeel: Je hebt een
website én canvas. En je moet je eerst inschrijven. Nina: Inprenting, de naam laten zien, vind ik
al winnen. Het zou zonde zijn als we het nu niet doen en later toch willen, terwijl het dan
misschien neit meer kan. Krijn: Eens, maar het idee van gratis reclame is er niet, want mensen
moeten zich aanmelden. Feline: Gerrit wil ook een lijst met wat we erin gaan doen, dus het is niet
handig als we er uiteindelijk niets mee gaan doen. Casper: Je kan hierbij zien hoeveel studenten
zich inschrijven. We kunnen de poging wagen, en laten zitten als niemand het gebruikt. Nina:
Volgens mij hebben ze erbij gezegd dat we er wel iets mee moeten doen als ze het hebben
gemaakt. Casper: Als het niet werkt kunnen we het alsnog laten. Ilic: Het wordt waarschijnlijk
een verouderd platform. Niemand is zo fan van de raad. Ik heb het ook gehad bij mijn bestuur, je
vergeet het te updaten. Feline: We moeten goed onderscheid hebben tussen wat op canvas staat
en op de website. Casper: Hoe bekend is die website? Dubbele informatie zou niet zo’n probleem
zijn. Wibeks: Iemand van de taakgroep moet er zin in hebben. Feline: Ik denk niet dat dat de
manier is, dan leg je de beslissing bij PR.
Stemvoorstel: FSR neemt een Canvas pagina.
Voor: 6. Tegen: 3. Blanco: 1. Onthouden: 2. – Aangenomen.
Missen er nog mogelijke manieren om de pagina te gebruiken?
Feline: Afstemmen met website, maar notulen delen zou handig zijn, beleidsplan en jaarverslag.
Wibeks: Die voegen we toe.
Lisa stuurt lijst naar Gerrit met manieren om canvaspagina te gebruiken, met notulen,
beleidsplan en jaarverslag toegevoegd.
Besluit 02
FSR neemt een Canvas pagina.
9.
Actiepuntensysteem
Is het stuk duidelijk? – Ja.
Mist er nog een optie? – Nee.
Welke optie prefereer je?
Niemand oneens met Wunderlist.
Wibeks: We gaan dus Wunderlist gebruiken.
Besluit 03
De FSR zal Wunderlist gebruiken.
10.

Verdeling laatste dossiers
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ITK Commissie komt later vandaag.
Duurzaamheidcommissie: Wie zouden daarin willen?
Martijn Krijn Nina en Wibel.
Martijn: Nu mist een lid van financiën en huisvesting. Wibel: Als mensen van die taakgroep er
niet in willen is het handig als er iets van duurzaamheid opkomt, dat er een email wordt
gestuurd over de coördinatie hiervan. Casper: Ik wil best een paar keer ter gast zijn, er af en toe
bijzitten. Nina: Mijn idee is dat iedereen die iets met duurzaamheid wil doen erbij kan. Er gaat
vast nog geschoven en gewisseld worden. Wibel: De mensen die er nu inzitten zijn wel
permanent.
Wibel wordt commissiehoofd.
Diversiteit
Wibeks: Bij welke taakgroep kan die? Wibel: Huiswerkcentrum vind ik interessant en zou bij
OverO kunnen. Feline: Ik zie geen reden behalve dat het bij inspraak zat. Martijn: Je praat met de
DO. Nina: Die hebben we ook nog niet ingedeeld, die kunnen goed samen in een groep. Wilbel: Ik
wil er graag iets mee doen, en bij de verkiezingen is campagnes naar voren gekomen. Wibeks: Bij
OverO dus? Is goed. Martijn: Minormarkt past hier ook goed bij, en ook onder OverO.
Wibeks: Dan valt diversiteit onder OverO.
VU-samenwerking.
Wibeks: Ik vind wel het bij HuisFin passen. Nina: Er zijn een aantal dossiers die wel te maken
hebben bij onderwijs, die zijn daarbij ingedeeld.
Digitaal toetsen
Witt: Digitaal toetsen, ik zou zeggen bij FacIT. Casper: Beter OnderO. Witt: Het gaat ook om de
mogelijkheid van het digitaal toetsen. Nina: Hiervoor spreek je met vakcoördinatoren. Wibeks:
Zullen we hem bij OnderO zetten? – Oke.
Honours
Witt: Honours bij OverO? – Oke.
Minormarkt
Martijn: Minormarkt? Nina: Inhoudelijk OverO, promotie valt onder promotie PR.
OC-benoemingsprocedure en kiesreglement OC’s
Feline: OC-benoemingsprocedure en kiesreglement OC’s. Annelene zei reglementen. Wibeks:
Dan zetten we hem bij reglementen.
Lisa gaat lijst met overige dossiers af. Indien niet op ingegaan deelt DB ze later in.
Huiswerkcentrum
Wibel: Diversiteit? Wibeks: Goed.
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Groei master AI
Feline: Groei master AI is denk ik bij AKT’s ingedeeld.
Privacy
Casper: Privacy zou ik graag indelen. Ik denk reglementen. Wibel en Feline ook.
Geschillen
Geschillen blijft onder reglementen. Er kan een commissie worden opgezet als er een geschil
komt.
Wibeks: DB deelt de overige dossiers in. Dat betekent niet dat het moet worden opgepakt, maar
dan heeft het een plekje.
11. Data en locatie weekenden
Witt: Ik vind het fijn als het niet heel ver weg is. Feline en Wibel eens. – Zuid Limburg is ver.
Casper: Nadeel voor eerste weekend, herkansingen zijn de dagen daarop. – verschilt wel per
opleiding.
Evaluatieweekend
Datum 8-10
Locatie?
Krijn: Nostalgie bij Elba. Wel leuk voor inwerken. Feline: Vroeg het huisje uit bij Eden vind ik een
groter nadeel dan ver weg. Nina: Ik kan altijd nog leukere opties vinden. Witt: Er was vorig jaar
veel geld over, dan is dit een leuke besteding.
- Locatie wordt Optie 3, of iets anders leuks.
Inwerkweekend
Datum 31 mei-2 juni.
Locatie Hoeve Elba.
Nina fixt huisjes voor weekenden.
Besluit 04
Evaluatieweekend is 8-10 februari, in Vakantiehuis in Drenthe, of iets anders leuks.
Inwerkweekend is 31 mei – 2 juni in Hoeve Elba.
12. Beeldvorming uren
Wbeks: Rondje van wat je verwacht aan uren te besteden aan de FSR.
Wibel: 12 uur voor een paar dossiers, maar voor duurzaamheid kan extra veel.
Nina: 30-40. Ik wil een paar vakken halen, maar jullie gaan stiekem voor.
Krijn: 2 dagen, dus 12-16.
Nina: Full time.
Feline: Max 20.
Simon: 12.
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Nadav: 12.
Martijn: 2 dagen.
Casper: Streven 16, max 20.
Simon: Max 16.
13.
-

W.v.t.t.k.

14.
-

Wat gaat er naar de CSR?

15. Rondvraag
– Wibeks: Op tijd klaar.
– Nina: Ik wil zingen voor Simon.
– Ilic: Ik vond het een goede vergadering.
– Witt: Wie gaat naar lof en som weekend? Casper heeft het vrijgehouden.
– Babette: Willen jullie op het faculteitscolloquium een paar minuten het beleidsplan
presenteren? – Ja.
16. Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen.
17.
-

Punten volgende agenda
Ingedeelde dossiers

Wibeks: Vaste PV dag dinsdag? De eerste verplaatsen we.
18. Sluiting
Voorzitter Wibeks sluit de vergadering om 11:34.
Besluit 01
Het taalbeleid dat de FSR komend jaar gaat voeren wordt een mengelmoesje:
– Vergaderingen zijn standaard in het Nederlands. Voor de PV wordt ook een Engelse
besluitenlijst gepubliceerd. Eenmalig wordt een Engelse samenvatting van de PV
gepubliceerd om te kijken hoe vaak dit bekeken wordt, als dit weinig is, komt er op de
website te staan dat deze op aanvraag beschikbaar is.
– Alle documenten in het Nederlands, en van het beleidsplan en jaarverslag komen Engelse
versies.
– PR van de raad is zowel in het Nederlands als in het Engels.
Besluit 02
De FSR neemt een Canvas pagina.
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Besluit 03
De FSR zal Wunderlist gebruiken.
Besluit 04
Evaluatieweekend is 8-10 februari, in Vakantiehuis in Drenthe, of iets anders leuks.
Inwerkweekend is 31 mei – 2 juni in Hoeve Elba.
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