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  1	  

Agenda  Plenaire  Vergadering  14-‐‑06-‐‑2013  2	  

15:00  –  17:00  uur  Raadskamer  3.02  PCH  3	  

  4	  

Aanwezig:  Esther  Crabbendam,  Selma  Broeder,  Freek  Ronner,  Joris  van  Wouden,  Maarten  5	  
Koopmans,  Jaap  Oosterwijk,  Laura  Fischer.    6	  

Afwezig:  Rik  van  den  Hoven  (machtigt  Esther  Crabbendam),  Ramses  Walon,  Tim  de  Graaff,  7	  
Lizzy  Entjes.    8	  

  9	  

1.  Opening  10	  

Crabbendam  opent  de  vergadering  om  15.07  uur.    11	  
  12	  

1. Vaststellen  notulen/actielijst  13	  
  14	  

De  notulen  worden  ongewijzigd  vastgesteld.    15	  

  16	  

2. Post  in/uit  17	  

-‐ Mail  Wouter  Jasper:  Esther  stelt  een  mail  op  en  antwoordt  hem  18	  
-‐ Ysbrand  Galama:  keuzeonderwijs  wordt  niet  afgeschaft,  Laura  zet  een  mail  op  19	  
-‐ Chronisch  zieke  student:  we  hebben  het  al  eens  aangekaart  bij  O&O.  !  WVTTK.  20	  

Fischer  vindt  het  een  belangrijk  onderwerp  maar  vindt  er  weinig  ruimte  voor  binnen  21	  
O&O  om  dit  bespreekbaar  te  maken.    22	  

  23	  

3. Mededelingen  24	  

Esther  geeft  een  update  over  de  brainstormsessie.  De  raad  gaat  een  document/opzet  maken  25	  
met  alle  ideeën.  Er  komt  een  commissie  met  FSR,  ALPHA,  buurtbewoners  etc.  De  26	  
verwachtingen  zijn  hoog!  Van  Wouden:  de  buurt  vindt  het  eng.  Dus  er  mag  ook  iemand  uit  27	  
de  buurt  in  de  commissie.  Fischer:  Twee  mensen  uit  FSR,  ALPHA,  buurt  en  FB  zou  de  28	  
samenstelling  moeten  zijn.    29	  
Crabbendam:  TalenTF:  Lucinda  van  Ewijk,  Oosterwijk  en  Entjes  over  de  toekomst  platform.  30	  
Er  is  ook  contact  geweest  met  het  LSVb,  zij  zijn  geïnteresseerd  en  willen  graag  betrokken  31	  
blijven  bij  het  Talenplatform.    32	  
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  33	  
De  petitie  in  zake  het  KIT  loopt  goed  er  zijn  tot  vandaag  meer  dan  600  ondertekeningen.    34	  
  35	  
Fischer,  de  inschrijvingscijfers  zijn  bekend.  Inschrijvingen  voor  de  Taalopleidingen  valt  36	  
tegen,  wellicht  zijn  de  perikelen  rondom  de  afschaffing  van  kleine  talen  een  aanleiding,  37	  
speculeert  zij.    38	  
  39	  

4.   CSR-‐‑update/DB-‐‑update  40	  

Crabbendam:  a.s.  dinsdag  is  er  DiMBo  OC’s.    41	  

Oosterwijk  heeft  een  vraag  over  een  aantal  documenten  waar  tijdens  de  OV  over  is  42	  
gesproken.  Van  den  Hoven  zal  deze  documenten  zo  snel  mogelijk  naar  de  raad  toe  mailen.  43	  
UvA/VU  samenwerking  op  onze  faculteit.    44	  

  45	  
5. Vaststellen  agenda  46	  

Agenda  wordt  ongewijzigd  vastgesteld.    47	  

6. Update  Informatiebrochure  1  (5-‐‑10  min.)  48	  

Broeder  en  Van  Wouden  vertellen  dat  op  24  juni  de  volgende  afspraak  is  met  Mas  Fopma  49	  
over  de  inhoud  en  de  28e  moet  het  naar  de  opmaak/DTP.  Fischer  vindt  dat  Fopma  niet  zo  50	  
moeilijk  moet  doen.  Zij  wilde  graag  betrokken  zijn  bij  het  boekje  dat  vorig  jaar  gemaakt  is.  51	  
Fischer  is  bang  dat  de  Bureau  Communicatie  het  nu  overneemt,  en  dat  is  in  haar  ogen  krom.  52	  
Het  was  het  initiatief  van  de  raad  en  om  de  lijnen  goed  te  houden  met  Fopma  heeft  de  raad  53	  

haar  hierin  betrokken.  Crabbendam  denkt  dat  het  wellicht  goed  zou  zijn  als  Van  Wouden  en  54	  
Broeder  mandaat  van  de  raad  krijgt  om  het  met  Fopma  af  te  sluiten.  Van  Wouden  is  bang  dat  55	  
het  net  als  vorig  jaar  zal  verlopen,  daar  was  het  onduidelijk  wanneer  het  boekje  nu  af  is  en  56	  
gedrukt  kan  worden.  Broeder  wil  geen  mensen  (van  de  raad)  overslaan  in  de  57	  
totstandkoming  van  het  boekje.  Van  Wouden  ziet  er  nog  een  heleboel  ‘Fopma’  in  de  teksten  58	  
terugkomen,  het  is  niet  geschreven  vanuit  de  student.  Ook  is  ze  te  staccato.  Oosterwijk  ziet  59	  
dat  er  in  een  aantal  gevallen  het  begrip  departement,  deze  bestaan  wellicht  niet  meer  na  1  60	  
januari  2014.  Crabbendam  stelt  voor  om  in  de  uitleg  van  de  termen  uitgelegd  moet  worden  61	  
dat  de  kans  er  in  zit  dat  de  naam  veranderd.    62	  

Fischer  suggereert  dat  het  wellicht  goed  zou  zijn  om  drie  studenten  een  dag  lang  te  laten  63	  
surfen  over  de  website  en  aan  te  geven  wat  er  mis  is.  Van  Wouden  denkt,  wat  ook  in  de  OV  64	  
werd  gesuggereerd,  dat  de  communicatie  heel  stroef  loopt  tussen  faculteit  en  student.  Er  65	  

wordt  niet  in  elkaars  taal  gesproken.  Wellicht  is  het  goed  om  een  lijstje  te  maken  van  66	  
medewerkers  op  het  FB  die  niet  functioneren  en  daar  een  ongevraagd  advies  over  schrijven.    67	  

Het  zou  goed  zijn  om  een  taskforce  in  te  stellen  over  communicatie  en  dit  als  inwerkproject  68	  
aan  de  nieuwe  raad  over  te  doen.  Van  Wouden  gaat  betrokken  mailen  hiervoor.    69	  
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Oosterwijk  vraagt  of  er  nog  wat  in  de  opmaak  zal  veranderen?  Broeder  en  Van  Wouden  70	  
hebben  28e  een  afspraak  met  Fopma  over  de  definitieve  opmaak.    71	  

De  raad  brengt  het  volgende  in  stemming:  De  informatiebrochure  zoals  deze  er  nu  ligt,  wat  betreft  72	  
tekst  en  expliciet  niet  wat  betreft  opmaak,  wordt  door  de  raad  goedgekeurd.    73	  

voor,  7  74	  

blanco,  1  75	  

Aangenomen.    76	  

  77	  
7. Inwerkweekend  (5-‐‑10  min.)  78	  

Informerend/besluitvormend.  Jaap  geeft  duidelijkheid  over  de  kosten  van  het  inwerkweekend  79	  
en  dan  met  name  de  regels  omtrent  de  borg.    80	  

Oosterwijk  is  niet  bij  het  einde  van  het  inwerkweekend  geweest.  Diversen  tijdens  de  81	  

vergadering  geven  aan  dat  de  argumenten  in  de  mail  van  de  beheerder  niet  helemaal  82	  
kloppen.  De  borg  is  al  betaalt  uiteraard,  maar  Oosterwijk  wil  graag  de  voorgeschoten  EUR  83	  
100,00  terug.    84	  

Oosterwijk  verduidelijkt  de  declaratiesystematiek  van  de  UvA.  Wij  zullen  met  degene  die  85	  
verantwoordelijk  is  voor  het  budget  om  tafel  moeten  om  deze  zaak  te  bespreken.  Voor  de  86	  
duidelijkheid  Oosterwijk  heeft  alle  te  betalen  bedragen  op  persoonlijke  titel  voorgeschoten.    87	  

Crabbendam  ziet  het  als  een  eigen  verantwoordelijkheid.  Wellicht  heeft  de  Taskforce  er  niet  88	  
boven  opgezeten,  maar  toch  gaat  het  ook  om  eigen  verantwoordelijkheid.  Crabbendam  gaat  89	  
een  mail  sturen  90	  
  91	  

  92	  
8. Pauze  (10  min.)  93	  

  94	  
9. Volgende  overlegvergadering  (30-‐‑45  min.)  95	  

  96	  

Crabbendam  vraagt  of  er  mensen  zijn  die  aan  de  bovenstaande  onderwerpen  iets  willen  97	  
toevoegen  of  wijzigen?  Dat  is  niet  het  geval.  Oosterwijk  denkt  dat  naar  aanleiding  van  de  98	  
komende  GV  ook  de  governance  op  de  agenda  moet.  Er  mogen  twee  FSR-‐‑leden  afgevaardigd  99	  
worden  naar  de  GV,  maar  de  FSR  legt  dit  naast  zich  neer,  ieder  lid  dat  wil  kan  gaan.  20  juni  100	  
a.s.  is  er  een  bijeenkomst  waar  Entjes  heen  gaat  wie  nog  meer  gaat  wordt  nog  bekeken.  101	  

  102	  

10. Klokhuis  Geesteswetenschappen  (5-‐‑10  min.)  103	  
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Informerend/meningvormend.  Onze  raadsassistent  heeft  een  plan  aan  ons  gepresenteerd  (zie  104	  
agendastuk).  Wat  vinden  we  ervan?  (Meningenrondje?)  105	  

Oosterwijk  was  content  met  de  presentatie.  Van  Wouden  heeft  nog  input,  deze  mailt  hij  naar  106	  
Broeder.    107	  

  108	  

11. W.V.T.T.K.  109	  
- Er  is  een  mail  gekomen  van  een  student  over  de  mogelijkheden  voor  studenten  met  110	  

een  fysieke  beperking.  Crabbendam  stelt  voor  om  een  mail  te  sturen  met  deze  mail  111	  
als  bijlage  en  het  aan  te  kaarten.    112	  
  113	  

12. Rondvraag  114	  

-‐‑    115	  

13. Sluiting  116	  

Crabbendam  sluit  de  vergadering  om  16.01  uur.    117	  
  118	  
  119	  

Actielijst:    120	  

131406-‐‑01   Van  Wouden:  contact  opnemen  met  diverse  betrokkenen  over  eventuele  121	  
commissie  communicatie.    122	  

131406-‐‑02   DB:  Nieuwe  en  huidige  raadsleden  informeren  over  de  borg.    123	  

131406-‐‑03   TF  Inwerkweekend:  Evaluatie  uitvoeren  en  PV  hiervan  op  de  hoogte  brengen.    124	  

131406-‐‑04   Van  Wouden:  input  naar  Broeder  mailen  over  Klokhuis  van  de  125	  
Geesteswetenschappen.    126	  

131406-‐‑05   Boxman:  regelen  raadsvergoeding  voor  Lieven  Heeremans.    127	  

131406-‐‑06   Fischer:  schrijven  brief  over  mindervalide  studenten  en  het  beleid  van  de  UvA  128	  
hieromtrent.       129	  

  130	  

Besluiten  131	  
131406-‐‑01   De  informatiebrochure  zoals  deze  er  nu  ligt,  wat  betreft  tekst  en  expliciet  niet  132	  

wat  betreft  opmaak,  wordt  door  de  raad  goedgekeurd.  133	  
  134	  

  135	  


