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Vergadering
Tijd
Voorzitter
Aanwezig

Afwezig
Notulist
Gast

PV 26 juni 2014
18:00
Emma Boumans
Jonathan Beekman, Felicio Gordilho Fernandes, Anouk Geenen, Kris Kok, Iris
Meerman, Kavel Ozturk, Stefan la Rooij, Kyah Smaal, Joris Solleveld, Milo Stroink,
Rex Valkering
Laura Veerkamp
-

1.
Opening
Emma opent de vergadering om 18:00.
2.
Notulen & Actielijst
De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld.
3.



Post
In
Uit
Brief aan kernteams

4.

Mededelingen
DB




Joris: Ik wil iedereen bedanken voor de actie medewerking dit jaar.
Emma: Ik wil benadrukken al je dingen te archiveren op de Z-schijf. Dit kan de hele zomer
nog.
Wil iedereen alles declareren wat er nog open staat?
Er was nog een onaangekondigde nazending, die komt op de agenda bij.






CSR
Kyah: Gister hebben we ter informatie het convenant gekregen met de bijlage. Dat staat op
de agenda. We hebben te horen gekregen dat er geen nieuwe versie van het instellingsplan
zal komen. Ze willen dat we een ‘nee tenzij’ invoeren en onze punten nog noemen terwijl
we dat al lang hebben gedaan. We gaan dit op de OV van volgende week aankaarten. Ik ga
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ervanuit, gezien hoe het er nu naar uitziet, dat we niet gaan instemmen met het
instellingsplan. Op 4 juni is de GV en OV, hier gaan we het verder bespreken.
Dan generieke governance formats, inmiddels in PV besproken. We hebben tot eind
augustus voor het advies. We weten niet wat we er mee moeten. We weten niet precies
wat de status van de formats is, en wat onze rechten zijn als ze worden ingevoerd. Daar
gaan we vragen over stellen op de OV en GV.
De definitieve versie van het visiehoofdstuk AAA is uit het instellingsplan gehaald, daar
moeten we al dan niet mee instemmen. We hebben tot eind augustus de tijd. Naar
aanleiding van het BO is het duidelijk geworden dat er bij de FSR zorgen spelen omtrent
dit visiehoofdstuk. Daar kwam uit dat we als FSR hier nog over door willen praten.
Emma: Als ik het goed begrijp zijn er drie dingen waarvan de status onduidelijk is. Het
document van huisvestingsconvenanten, het instellingsplan en de generieke governance
formats. Ik heb het gevoel dat het op financiën allemaal van centraal niveau is. Alles van
de samenwerking is nu onduidelijk. Kyah: Dat klopt. Bij het convenant stond ook iets over
bedrijfsvoering, dan bespreek je alles. Emma: Dus de samenwerking is opnieuw
voorgelegd.
PR





Rex: Afgelopen week was de actie van samenwerking UvA/Vu. Er kwamen aardig wat
reacties, deze staan in een Excelsheet in de drive. Het schema staat gesorteerd op
opleiding. Het is nog niet ingedeeld. Aan de taakgroepen de vraag het lijstje te doorlopen
en te zeggen wat ze er mee willen doen, en hoe.
Rex: Het is het eind van het jaar, de laatste drie blogs worden besproken, met uitzondering
van de interviews die nog komen. Verder een bedankje voor alle goede blogs van dit jaar.
Raad





Kavel: Jullie weten dat het convenant op de agenda staat. Er vindt morgen waarschijnlijk
een actie plaats vanaf half acht tot zes uur ’s avonds. Het is een bezetting van het ESC, om
het convenant te ontbinden.
Felicio: We hebben dinsdag met Karen gesproken. Ze kwam terug op het stuk op het BO.
Ze was daarin teleurgesteld maar we gingen er niet op in. We willen het over
studentenbetrokkenheid hebben. Ze wil van de raad graag een lijstje met studenten die we
goed vinden passen in de verkenningscommissies. We sturen per domein ook een
uitnodiging. Onze klacht was vrij sturend, we moeten accepteren dat we gaan
samenwerken. Dat gaat vrij snel en ze had er wel begrip voor. We vonden het
panelgesprek prettig met een dialoog waar de zaken open op tafel lagen. Het was een
prettig gesprek, Karen schrikt vast van wat er aan de hand is. Kavel: Jullie hebben het
gehad over wie er betrokken wordt, ook over hoe dat gebeurt? Felicio: Het ging over hoe
ze in de verkenningscommissies terecht komen. We besloten een lijstje te maken ter
kennisgeving, een pool van mensen die goed zijn. Daarnaast willen wij dat er een oproep
komt vanuit de opleidingsdirecteuren. Dat kan geblokt worden maar dat ligt bij hun.
Kavel: We zien het dus niet dat studenten op een andere manier betrokken worden?
Felicio: Dat hebben we wel besproken.
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5.
Vaststellen Blog
De blogs worden met enkele aanpassingen vastgesteld.
6.
Vaststellen Agenda
De agenda wordt vastgesteld met een extra punt 8: convenant.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen
Post
Mededelingen
Vaststellen Blog
Vaststellen Agenda
Nabespreken Bestuurlijk Overleg

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Convenant
Procedure bepalen uitgangspunten
Vervolg uitgangspunten
Zomerreces
Actielijst
Sluiting

7.
Nabespreken Bestuurlijk Overleg
Het BO wordt nabesproken.

8.
Convenant
De mening van de raad over het convenant wordt besproken.
9.
Procedure bepalen uitgangspunten
De raad bespreekt de procedure tot aan uitgangspunten.
10. Vervolg uitgangspunten
Behandeld in het vorige agendapunt.
11. Zomerreces
Emma: Er zijn een aantal data die iedereen moet kennen. Het PV diner is op 28 augustus.
Iedereen wordt daar verwacht. Op 29 augustus houden we een schoonmaakdag. Schrijf 31
augustus is je agenda als de dossieroverdrachtdag. Voor 1 september moet de raadskamer en je
postvakje leeg zijn. Problemen kan je mailen naar het DB.
Wanneer vergadering in september

Iris: Veel liever de woensdag. Kris: Donderdag is misschien handiger, er zitten dan misschien wel
mensen hier. Joris: Woensdag komt mij beter uit. Stefan: Voor mij donderdag. Emma: Woensdag
wordt aangenomen.
Verantwoordelijke lunch dossieroverdrachtdag
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Emma: Dat kun je mooi met z’n tweeën doen. Het worden Rex en Joris. Emma: Het is de zondag
met taakgroep sessies en plenaire sessies.

12. Actielijst
De actielijst wordt vastgesteld.
13. Sluiting
Emma sluit de vergadering.
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