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Vergadering PV 25 september 2014 

Tijd 18:00 

Voorzitter Jonas Lodewegen 

Aanwezig Els Aarts, Thomas Adrian, Ysbrand Galama, Tim Hoogeveen, Balint Kalista 

Lammes, Zazo Meijs, Annelieke Muller, Jorn Peters, Dominique van Poorten, 

Thomas van der Veen, Gerben Yntema 

Afwezig - 

Notulist Laura Veerkamp 

Gast - 

 

 

1. Opening 

Jonas opent de vergadering om 18:04. 

 

2. Notulen en actielijst 

De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld. 

 

3. Post 

In 

 

 Aanstellingsbrief AVN 

 Reactie van het DT op dossier ‘vrouwen op de FNWI’ 

 Officiële uitnodiging voor de Cobo van ACD, volgende week dinsdag 

 Ook uit uitnodiging van de FMG. Deze valt op dezelfde dag als de FEB 

 

4. Mededelingen 

Raad 

 

 Thomas A: Het verzoek om grote blogs en adviezen in de drive te zetten in ‘stukken om te 

commenten’. Dat wordt dan niet vergeten.  

 Jonas: Dinsdag is het BO om 12:00 uur. We willen dat graag na vandaag nog even 

doorspreken, dan om 10u. Els: Ik kijk of ik mijn rijles kan verzetten. Ysbrand: Ik kan niet 

met mijn mentorgesprek. Dat was moeilijk om vast te stellen. 

 

CSR 
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 Els: Ik had een update verstuurd. Verder is er niets toe te voegen. Er zijn wel 

organisatorische zaken, data waarop wij kunnen als geheel. Dat wil ik graag bij de 

rondvraag behandelen. 

 

PR 

 

 Balint: De vesten zijn er als het goed is morgen. Er wordt aan de overhemden gewerkt, die 

komen als het goed is volgende week. Dominique: De website is geüpdate, de vraag om de 

taakgroepstukjes te updaten. Jorn: Mogen we dat zelf invullen? Dominique: Ja. 

 

5. Vaststellen blog 

Thomas A: Het verzoek de stukken aan te leveren in doc. Pdf is moeilijk om te editen. Jorn: We 

hebben nu drie blogs op een rij gehad met het idee dat we begonnen zijn. Dat moet dan wel de 

laatste zijn. 

 

Reglementen 

 

Dominique: Er staat in de tweede alinea ‘6 september jongstleden’. Dat kun je misschien beter 

weglaten omdat je kan verdenken dat we toen pas begonnen zijn. Dat was al eerder. Jorn: Dan 

laten we de datum weg. Het is wel een feit, we hoeven er niet over te liegen.  

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

1. Opening 

2. Notulen en actielijst 

3. Post 

4. Mededelingen 

5. Vaststellen blog 

6. Vaststellen agenda 

7. BO voorbereiden 

8. Advies inhoudelijke samenwerking 

9. Meldpunt Kosten buiten Collegegeld 

10. Acoholbeleid 

11. De rol van de D-student 

12. Begroting constitutieborrel 

13. W.v.t.t.k. 

14. Rondvraag 

15. Acgtielijst 

16. Punten volgende agenda 

17. Sluiting 

 

 

7. BO voorbereiden 

De raad bereidt het BO voor. 

 

8. Advies Inhoudelijke Samenwerking 

Tim: We hebben het er twee keer over gehad, vervolgens op het BO en later nogmaals. We 

hebben nog niet veel kunnen doen zonder antwoorden op de inhoudelijke vragen. Er staat 

uitgewerkt wat we hebben afgesproken. In de derde alinea nemen we haast al een standpunt in. 

Het plan is dat vast te leggen of te weerleggen.  
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Tim: Is de strekking per alinea duidelijk? Balint: Alinea twee zijn twee zinnen. Dat is lastig om te 

lezen. Zelfde bij alinea drie. Die kun je misschien opdelen. Jorn: Klopt er dat er staat dat mening 

meegenomen moeten worden, vervolgens dat ze zich uit moeten spreken over huisvesting? Tim: 

Klopt. We vragen of ze werken binnen de kaders, of dat ze zich moeten houden aan de domeinen. 

Los daarvan zeggen we dat het oordeel meegenomen moet worden. Zazo: Begrijp ik dat je 

expliciet vraag naar de plannen die er liggen in plaats van dat je naar het meest optimale plan 

vraagt? Tim: Ze moeten omschrijven wat de ambities zijn, daarin benoemen ze expliciet in 

hoeverre ze geholpen en tegengewerkt worden in die kaders. We vragen ons af of er zaken 

bemoeilijkt worden. We geven nu aan dat we het huisvestingsconvenant nog niet als bindend 

verklaren. Thomas V: Over de derde alinea, ‘zowel de… faciliteren’. Wat voegt die zin toe? Er 

staat vooral dat de huisvesting niet alleen in te richten is als faculteitsvisie maar ook om de 

opleidingen te faciliteren. Tim: Ja, de facultaire visie komt vooral van Karen. De opleidingen zelf 

hebben ook ambities. Ik zeg dan dat de organisatiestructuur maar ook andere zaken er niet 

alleen zijn om de domeinen te ondersteunen maar om tegemoet te komen wat ze zelf willen. 

Thomas V: Dat is het uiteindelijke doel. Je zegt nu dat je aan het uiteindelijke doel voorbij gaat 

omdat je je vasthoudt aan je visie. Tim: Dat weten we nog niet. Het is geen noodzakelijk gevolg 

van de zin. Thomas V: Anders weet ik niet wat het toevoegt. Tim: Het is een toevoeging op de 

vorige zin. Thomas V: Ik zou waken voor het lezen tussen de regels door. Tim: Ik zal ‘vooral’ dan 

wegstrepen. We leggen dan minder nadruk op die visie die we niet per se delen. Het wordt dan 

genuanceerder. Thomas V: Het is belangrijk om je er bewust van te zijn. Zazo: Eens, dit is een 

inhoudelijke discussie. Ysbrand: Twee jaar geleden begon elke zin met ‘wij adviseren positief 

mits’ of ‘wij adviseren negatief tenzij’. Dat lees ik hier niet terug. Hoort het er niet bij? Jonas: Het 

gaat nu om de inleiding en het slot. Tim: Het is een belangrijk punt. Ik kan me voorstellen in te 

zien wat een positief of negatief advies voor dit stuk zal betekenen. In dat geval kunnen we 

ervoor kiezen te zeggen dat we niet expliciet instemmen. Jonas: Dat omdat het doel van het stuk 

niet duidelijk is. De gevolgen zijn niet duidelijk. Je kan een paar punten aanwijzen en 

commentaar leveren. Tim: Een alternatief was om te zeggen dat we benieuwd zijn naar een 

verdere uitwerking en dat we daar graag opnieuw over discussiëren. Het vormt dan meer een 

procesadvies. Balint: Dit is al eerder besproken. We willen geen voor of tegen leveren omdat we 

daar nog niet over uit zijn. Els: Het is ook dat we nieuwe informatie krijgen. We ontdekken dan 

zaken van vorig jaar, bijvoorbeeld een lijst van de vorige raad met vragen. Het is goed verwoord 

over hoe we het gaan doen. We weten nog niet veel maar van een aantal punten kunnen we al 

zeggen wat we er van vinden. Tim: Het staat dan wel raar om te zeggen dat we het niet 

begrijpen.  

 

Tim: Herkent men zich in de strekking van de derde alinea? Zazo: Je zegt dat de kernteams en 

verkenningscommissies een doorslaggevende rol spelen. We moeten wel waken dat ze niet bij 

de FSR moeten voegen. Tim: Daar gaan we een alternatief voor zoeken. Jonas: Dan nemen we de 

strekking op.  

 

Jonas: De vrijdag 3 oktober is de deadline. Dat is nog veel werk voor de taakgroep. 
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9. Meldpunt Kosten buiten Collegegeld 

Thomas V: In taakgroep financiën is het idee een meldpunt in te stellen voor kosten buiten 

collegegeld en om een enquête op te stellen waar mensen tegenaan kunnen lopen. Dat is een 

hypothetisch geval, maar vooralsnog digitaal. Deelt de raad de mening dit samen te voegen tot 

één dossier? Zazo: Ik neem aan dat je de kosten los behandeld? Thomas V: Nee, het is moeilijk de 

kosten los te zien van waar je voor betaald. Een leenstelsel kan geregeld worden, daar willen we 

ook naar kijken. Zazo: De vragen kunnen goed samen maar er komen meer zaken bij kijken dus 

is het niet geschikt voor één dossier. Jonas: Thomas V bedoelt de kosten van BYOD mee te 

pakken bij de rest. Het is in feite een losse zaak. Thomas V:  Het heeft te maken met faciliteiten. 

We zijn ook op zoek naar dat soort antwoorden. Gerben: Ik denk dat het twee aparte dossiers 

moeten worden. De kosten buiten collegegeld gaan over hele andere dingen en het gaat om 

andere bedragen met verschillende juridische kwesties. Thomas V: Ik zou pleiten om het samen 

te behandelen. Het staat in de wet onder één nummer. Computerfaciliteiten worden dan als 

voorbeelden behaald. Kosten buiten collegegeld zijn dan een grote noemer voor alles 

overkoepelend. Tim: Ik wil een compromis voorstellen; dat het voor het meldpunt als één 

dossier gezien wordt en dat dan op basis daarvan één advies wordt uitgebracht. Tegen de tijd 

dat er aan een advies gewerkt wordt kijken we welke problemen wel en niet opgenomen moeten 

worden.  

 

Thomas V: Deelt de raad de mening dat de inventarisatie het beste gaat door een enquête en 

door een meldpunt? Balint: Ik zou het willen voorstellen als eerste maandelijkse enquête. 

Thomas V: Hoe komt die enquête naar voren? Het is voor ons een belangrijk ding. We willen dit 

onder studieverenigingen onder de aandacht brengen. Balint: Het gaat over zo veel mogelijk 

studenten om beeldvorming richting het DT. De invulling is aan jullie. Thomas V: Hoe wilden we 

die verspreiden? Balint: Het sluit precies aan. Gerben: Ik vraag me af in hoeverre je klachten 

krijgt. Als er gezegd wordt dat er een laptop aangeschaft moet worden dan zullen eerstejaars 

niet klagen. Via een meldpunt krijg je niet veel klachten terwijl je met laptops wel veel kan 

klagen. Thomas V: Dat is ook niet het doel, maar we willen in de enquête verwijzen dat ze naar 

ons toe kunnen komen. Jorn: Het meldpunt blijft voor langere tijd. Ysbrand: Ik vind een enquête 

via PR goed maar je krijgt maar weinig response. Je moet studenten actief vragen stellen. Jorn: Ik 

wil voorstellen dat financiën en PR hier zelf naar kijken. Els: De CSR heeft een formulier waarin 

je zelf kan uitzoeken hoeveel kosten er buiten collegegeld zijn. Het plan was dat via alle FSR’en te 

verspreiden. Thomas V: Ik heb dat niet gezien. Het gaat wellicht breder. Tim: Je kunt wellicht 

met geprinte enquêtes werken. Thomas A: Maken we hier dan een PR-actie van? Ysbrand: Ik wil 

nog waarschuwen dat verkiezingen werken omdat het eenmaal is. Pas hiermee op. 

 

Jonas: We wachten hiermee tot na het BO. Er komt nog een stuk met de verdere invulling. 

Terecht van Els, het is verstandig met de CSR contact op te nemen. 

 

 

10. Alcoholbeleid 

Gerben: Michel Haring wil graag een duidelijk beleid voor alcohol. In zijn visie is dat niets voor 

17u. Ik moet nog informeren hoe dat met Eurest werkt. Er speelt een discussie van het 

onderwijscolloquium. We willen bepalen of we ons hier willen bemoeien. Jorn: Ik zou hier geen 

tijd aan willen besteden tot er studentenverenigingen aankloppen. Gerben: Dat is precies het 



 Facultaire Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 5 / 6 

voorstel van de taakgroep. We gaan er voor pleiten zodra men dit van ons wil. Balint: Het is wel 

belangrijk om een mening te vormen. Het tast het zelfbeschikkingsvermogen van de studenten 

aan. Over studentenbehartiging gaat dit over zaken die ze zelf kunnen bepalen. Els: Ik ben het 

eens met Gerben. Jorn: We zijn later met andere zaken bezig. Tim: Het is goed te agenderen op 

het BVO. Daarmee gun je ze de kans te bespreken. Gerben: Ik bedoel het bemiddelen met het DT. 

Tim: Daar sta ik niet voor in. Ysbrand: Ik ben het met Balint eens, als raad ben ik voor een 

afwachtende houding, bemiddelend op een BVO. Thomas V: We hoeven geen actieve actie te 

ondernemen. Als er vragen worden gesteld dan is het wel goed om een mening te hebben. 

Dominique: Ik sluit me aan bij Gerben. Jonas: Dus jullie willen je wel alvast een mening vormen? 

We kunnen ook afwachtend zijn. Thomas V: Ik denk dat we beter alvast een mening paraat 

kunnen hebben. Thomas A: Eens met Gerben en Dominique, we moeten een mening aanhouden 

maar alleen als er iets dreigt. Zazo: Ik sluit me aan bij Balint. Het gaat de universiteit niet aan. We 

hoeven geen ongevraagd advies uit te brengen. Ik zou me afwachtend opstellen. Annelieke: Een 

raadsmening is wellicht wat onzinnig omdat we toch niets ondernemen. We kunnen afwachten 

tot we betrokken worden. Jonas: Ik hoor terug dat we niet actief bezig moeten gaan maar een 

bemiddelende rol moeten spelen, een raadsmening te vormen als erom gevraagd wordt. Tim: 

Het is raar om een standpunt in te nemen zonder dat terug te koppelen aan het DT. Ze zouden 

dat het beste weten en dat moet je dan ook laten weten aan het DT. Jorn: Ik vind niet dat we hier 

ons als raad mee bezig moeten houden. Jonas: Ik denk niet dat we dat allemaal dragen. Balint: 

We moeten oppassen dat we niet in de bemiddelende rol geduwd worden van het DT. Het is 

nuttig om een standpunt in te nemen voordat we die rol aannemen. We willen dan weten waar 

we staan. Jorn: We moeten niet doen alsof studentenverenigingen mak zijn. Ze kunnen het heel 

goed zelf. Ik zou het op een BVO alleen agenderen als de vraag er naar is. Gerben: Dat is al 

aangedragen. Tim: We verschillen van mening over een raadsstandpunt. Dat kan men indienen. 

Jonas: Ik heb het idee dat we meer afwachtend moeten zijn. Ik wil dat voorstellen. Ik wil wel de 

discussie faciliteren op een BVO. 

 

 

11. De rol van de D-student 

De raad bespreekt de rol van de D-student. 

 

12. Begroting constitutieborrel 

De begroting voor de constitutieborrel wordt besproken door de raad. 

 

13. W.v.t.t.k. 

 Dominique: Ik mail het bericht dat er een WC-krant komt. Ik zet het op de drive, dan wordt 

het morgenochtend verstuurd ter berichtgeving. Els: Het is geïnitieerd door de 

studentenraad. De CSR wil dat wij de regie in handen houden en dat de opmaak gelijk 

getrokken wordt met hen. Het kan in principe in de opmaak van het DT voor de eerste 

keer, maar vervolgens niet meer. Thomas A: De details worden uitgewerkt maar we 

leveren op korte termijn een stukje. Els: Dit is voor voortaan. Jonas: Het is nu niet de opzet 

dat wij hem maken. Het zou de taakgroep een uur in de week kosten, halve mankracht dus. 

Het is fijn als bureau communicatie hem maakt. Els: Ik zou dan voorstellen de opmaak te 

behouden. Thomas V: Ik vind het chill als we die zelf in handen hebben. Ik zou het 

gescheiden willen houden, voor de toekomst. Tim: Het is nu Karens communicatiemiddel. 
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Els: We kunnen het terugclaimen. Dominique: Laten we er een agendapunt voor 

uitschrijven.  

 

14. Rondvraag 

 Zazo: Komende week FSO, laat mij agendapunten weten. 

 Annelieke: Het was me bij de visievragen niet duidelijk of we als taakgroep jouw ideeën 

moeten vertellen. Jonas: Nee, het blijft beperkt.  

 Balint: Ik heb gehoord dat er mensen waren met opmerkingen op de poster. Kom daarvoor 

gewoon naar me toe. Ik had geen concrete input.  

 Els: Er zijn data voor het medezeggenschapevenement. Ik zal dat per e-mail doen. Verder 

is er een presentatie van Erik Boels, de penningmeester. Het gaat om het allocatiemodel. 

Iedereen is daarvoor uitgenodigd, 6 oktober om 16u. We hebben om 17u een meeting met 

het DT. Je kunt ervoor kiezer liever daar heen te gaan.  

 Jorn: Is voor iedereen het declareren duidelijk? Ja. Maken jullie voor het BO ook een 

tafelopstelling? Ja. 

 Jonas: Het is vervelend dat de agenda zo uitliep. We proberen voortaan op tijd klaar te zijn. 

 

 

15. Actielijst 

De actielijst wordt vastgesteld. 

 

16. Punten volgende agenda 

Advies samenwerking UvA-VU 

Beleidsplan 

WC-krant 

Rol D-student 

 

17. Sluiting 

Jonas sluit de vergadering om 20:45. 


