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Vergadering PV 15 maart 2016 

Tijd  18.00 

Voorzitter Micha de Groot 

Aanwezig Micha de Groot, Catharina de Weerd, Sybrig Smit, Tycho van der Ouderaa, Johnny 

Vogel, Reimer van den Hoek, Ya’gel Schoonderbeek, Stein de Boer, Joeri Bordes, 

Sanne Hone e en Ivo de Klerk 

Afwezig Nelson Mooren 

Notulist Merel Vogel 

Gast Kris Kok, Steven 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Micha de Groot opent de vergadering om 18.00. 

 

2. Notulen & Actielijst 

De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld.  

 

3. Post 

In 

  CSR heeft een mail gestuurd over de begroting. Dat wordt doorgestuurd naar FIT.  

 Iets over campagnetraining, wordt doorgestuurd naar de partijen. 

 Notulen van het gezamenlijk overleg met de VU.  

 

Uit 

 Advies van AKT’s is verstuurd. 

 

 

4. Mededelingen 

DB 

 Sybrig: Nelson is in Zuid-Afrika, Johnny is ziek. Steven is een gast. De tweede gast is niet 

komen opdagen.  

 Micha: Ik was gister met Karen langs NSA en ACD, bij scheikunde is nu dus de norm dat je 

je tentamens niet mag meenemen omdat dat een VU-ding is. Ze willen terug naar het UvA 

model. Dat is een goed punt in de OER discussie. 

 Micha: Rapport studiesucces is vertrouwelijk. 
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CSR  

 Ik heb niks geschreven. We hebben een aantal dingen gesproken. We hebben een mening 

gevormd over collegegeld bij vrije besturen. Dit houdt in dat als je een jaar lang bestuur 

bent van een studievereniging (of studentenvereniging) dat je dan geen collegegeld hoeft 

te betalen, maar ook geen onderwijs mag volgen. De beurs wordt dan daarop aangepast. 

We vinden dat het profileringsfonds wel dit al dekt, maar dat dan kan je nog studeren. 

Joeri: Dus gewoon een extra dingetje voor full-time besturen? Ja. Reimer: Dat je niet kan 

studeren is wel een beetje, ja. Joeri: Als je geen collegegeld betaalt ben je ook geen student, 

officieel, toch? Reimer: Ja, maar je mag dan nog wel lenen. Joeri: Als student kan je dan je 

huis uitgezet worden. Reimer: Maar je bent nog wel student, maar je kan geen onderwijs 

volgen. Dat is allemaal nog niet helemaal duidelijk. 

 Duurzaamheid hebben we een soort taakgroep voor. Misschien wil Sanne daar nog bij.  

 De updates die Naomi altijd schrijft over flexstuderen stuur ik door. Sybrig: Begint dat al 

op 1 september 2016, die pilot? Reimer: Nee.  

 Over de voorinvesteringen is een informeel overleg geweest. Wim heeft toegezegd dat 

FSR’en in gesprek moeten met de decaan en dat de decaan moet duidelijk maken op welke 

manier zij zijn meegenomen. Dat moet teruggekoppeld worden. Als zij dat niet goed doen 

krijgen zij ook hun geld niet. Micha: Dus we hebben adviesrecht? Reimer: Ja. Dit gaat over 

de toekomst. We zijn daar over aan het stemmen. Micha: Wat is de deadline? Reimer: 48 

uur vanaf 1 uur ’s middags vandaag. 

 

Raad 

 Tycho: Meldpuntophokwerkgroep.nl is live. Promotie komt nog. Ya’gel: We hebben nog 

nooit echt besproken wat daar zou gaan staan, toch? Micha: We zouden dat stukje nog 

bespreken toch? Tycho: Ik heb een mailtje verstuurd met de vraag om input.  

 

5. Update studentassesor 

 

6. Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

1. Opening 

2. Notulen en Actielijst 

3. Post 

4. Mededelingen 

5. Update studentassessor 

6. Vaststellen agenda 

7. Dingen die gelekt zijn vandaag 

8. Nabespreken BO 

9. Rapport studiesucces 

10. Begrotingsproces 

11. Vaste computers 

12. Inwerkcommissie 

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

14. Blog? 

15. Rondvraag 

16. Actielijst 

17. Sluiting 
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7. Gelekte dingen vandaag 

 

8. Nabespreken BO 

 

9. Rapport studiesucces 

 

10. Begrotingsproces 

Ya’gel: Van Rudi Rust hebben we het proces ontvangen dat het centrale UvA bestuur voor ogen 

heeft. Het gaat om de punten die staan onder “uitgangspunten”. De mening vanuit FIT hebben 

we nog niet vastgesteld. Of wel. Maar zijn er vragen over de planning? Sybrig: Hebben jullie 

ernaar gekeken of je dat actiepuntje hierin kan verwerken? Of de echte begroting in dezelfde 

periode kon? Of verplaatst of zo? Ya’gel: Het was de vraag of de kadernota in hetzelfde jaar van 

een FSR geschaard kan worden. Maar dat kan echt niet. Dus het tijdspad: in mei een kader nota 

stel je per faculteit opstellen. In juni wordt facultair en centraal vastgesteld. Dan start er een 

periode van inwerking. Facultair en centraal wordt er informatie voorzien. Er moet genoeg tijd 

zijn voor een gesprek tussen de raad en Rudi Rust. Er wordt een conceptbegroting gemaakt, 

waar facultair over wordt gesproken. Sybrig: Het belangrijkste verbeterpunt vind ik dat er 

training komt en dat er informatievoorziening komt. Ivo: Geldt dit dit jaar nog? Ja.  

 

Joeri: Het ziet er prima uit, maar wat vonden jullie vanuit de taakgroep? Onduidelijk. Micha: De 

kaderbrief, is dat die in oktober werd ingestemd door de CSR? Reimer: In ieder geval duurde het 

een tijdje.  

 

Ya’gel: Dit waren onze punten als taakgroep, dus had iemand extra punten? Ivo: Het advies aan 

het begin van het raadsjaar vind ik slecht geregeld. En in twee weken moet de CSR instemmen of 

niet instemmen. Ya’gel: Dat vind ik wel een goed punt. Ivo: Het wordt ook gewoon onmogelijk 

om die adviezen mee te nemen op die manier. Reimer: Die twee weken zit de CSR ook op. Maar 

anderzijds weet ik niet of het beter is als het later in het jaar beter is. Catharina: Misschien kan 

de raad van het jaar daarvoor nog meehelpen. Joeri: Ik denk niet dat er iemand van de FSR zit te 

wachten om door te gaan. Sybrig: Vind ik ook niet helemaal democratisch. Micha: Ik denk dat het 

belangrijk wordt dat hiervoor wordt ingewerkt. Ya’gel: Je moet niet van de training verwachten 

dat ze daar alles in leren. Micha: De CSR moet een betere training voor volgend jaar uitzoeken. 

Joeri: Ik denk dat ze ook moeten kunnen zeggen dat ze vinden dat ze nog niet genoeg getraind 

zijn. Micha: CSR gaat er een groot punt van maken. Joeri: Op hoeveel weken aimen jullie in plaats 

van 2? Reimer: Waarschijnlijk wordt het 4, misschien 6. Ya’gel: We gaan hierover met Rudi 

praten.  
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11. Vaste computers 

Micha: Iemand lager in de organisatie vond het toch een goed idee om meer computers weg te 

halen. Dit bleek tijdens een informeel overleg. Maar het DT is het erover eens dat er niks wordt 

weggehaald. Ya’gel: Ik geloof die 75% eigenlijk niet. Als ik in de UB zit is alles vol. Micha: Hij telt 

ook het computereiland. En hij telt hoeveel er zijn ingelogd. Ya’gel: Oh, dus hij kijkt online. 

Sybrig: Ik geloof dat getal best wel. Het gaat nu ook echt over 10 computers weghalen. Dat levert 

€1000 per computer per jaar op. Dit geld kunnen we voor de studenten gebruiken. Catharina: In 

plaats van dat het verdwijnt in een Science Park potje. Micha: Ik ben wel een beetje sceptisch. Als 

we ja zeggen moeten we wel heel duidelijk een evaluatie opzetten. We moeten ook afspreken dat 

ze terug kunnen komen. Joeri: Ik denk dat het best wel moeilijk is om ze terug te krijgen. Nu het 

DT het heeft gezegd, doe het dan ook gewoon niet. Ivo: €1000 voor zo’n computer per jaar is niet 

zo veel. Dat is €3 per dag dat hij hier staat.  

 

Meningenrondje Reimer: Ik denk niet dat het een goed idee is. Gaat het over piekuren? Micha: Ja. 

Studieplekken zijn echt vol, maar het gaat erom of de vaste computers gebruikt worden. Ya’gel: 

Er zitten ook wel mensen met een laptop voor een vaste computer. Reimer: Ik zou alle uren 

tussen 11 en 1 in de tentamenweek piekuren willen noemen. Sybrig: Ik denk dat we nog meer 

onderzoek willen hebben voordat we het goed vinden dat er computers weg worden gehaald. 

Catharina: Of we zeggen dat we het gewoon niet weggehaald willen laten worden. Reimer: Het is 

wel eerlijk om meer onderzoek te doen. Micha: Dan vraag ik naar meer cijfers. Tycho: Ik vind 

evaluatie niet echt nodig. Er klagen studenten en die zijn bezorgd. Ik vind het irrelevant hoe het 

precies is gedefinieerd. Reimer: Welke extra informatie zouden we willen? Micha: Momenten 

voor de tentamenweek. Ya’gel: Misschien kan hij beter kijken naar hoe je niet een plek van een 

vaste computer claimt zonder dat je hem nodig hebt. Sybrig: Ik denk dat hij met je laptop ervoor 

zitten interpreteert als dat de vaste computer nodig is. Micha: Dus nee, tenzij. 

 

 

12. Inwerkcommissie 

Sybrig: Ik wilde horen wie er in de inwerkcommissie willen? Ya’gel: Ik. Ivo: Johnny sowieso 

toch? Tycho: Kan je toelichten wat het precies is? Sybrig: Inhoudelijke dingen, eten, hoe gaan we 

teambuilding fixen. Gewoon het inwerkweekend als een commissie. Micha: Lijkt me ook leuk. 

Ivo: Johnny wilde ook toch? Sybrig: We vragen het. Johnny en Sanne vraagteken. 

 

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

  

14. Blog? 

Sybrig: Peter vroeg hoe we adviezen naar buiten brengen op het BO. Misschien is het interessant 

om een blog te schrijven over wat we hebben geadviseerd over samenwerkingsinstuten in leuke, 

vlotte taal. Joeri: Goed punt, maar ik wilde dit sowieso bespreken hoe wij dit gaan 

communiceren. Peter maakte een goed punt. Het staat op onze agenda voor aankomende 

vergadering. Wellicht een blog. 

 

15. Rondvraag 

  Stein: Bij het BO werd er gevraagd of er iets aan het tutoraat wordt onderzocht. Dat was 

me helemaal ontschoten. Waar doelden ze op? Ivo: Dat was een punt bij het kader 
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bachelors, dat tutoraat uitgebreider moet. Dat is toen geschreven door OO en OO weet 

niets van tutoraat. Stein: Zijn er nog tips hiervoor? Catharina: Overleg dit met OO.  

 Sybrig: Heeft iemand een wasmachine? Micha: Ik.  

 Reimer: Naomi wilde dat ik hier vroeg: wat vinden wij van de samenwerking tussen de 

UvA en de HvA? Micha: Stof om over na te denken. 

 Joeri: Is het nou de bedoeling dat ik een PV stuk maak over of we een decaan willen op 

meerdere faculteiten? Micha en ik fixen het samen. 

 Micha: Volgende week dus stukken een dag eerder inleveren.  

 Micha: Zo is de VIA CoBo. 

 

16. Actielijst 

De actielijst wordt doorgenomen. 

 

17. Sluiting 

Voorzitter Micha de Groot sluit de vergadering om 20.10. 

 


