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Vergadering

PV 5 april 2016

Tijd
Voorzitter
Aanwezig

18.00
Micha de Groot
Micha de Groot, Catharina de Weerd, Sybrig Smit, Tycho van der Ouderaa, Nelson
Mooren, Johnny Vogel, Reimer van den Hoek, Ya’gel Schoonderbeek, Stein de Boer,
Joeri Bordes, Sanne Honee en Ivo de Klerk

Afwezig
Notulist
Gast

Merel Vogel

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
Notitie over AKT’s is binnen.
Conceptrapport over versterking medezeggenschap van de CSR is binnen.
CSR heeft brief gestuurd over stiltereglementen; en over de benoemingsprocedure OC’s is
het teruggetrokken.
Het begrotingstraject is binnen.



Uit
Advies van Honours is verstuurd.





4.




Mededelingen
DB
Micha: We zijn vergeten om evaluatie van de vergedering op te zetten.
CSR
Er komt een UB nacht tijdens de verkiezingen. Dan mag je ’s nachts in de Centrale
Bibliotheek studeren en leuke dingen doen. Dat valt dit jaar midden in de
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verkiezingsweek. De partijen moeten wel een beetje buiten de deur blijven, is het idee.
Sybrig: Er worden stemhokjes neergezet door de CSR. Reimer: Klopt, wel neutraal.
Over OC’s hebben we een advies gestuurd.



Raad
N.v.t.

5.

Update studentassessor

6.
Vaststellen Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Notulen en Actielijst
Post
Mededelingen
Update studentassessor
Vaststellen agenda
Nabespreken GO
Digitale leermiddelen
Reactie advies laptopvoorzieningen

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Docentaanstellingen
Bindend studieadvies
Voorbespreken IO
W.v.t.t.k.
Blog?
Rondvraag
Actielijst
Sluiting
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Nabespreken GO

8.
Digitale leermiddelen
Ya’gel: Het is een update geworden omdat er flink wat coördinatieproblemen zijn met de
opleidingsdirecteuren. We hebben nu in kaart waar wel en niet webcolleges worden gebruikt.
Bij informatiewetenschappen wordt het weinig gebruikt omdat er ook weinig colleges gebruikt
worden. Ze experimenteren er wel mee, daar bedoelen ze mee dat ze plaatsvervangende video’s
maken. Micha: Bij een gedeeld vak met informatica doen ze dat al langer. Dat was wel een pilot.
Tycho: Misschien heeft hij een beetje een bias. Ya’gel: Hij heeft die filmpjes wel zelf allemaal
gemaakt inderdaad. Verder hebben biologie en scheikunde geen webcolleges behalve in het
eerste jaar. Catharina: Dat is niet waar, ook in het tweede jaar. Ya’gel: Dat zijn vakken met
biomedische wetenschappen. Bij scheikunde niet vanwege de grootte van de groep. Ya’gel: Bij
BG, PB en natuurkunde doen ze het sowieso wel. Maar het gaat moeizaam allemaal. Sybrig:
Daarop inhakend, ik denk dat je best iemand als Kees mag vragen dat je een dossier probeert te
maken, wij hebben hier gewoon informatierecht.
Nelson: Weet je hoeveel “een boel” geld is? Ya’gel: Nee. We hebben hier een mobiele camera
staan en je moet daar iemand voor inhuren. Dus dat is duur in vergelijking met een zaal waar al
een camera is. Micha: Kan je hier geen geld van Blended Learning naartoe sturen? Ya’gel:
Misschien. Catharina: Met DT hebben we het hierover gehad, en webcolleges in hun ogen was
veel meer een toevoeging in plaats van terugkijken. Ya’gel: Vandaag hebben we een gesprek
gehad met Natasa, zij werkt bij ESC. Johnny: Zij toetst grassroot projects. Zij deelt alles met de
hele UvA over projecten van docenten. Zelfs buiten Nederland; zij ziet Blended Learning als
flipped classroom. Ya’gel: Zij zei gewoon dat het ICT bij onderwijs was. De conclusie was dat
Blended Learning nergens voor staat, dus dat webcolleges daar ook gewoon voor kunnen staan.
Dus voorinvesteringen zou je naar kunnen kijken. Johnny: Er komt nog een latere update over.
Micha: Over kleine zalen, waarom kan dit niet gewoon wel geprobeerd worden? Ya’gel: Dat zei
dus die biologiepersoon, ze kiezen daarvoor niet omdat dat interactie wegneemt.
Opleidingsdirecteur van natuurkunde zei dat het geen daling in de aanwezigheid geeft. De
meningen zijn verdeeld. Je kan niet het DT overhalen met “wij denken dat dit niet gaat
gebeuren”. Joeri: Laat alle colleges pas aan het eind van de hele rit online zetten. Reimer: Dat is
niet wat je wil, ik wil het juist erna kijken. Ik wil het soms kunnen missen. Joeri: Als je kan
aangeven dat je ziek bent kan je gewoon de link krijgen. Ya’gel: Dus alles kan aan het eind tenzij
je het mist voor ziekte? Sybrig: Gewoon randvoorwaarden. Catharina: Bij biologie heb je soms
ook hele ingewikkelde colleges, dan wil je het ook gewoon nog een keer kijken. Micha: Zet
duidelijke randvoorwaarden op papier, en dat je het gewoon een keer moet proberen. Micha: Bij
natuurkunde was de opleidingsdirecteur wel enthousiast. Je kan dat als voorbeeld gebruiken,
ook al komt het niet helemaal overeen met andere studies. Reimer: Hij zei wel dat het maar om
10 vakken gaat, dat is niet zo veel. Micha: Kunnen jullie hiermee verder? Ja.
9.
Reactie advies laptopvoorzieningen
Reimer: We hebben een reactie terug. De officiële heb ik niet meer echt bekeken. Catharina: Het
ging meer om Karens handtekening, er waren minimale verschillen. Reimer: Misschien één voor
één kijken of mensen andere punten kunnen bedenken?
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Eerste punt Goed.
Tweede punt Reimer: Wij hadden hier wel een beetje twijfel over. Ya’gel: Per studiejaar van 60
EC’s zou je €642 betalen, maar het idee is dat je dit niet dan in het eerste jaar moet betalen.
Reimer: Ik heb nagedacht over een leninkje van de faculteit, maar dat is niet heel realistisch.
Sybrig: Ik kan me best voorstellen dat een groot deel van de studenten wel een laptop kan
kopen, en dat je zo’n systeem instelt voor wie het niet kan betalen. Micha: Maar bij wie leen je?
Sybrig: Bij de UvA? Breed trekken? Reimer: De UvA heeft hier misschien wel geen rechten voor.
Micha: Ik denk dat dit bij het CvB meteen de prullenbak ingaat. Reimer: In deze brief gaan ze uit
van €400, maar dat hebben ze niet helemaal goed bedacht. Waarvan dan €300 aanvullende
studiekosten zijn. Catharina: En die €300 wordt verspreid over drie jaar.
Sybrig: Ze gebruiken dat random percentage in die brief, 25%, daar zou ik wel argumentatie
over willen zien. Ivo: Zodra je een Apple hebt moet je opeens een nieuwe hebben, en dan is dat
100%. Dus je zou uitzonderingen moeten hebben. Johnny: Het is best wel toegankelijk om het
gewoon te verspreiden zoals dat nu gaat. Ik vind het wel goed wat ze nu hebben voorgesteld.
Sybrig: Ook niet die lening? Johnny: Ze mogen wel een bijdrage geven als je hulpbehoevend bent.
Ya’gel: Maar ze willen niet dat ze er reclame voor gaan maken. Welke student gaat dan hiervoor
aankloppen? Micha: Ik zou kijken wat er met de brief van ACD is gebeurd. Ik ben het wel met
Sybrig eens dat die 25% totaal uit de lucht gegrepen is. Maar als je het uitzoekt kom je
waarschijnlijk erboven. Reimer: Maar het is best wel een zak met geld. Micha: Dus zo’n lening is
wel een goed idee. Joeri: Hebben we DUO daar niet voor? Nee. Sybrig: Er moet gewoon een
oplossing komen voor het feit dat het eerste half jaar van je studie gewoon heel duur is. Joeri: Je
moet ervoor zorgen dat je eerste vak niet een laptop nodig heeft. Hetzelfde met boeken. Stein: En
dat je dan voor een maandje deze computers kan gebruiken of zo. Johnny: Er zijn ook mensen
die geen geld hebben van hun ouders thuis kunnen ook meer bijlenen geloof ik. Maar we moeten
het probleem wat duidelijker naar buiten brengen. Sybrig: Met die ouders vind ik dat best wel
tricky; er zijn ook ouders die het niet wíllen geven terwijl ze het wel hebben. De aanvullende
beurs is gebaseerd op of ze het hebben. Dus het komt ook gewoon wel voor dat ouders gewoon
niet willen betalen, dat is tricky. Nelson: Het is ook tricky om te bewijzen dat je het nodig hebt.
Joeri: Ik ben het niet eens met Sybrig. Micha: Het wijkt misschien een beetje af van deze losse
reactie. We kunnen ons wel vinden in de 25% voor eigen rekening. Kunnen we ons vinden in het
bedrag van €400 dat wordt genoemd? Reimer: Het is nergens op gebaseerd. Ivo: Het lijkt me een
goed systeem als er specificaties zijn, en dat zij dan de goedkoopste laptop uitzoeken. Ya’gel: Ik
zou zeggen dat ze best mogen zeggen “dit is een goede laptop, ik zou deze kopen”.
Micha: Over geen laptopdeal, die zagen we wel aankomen. Ivo: Ik vind het best redelijk zolang
het aanvullende studiekosten zijn.
Micha: Laptopfonds. Ya’gel: Ze waren hier dus niet per se tegen. Johnny: Volgende keer
vergaderen over wat dat fonds dan precies is.
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Micha: Huurlaptops en de UB. Reimer: Dus verschillende laptops voor verschillende studies?
Joeri: Waarom wordt het op de UB geschoven? DT is toch gewoon de baas van de FNWI?
Catharina: Ze hebben geen zin om het te fixen. Ya’gel: Het is een beetje van het kastje naar de
muur sturen. Sybrig: Ik ben het eens met Ivo, volgens mij staan er ze ook wel gewoon voor open.
Reimer: Ik vind wel dat DT het tegen de UB moet zeggen. Joeri: Als jij zegt tegen UB “we hebben
een extra geldpotje en dit moet geregeld worden” dan gebeurt dat wel. Catharina: DT heeft al
met de UB gepraat hierover. Kees heeft met UB gepraat, daaruit kwam dat UB het prima vond
om het lager te doen. Micha: DT of UB willen gewoon dat wij een bedrag noemen. Sybrig:
Misschien is dit wel iets om persoonlijk te vragen aan Kees of Karen. Ya’gel: Komt goed. Dus ook
programma’s die moeilijk zijn down te loaden moeten erop. Tycho: KI en informatica moeten
ook Linux erop krijgen. Johnny: Mail je top 3 programma’s aan ons en dan maken wij een lijstje,
en studieverenigingen worden langsgegaan.
Micha: Vinden jullie het relevant om het over de vaste pc’s te hebben? Catharina: Ik heb vandaag
een klacht van een docent gehoord dat hij het niet fijn vindt dat de vaste computers weg zijn
gehaald. Voor best wel veel vakken wordt dat gebruikt, en de hokjes die nu worden gebruikt zijn
altijd vol. Hij kan er niet tegen dat je dan nu met laptops verschillende uitleg moet geven. Micha:
Goed punt. Nelson: Ik ben wel benieuwd naar de cijfers over PC gebruik. Sybrig: Dit hebben we
besproken toen jij in Zuid-Afrika was.
Nelson: Hoe zit het met de promotie van die spreekuren over laptops met de UB? Ik wist er niks
van en ik loop hier al 7 jaar rond.
10.
Docentaanstellingen
Ivo: We zijn begonnen aan dit onderzoek, en het is best wel ingewikkeld. Dus we zijn benieuwd
in hoeverre we er iets concreets van kunnen maken. Er zijn nog twee dingen: van Joris Buijs nog
een mailtje gehad, die is heel positief over hoe het er nu aan toe gaat bij het IIS. En Tycho heeft
nog gepraat met de opleidingsdirecteur over informatiewetenschappen gehad over scripties.
1. Is alles duidelijk? Joeri: Dit dossier gaat over docenten, dus in hoeverre is het onze taak om
hier iets mee te doen en niet de OC’s? Ivo: Er zijn wel directe impacts op het onderwijs. Sybrig: Ik
had het idee dat dit wel beatnwoord in het stuk “probleemstelling”. Punt 1 t/m 6 onder
levenswetenschappen, kunnen jullie dit vertalen? Ivo: We krijgen meer psychobiologen en
minder mensen die een master kunnen doen. Catharina: Het slaat echt nergens op. Ivo: Ze
hebben een vast aantal onderzoekers, en PB is erg gegroeid. Ze hebben te weinig onderzoekers
om goed onderwijs te kunnen geven. Dus de reactie was of ze de capaciteit naar de master
zouden kunnen trekken, maar die hebben al capaciteitsproblemen. Syrbig: Ik wist nooit wat
psychobiologie was tot ik aan de UvA studeerde, en hiermee ga je dus het onderwijs in voor het
grootste gedeelte. Is het dan niet raar dat er wordt lesgegeven door mensen die geen onderzoek
doen? Joeri: Ik vind het niet heel vervelend. Johnny: Jij hebt met Vink gevraagd, wat denken zij
van de FSR? Ivo: Volgens mij waren ze heel blij dat iemand naar ze kwam luisteren. We hadden
Sicco gemaild en hij was super enthousiast. Ze zijn niet echt een organisatie of zo. Johnny: Komt
dit in het 10-puntenplan? Ivo: Ja. Joeri: Hadden jullie contact opgenomen met de OR? Catharina:
Ja, maar die hadden nog niet geantwoord.
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2. Zijn er nog tips, suggesties of kritische kanttekeningen voor het onderzoek? Sybrig: Hoe gaat
het op andere universiteiten? Tycho: Volgens mij sprong de UvA eruit als een universiteit met
veel flexcontracten. Nu zijn er wel dingen al heel veel beter dan toen. Joeri: Kan je niet het hele
rijtje weer langsgaan? Ivo: Wij kunnen er misschien direct niet echt iets mee. Micha: Dat mensen
die link niet direct zien betekent toch niet dat wij er direct iets niet mee kunnen doen? Joeri: Je
kan wel aankaarten dat dit ook landelijk speelt.
3. Hoe zit het bij de exacte wetenschappen? Speelt dit daar en zo ja, waar moeten we kijken?
Catharina: Dat weten we dus nog niet. Ivo: Ik heb met Xanthe van de OC natuurkunde, en die zegt
dat ze er niks over heeft gehoord. We weten niet of het speelt. Micha: Als medewerker zou ik dit
eerder bij de OR melden. Joeri: Het is misschien wel een idee om het bij de docentenkant van de
OC te vragen. Reimer: Ze was natuurlijk wel bij de vergadering.
4. Wat willen we op het IO te weten komen? Tycho: Ik ben ook wel benieuwd hoe het zit met
student-assistenten. Joeri: Je kan ook wel een student-assistent jarenlang door laten werken,
terwijl hij geen student is. Micha: Goeie om uit te zoeken.
Ivo: Er is blijkbaar een employability fund. Ze hebben dit vorig jaar opgeheven, en het is heel
vaag allemaal. Er is gezegd dat dit geld er nog zou moeten zijn. Dit is boeiend voor het geval van
het IIS. Als je dan zoveel juniordocenten wil hebben moet je hier ook naar kijken.
11.
Bindend studieadvies
Johnny: Het schetst een beetje een achtergrond van de BSA regeling.
1. Zijn er nog vragen? Sybrig: Dat stukje onder conceptbesluit snap ik helemaal niet, over
tegenspreken. Johnny: Dit was een punt uit de raad van ‘13-‘14; als je bij de matching positief
advies krijgt en bij BSA negatief dan kan dit voor de student schokkend zijn. Ya’gel: Is matching
al bindend? Catharina: Nee. Micha: Het is bindend in de tweede ronde. Reimer: Als je een luie
scholier bent en je schrijft je vlak voordat je gaat studeren in. De allerlaatste ronde wordt
inmiddels afgeschaft. Ya’gel: Ik dacht dat er een centraal plan was om matching bindend te
maken. Catharina: Dat plan lag er, maar is in de vergetelheid geraakt. Johnny: Je kan niet na een
matching denken dat een student een perfect beeld heeft over de opleiding. Reimer: Matching is
meestal behoorlijk laag niveau.
2. Wat zouden jullie graag willen oppakken omtrent BSA? Johnny: We hebben drie kleine
voorstellen gedaan. Micha: Dus je wil kijken naar de implementatie of de BSA als geheel? Ya’gel:
Ik vind het raar dat er geen reactie is geweest op dat advies van 19 mei. Micha: Ik zou dit op het
IO vragen. Catharina: Ik heb het echt nergens gevonden. Johnny: We gaan een verlate reactie
vragen.
Joeri: Ik vind het wel interessant om naar te kijken BSA in het algemeen, het totaalplaatje. Wat
nou de exacte reden is voor hen om dit in te stellen. Ik denk dat ze het om rendement hebben
gedaan. Ivo: Het was een prestatieafspraak. Er was geld gekoppeld aan “voer een BSA in”. Die
loopt dit jaar af, dus ze kunnen het weer terugdraaien.
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Catharina: Ik was vanmiddag bij het OER-gesprek BMW, en toen ging het ook over BSA. Er zijn
nu al 30 studenten uitgevallen door BSA en er gaan er nog 40 uitvallen waarschijnlijk. Zij gaan
dit nu evalueren. Het staat in de OER, dus je kan het met de OC-gesprekjes meenemen. Johnny:
Discussie op lager niveau kan wel misschien.
Micha: Dus willen we BSA’s algemeen houden? Nelson: Op lager niveau evalueren kunnen we
best combineren met het DT informeren. Dan heb je het constructiever en kan de volgende raad
het ook gewoon oppakken. Ivo: We moeten vooral een opzetje geven naar de volgende raad. Dus
mensen ermee aan het werk zetten en bij het DT aankaarten dat er dingen mis gaan. Joeri: Als er
echt al 30 mensen zijn uitgesloten moet je er misschien wel direct iets mee doen. Catharina: Dat
komt ook door de eerste twee vakken. Die zijn allebei 9 punten, dus als je die niet haalt dan moet
je alle andere vakken halen. Dus als je alle twee de vakken niet gehaald hebt en je krijgt een
negatief advies, stoppen heel veel studenten omdat ze het niet durven om op die herkansing in
te zetten. Micha: Ik zou dat gelijk aankaarten. Anderzijds, je kan misschien wel aan het DT
vragen of ze de BSA’s willen afschaffen als de resultaten echt negatief zijn? Dan heeft de raad
echt een poot om op te staan. BSA’s moeten dit doen, anders moeten ze afgeschaft worden.
Sybrig: Ik meen dat het BSA wettelijk verplicht is. Reimer: Je krijgt er geld voor, verder niet.
Johnny: Het lijkt me goed om het hier even met Jeroen over te hebben. Je moet die mensen van
PB wel vergelijken met hoeveel er uitvielen voor het BSA. Catharina: Ja, daar moeten we over
praten. Het is wel echt vergroot als er 60 studenten afvallen. Scheikunde, natuurkunde, biologie
en biomedisch zijn dit jaar echt de probleemgevallen. Joeri: Als dit allemaal om geld gaat, kan je
ook stellen dat het heel veel geld kost als al die studenten afvallen. Johnny: Voorstel is dat we het
iets beter uitzoeken en dat we het op lange termijn vragen aan DT voor een constructieve
oplossing, lager niveau onderzoeken en inzicht krijgen in de dynamiek van het probleem. Sybrig:
Ik zou al heel snel vragen of er een reactie op dat advies van mei komt. Catharina doet dit. Micha:
Ik zou ook kijken of we naar BSA’s an sich willen kijken of naar de implementatie daarvan.

12.

Voorbespreken IO

13.
W.v.t.t.k.
 N.v.t.
14.
Blog
Sybrig: Too Dah Loo, en het 10-puntenplan.
15.


Rondvraag
Tycho: Met PR hadden we het idee om een housewarming te gaan doen in het nieuwe
lokaal. Welke kant op moesten we dat doen? We hebben twee richtingen: thee drinken om
vier uur en taart eten, of bier om zes uur. Catharina: Kan er om zes uur ook taart zijn?
Sybrig: Het is lekker neutraal gebracht. We gaan binnenkort ook al een PmdR organiseren,
dus ik wil een beetje uitkijken voor de image dat de FSR er is voor gratis bier. Taart is wat
minder studentikoos, maar ook gezellig. Micha: Ik vind het relevanter of we het DT
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uitnodigen of zo. Sybrig: Dus gratis taart of bier? Micha: Korte peiling. Taart = 6, Bier = 5.
Stein: We kunnen de student laten beslissen via een poll. We willen zoveel mogelijk
studenten. Ivo: Studentenvereniging mogen best een kratje bier als housewarmingcadeau
geven.
Joeri: Een zeer lange tijd hebben we het gehad over dat het GPA niet overeenkomt met
Datanose, en Sylvia gaat dit verspreiden dat het niet klopt.
Johnny: Ik heb gesproken met Natasa, en op 27 juni in de zomervakantie organiseert zij
een discussie op het FNWI over Learning Analytics. Dus zij zoekt een student die in de
pendeldiscussie de student wil vertegenwoordigen. Dus stuur een mailtje als je dit
interessant vindt. Reimer: Het is niet voor studenten.
Catharina: Volgende week komt er een stuk over de WikiCie.
Micha: Sybrig gaat morgen een docje sturen over wanneer je kan helpen met verhuizen. En
ik ga deze week rondsturen wat de inwerkdata zijn en wanneer je stukken moet inleveren.

16.
Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen.

17.
Sluiting
Voorzitter Micha de Groot sluit de vergadering om 20.00.
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