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Vergadering PV 3 mei 2016 

Tijd  18.00 

Voorzitter Sybrig Smit 

Aanwezig Catharina de Weerd, Sybrig Smit, Nelson Mooren, Johnny Vogel, Reimer van den 

Hoek, Ya’gel Schoonderbeek, Stein de Boer, Joeri Bordes, Sanne Hone e en Ivo de 

Klerk 

Afwezig Micha de Groot, Tycho van der Ouderaa 

Notulist Merel Vogel 

Gast Kris Kok 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Sybrig Smit opent de vergadering om 18.02. 

 

2. Notulen & Actielijst 

De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld.  

 

 

3. Post 

In 

 Er zijn heel veel OER’en binnen. Ze staan allemaal op de Drive.  

 Vanuit de FALW is er een duurzaamheidsinitiatief gestuurd. Die is doorgestuurd naar AGV. 

 Ter informatie een adviesaanvraag die eigenlijk voor de OR bedoeld is over het instellen van 

een externe adviseur voor onderwijsorganisatie is binnengekomen, maar dat is puur ter 

informatie en we kunnen er eigenlijk niks mee. 

 De CSR heeft een rapport van de versterking van de medezeggenschap gestuurd.  

 Vanuit de ASVA is er een vooraankondiging voor onderwijssymposium binnen, staat in de 

agenda. 27 mei van 1 tot 5.  

 

Uit 

 - 

 

 

4. Mededelingen 

DB 

 Sybrig: Micha en Tycho zijn op studiereis.  

 Sybrig: We hebben een nieuwe bank in de kamer. 
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 Sybrig: Het lijsttrekkersdebat is nu officieel bevestigd, volgende week woensdag om 1 uur. 

Kris is daar leider. Qua opzet is het een beetje hetzelfde als de Bèta-Break.  

 

CSR  

 Deze week is het heel mager. We hebben een gesprek gehad met de RvT, maar het mocht 

niet teruggekoppeld worden. Over een paar weken mag ik wel iets zeggen.  

 We hebben het gehad over de evaluatie UvA-HvA.  

 Jullie moeten naar een denktank komen over duurzaamheid.  

 Er is op centraal niveau ook een lijsttrekkersdebat.  

 

Raad 

 Nelson: De bank zit superchill. 

 

5. Update studentenassessor 

 

6. Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

1. Opening 

2. Notulen en Actielijst 

3. Post 

4. Mededelingen 

5. Update studentenassessor 

6. Vaststellen agenda 

7. Reactie advies AKT’s 

8. Evaluatie enquête studieadviseurs 

9. Engelstaligheid bestuur 

10. Benoemingsprocedure decaan 

11. Erasmus en GEP 

12. Update Eurest 

13. Vergaderstuk Update Realisatie 

14. W.v.t.t.k. 

15. Blog 

16. Rondvraag 

17. Actielijst 

18. Sluiting 
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7.  Reactie advies AKT’s 

 

8. Evaluatie enquête studieadviseurs 

Nelson: We hebben een enquête gehouden.  

 

1. Mist er nog informatie? / Zijn er nog vragen? Sybrig: Ik ben benieuwd om nog een tweede 

ronde promo te doen om die n omhoog te krijgen. Sanne: Stond niet op de planning, maar is wel 

een goede optie. Sybrig: Ik sprak bijvoorbeeld Gerben en zelfs hij wist niet dat het bestond, dus 

we kunnen nog best veel bereiken denk ik. Nelson: We kunnen dus een tweede ronde proberen. 

Joeri: Ik wil het wel van alle studies weten eigenlijk.  

 

Sybrig: We hebben nog best wel wat geld her en der, dus we kunnen er een beloning aan vast 

knopen. Stein: Het is allemaal anoniem. Dus dat werkt niet. Sybrig: Oké. Verder vond ik het een 

heel goed stuk.  

 

2. Herkennen we de verbeterpunten van onze eigen ervaring en wat we van anderen horen? 

Joeri: Ik vond het wel moeilijk dat de feedbackpunten heel studiespecifiek zijn. Nelson: Klopt. 

Stein en Sanne hebben ook wel met Iris om tafel gezeten, en we willen wel haar zo goed mogelijk 

op de hoogte stellen. Zowel in het algemeen als per (groep) opleidingen. We kregen dus ook te 

horen dat er vanuit de CSR een enquête was. Reimer: Ik weet het niet meer precies. Ik ga ernaar 

kijken.  

 

Ya’gel: Het laatste puntje, volgens mij is die taak aan de examencommissie. Daar kan de 

studieadviseur toch niet echt iets aan doen? Nelson: Je kan wel zeggen wat wel of niet handig is. 

Er is wel een andere rol in. Johnny: Je kan die opmerkingen ook uitsplitsen naar wie het gezegd 

heeft. Mensen die er één of twee keer heengaan en die een eigen programma maken dat ze het 

niet erg snappen. Misschien vinden ze het wel beter als je er al vaker bent geweest. Reimer: Het 

is sowieso wel dat als er iets fout gaat dat je dan minder vaak gaat. Sybrig: Dus er moeten meer 

resultaten komen en die meer uitgesplitst moeten worden. Joeri: Over Ya’gels puntje, je hebt dus 

bepaalde studieprogramma’s en dat je studieadviseur je daarbij kan helpen. Het is wel goed om 

na te denken in hoeverre je studieadviseur daar verantwoordelijkheid in kan hebben.  

 

9. Engelstaligheid bestuur 

Johnny: We hebben de VU en de FEB gemaild.  

2. Het DT zou officiële reacties en belangrijke documenten (begroting, strategisch beleid,  

kadernota, Joint Degree bekendmakingen etc.) zowel in het Nederlands als het Engels of alleen  

in het Engels moeten geven. Ya’gel: Ik vind het vrij snel gesteld. Maar ik zou wel zowel 

Nederlands als Engels zeggen. Misschien verder uitzoeken hoeveel behoefte hiervoor is. Ivo: Ik 

vind het sowieso vreemd dat dit niet al gebeurt. Het is heel raar dat buitenlandse medewerkers 

niet kunnen zien wat er gebeurt. Nelson: Ik ben het daarmee eens, maar sorry Kees.  
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3. Engelstaligheid DT is een vereiste wanneer het DT wenst om 20% van de bachelorstudenten 

uit het buitenland te werven. Johnny: Dus is dit een argument dat je moet gebruiken? Sybrig: Dit 

werkt tegen diversiteit, en het 10-puntenplan kan je ook aanhalen. Ya’gel: In hoeverre gaan we 

van onszelf Engelstaligheid verwachten? Catharina: Je moet dan gaan kijken wat je precies 

allemaal Engelstalig wil doen. Sybrig: In ieder geval dat de eerste paar stapjes in het Engels gaan, 

de grootste documenten. Interne dingen in de FSR hangt hier wel van af, maar het kan ook wel 

een apart dossier zijn. Dus AGV kan hiermee iets doen misschien? Joeri: Ja. Wij schrijven hier een 

vergaderstuk over.  

 

10. Benoemingsprocedure decaan 

Reimer: Er is al door heel veel mensen over nagedacht. Dit zijn de hersenspinsels van de FGw. De 

CSR heeft ook een dossierhoudersoverleg gehad hierover. Het idee was dat je een soort van 

vaste procedure hebt. De commissie D&D gaat er in de zomer een uitspraak over doen. Wat we al 

hadden bedacht is dat er een pre-commissie komt in verschillende vormen. Daar kan je in 

variëren en een beetje onderhandelen. Een verkiezing zou een optie kunnen zijn. Er zijn 

faculteiten die geen zin hebben in dat soort democratische onzin. Iemand van het DT en een 

afdelingshoofd zit er ook in.  

 

1. Vragen? Ivo: Ik snap het voorstel met getrapte verkiezingen niet. Reimer: Parlementaire 

verkiezingen zou mooier zijn. Ivo: In ieder geval zouden al die afgevaardigden voor de 

sollicitatiecommissie stemmen? Reimer: Dat mogen wij bedenken. Ivo: Als ze niet stemmen snap 

ik niet dat dit getrapte verkiezingen zijn.  

 

2. Wat vinden we van de procedure die geweest is bij de FGW? Ya’gel: Is nu het idee dat we een 

bepaald voorstel noemen? Ik vind het moeilijk om te noemen wat nou beter is. Ik vind het 

handiger om eerst vast te stellen of we meer democratisering willen of niet. Sybrig: Ideale 

benoemingsprocedure toelichten.  

 

Ya’gel: Ik vind democratisering belangrijk, maar ik vind het belangrijk dat mensen met verstand 

van zaken veel inspraak hebben. Sanne: Ik vind het lastig, ik heb er niet zoveel zicht op, maar ik 

vind het gezellig dat wij in de pre-commissie mogen. Stein: Ik vind het ook heel moeilijk om 

hierover een oordeel te veilen. Johnny: Ik ben geen voorstander van verkiezingen, dan krijg je 

een vertekend beeld. Catharina: Ik ben het eens met Ya’gel. Ivo: Het voorstel voor getrapte 

verkiezingen vind ik wel leuk. Ya’gel: Wel of niet verkiezingen? Ivo: Getrapte verkiezingen die 

verkiezingen zijn. Joeri: Ik sluit me aan bij Ivo. Het gaat om wat er ook haalbaar is voor nu. 

Nelson: Ik heb weinig toe te voegen aan wat Joeri zegt. Reimer: Ik vind getrapte verkiezingen 

ook het beste idee, maar zoals het hier staat zou er maar één OR-lid en één FSR-lid in komen. 

Dus ik wil dat er meer medezeggenschap in komt.  
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Sybrig: Ik vind het wel grappig dat er een interessante opmerking was, volgens mij was die van 

mij. Ik vind het goed dat er een discussieavond wordt georganiseerd. Mensen van 

studieverenigingen hebben hier denk ik best wel een idee over. Het meest haalbare is een 

sollicitatiecommissie met veel medezeggenschapspersonen. Dat is niet mijn ideaal, maar wel het 

meest haalbare. Ya’gel: Ik vond het sowieso slecht dat in één commissie een OR lid en één FSR lid 

zit. Sybrig: Ik had ook nog wel het idee dat dit over de zomer wordt heen getild. Reimer: Het zal 

wel na de zomer eindigen, maar als je zoiets uitgebreids doet begint een deel ervan wel voor de 

zomer. Dus je kan best van ons in de eerste paar commissies hebben, en in de latere die van de 

nieuwe FSR.  

 

Joeri: Iedereen wil wel een sollicitatiecommissie, dus hoeveel mensen willen we daarin en wie? 

Reimer: Het DB is hier het DB van de faculteit. Joeri: Maar willen we een adviescommissie? 

Sybrig: Ik vind het lastig om hier al een uitspraak over te doen. Ik ben zelf best wel voor zoveel 

mogelijk mensen van verschillende hoeken. Joeri: Volgens mij is het een idee als Samenwerking 

dit wat beter op papier gaat zetten en met Geert ten Dam gaat praten.  

 

11. Erasmus en GEP 

Ya’gel: We hebben een gesprekje gehad met de buitenlandcoördinator met Selma ondertussen. 

Sowieso zijn een aantal puntjes van de klaaglijst onbeantwoord gebleven omdat ze niet wist wat 

er precies aan de hand was. Over het tweede puntje gaf Selma al aan dat het moeilijk om iets te 

doen als universiteit, omdat huisvesting iets landelijks is. Joeri: Er staat “doet te weinig”, maar 

wat doen ze wel? Wat doet de UvA om studenten die naar het buitenland gaan te huisvesten? 

Sybrig: Er wordt een plekje voor de universiteit gereserveerd, en afhankelijk is het afhankelijk 

van de campus. De UvA doet er verder niks aan. Nelson: Zo’n soort taak ligt bij de ontvangende 

universiteit. Ya’gel: De examencommissie merkte ze zelf ook al, ze gaat het een prominentere 

plek geven. Sybrig: Dat over vertraging is voor de studieadviseurs. Ya’gel: Het laatste puntje 

moet je ook een beetje vaststellen met de examencommissie. Het GEP neemt een soort heel 

nieuw systeem. Verder wilde ze ook een beetje in het buitenland evalueren. Maar het is lastig om 

dat te organiseren. Sybrig: Ze dacht er zelf aan dat je pas je Erasmus beurs kan krijgen als je de 

evaluatie hebt ingevoerd.  

 

Joeri: Het is misschien nog leuk om verder te kijken dan mensen die jullie zelf kennen. Sybrig: Ja, 

misschien kunnen we dat nu wel met een cadeaukaart doen.  

 

 

12. Update Eurest 

Sanne: Veel mensen vinden dit interessant, dus dan kunnen jullie een beetje een update geven.  

 

Catharina: Er gaan dus dingen verbouwd worden en dat duurt een tijdje. Wanneer gebeurt dat? 

Sanne: In de vakanties, zodat we er geen last van hebben. Ivo: Waar komen er nog meer buurten 

behalve bij Sjeel? Sanne: Volgens mij heb je niet zo heel veel buurten, maar daarna komen er veel 

wijken. Qua locaties verandert er niet zo veel volgens mij.  
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Sybrig: Op Roeterseiland heb je nog wel zo’n klein buurtje bij C. Sanne: Er komt nog een soort 

kioskje misschien. Catharina: Bij het andere gedeelte van het gebouw zou het best wel fijn zijn, 

bij F en G zou dat goed kunnen. Sanne: Ik weet niet of ze dat gaan doen, maar ze gaan in gesprek 

met mensen. Johnny: Is Eurest nou een hoofdcateraar dan? Sanne: Ja. Reimer: Eurest gaat weg. 

Johnny: Dus er komt een hoofdaannemer die subaannemers gaat aannemen? Sanne: Ja, lokale 

dingetjes. Ya’gel: Gaat Sjeel dan ook weg? Catherina: Ik hoorde dat Sjeel zou bleven.  

 

13. Update Evaluatie Realisatie 

Nelson: Ik heb een overzicht gemaakt, zijn er vragen? Sybrig: Ik ben verbaasd over die 

postdingen. Nelson: Dat vond ik ook vreemd. Ya’gel: Ik had een aantal vragen. We hebben heel 

veel geld voor teambuilding, gaan we daar nog iets mee doen? Sybrig: Volgens mij krijgt Micha 

hier ook nog geld voor. Nelson: Micha heeft zijn kosten van de evaluatieavond nog niet 

gedeclareerd. Sybrig: Ik heb nu nog niets gepland. Ik was verbaasd over hoeveel geld er nog over 

was. Ya’gel: Mij lijkt het nog leuk om iets te doen als na-evaluatie. Ik vind het wel jammer dat het 

niet eerder bekeken is. Dus misschien nog doorgeven dat dit vaker wordt besproken aan de 

volgende penningmeester. En over inwerkweekend, misschien kan daar extra geld heen? Nelson: 

Er staat nader in te vullen door commissie, er is geen geld uitgegeven aan trainingen of er is nog 

geld van post. Dus geef het aan. Ya’gel: PR heeft nog best wel veel geld over, en we wilden juist 

dat PR veel ging promoten. Dus we kunnen een grote actie maken bij de verkiezingen of zo. 

Sybrig; Volgens mij is Tycho vergeten de laatste praat met de raad borrel bij Spectrum te 

declareren, en Stein ook. Dus het is minder dramatisch, maar er is inderdaad nog veel geld. We 

dachten aan bedrukte voetballen die studenten kunnen lenen. En bij FLUX misschien nog iets 

van promotie. Stein: En FSR pennen. Sanne: Als je het slim aanpakt doe je ook basketballen en 

plaatsen ze van die dingen. Joeri: We kunnen ook onze eigen muren isoleren. Ivo: Er is nog geld 

voor koekjes en koffie.  

Nelson: Als er nog leuke ideeën zijn, laat mij het weten. Sybrig: We mogen ook best investeren in 

de raadskamer, laten we het nu kopen. Ya’gel: Elk jaar wordt aan de raad doorgegeven om meer 

geld te vragen, maar we geven dan niet zoveel geld uit elke keer. Misschien moet je een volgende 

raad adviseren om minder geld te vragen. Nelson: De vorige raad had een budget van €9000, en 

we willen niet per se elke keer meer vragen. Ya’gel: Maar we kunnen erover nadenken. Stein: Ik 

vind dat we veel hebben misgelopen doordat we geen trainingen hebben gehad. Dat moeten we 

meegeven aan de volgende raad. Joeri: Ik vind het minder erg als een FSR geld overhoudt dan als 

ze te weinig geld hebben om dingen te doen. 9000 vind ik echt super weinig. Ya’gel: We hebben 

wel iets van €3000 nog over. Denk erover na dat je niet veel te veel geld openstelt en dat hier 

geen misbruik van gemaakt wordt. Sybrig: Ook adviseren dat ze niet zoveel geld uitgeven aan 

raadskleding.  

 

14. W.v.t.t.k. 

 - 



 Facultaire Studentenraad 
                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  

fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 7 / 7 

 

15. Blog 

Sanne: Verkiezingen? Sybrig: Dat is sowieso een ding. Catharina: Die update van Eurest? Sanne: 

Dit stuk kunnen we gebruiken. Maar we kunnen beter wachten tot 18 mei, dan is de 

hoofdaannemer aangenomen.  

 

16. Rondvraag 

  Joeri: Misschien is het een leuk om alle kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld 

om die ook op onze FSR site te posten, als iets neutraals. Sybrig: Inclusief of exclusief 

lijstduwers? Joeri: Exclusief. Op alfabetische volgorde. Catharina: Met partij erbij. Sanne: 

Ook een stukje met “ik ben die en die”? Joeri: In ieder geval dat alle namen erop staan. 

Sybrig gaat iets doen met kandidaten en facebook.   

 Nelson: Waar is de quote van de week?  

 Reimer: Er is binnenkort een presentatie van Geert en Karen. Ook ergens in mei. Sybrig: Is 

daar een facebook-event van? Reimer: Volgens mij wel.  

 Reimer: Enquête studieadviseur centraal niveau ga ik bekijken.  

 Ya’gel: Als AGV niks te doen heeft, de examencommissie vergadert maar één keer per twee 

maanden en dat is best vervelend als je dat snel moet weten in verband met buitenland. 

Misschien kan het wel anders. AGV overlegt intern over de vergaderingen van de 

examencommissie. 

 Sybrig zet op facebook dat SP sluit dit weekend.  

 Stein: Hoe staan jullie ertegenover als ik zorg dat er een bak in onze kamer zet waarin we 

een beleidsplan zetten zodat mensen dat kunnen bekijken? Ya’gel: Een ideeënbus erbij? 

Stein: iedereen is het er wel mee eens. 

 Johnny: Voor 16 mei één of twee OER’en gelezen. 

 

17. Actielijst 

De actielijst wordt doorgenomen. 

 

 

18. Sluiting 

Voorzitter Sybrig Smit sluit de vergadering om 20.00. 

 

 


