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Vergadering PV 10 mei 2016 

Tijd  18.30 

Voorzitter Micha de Groot 

Aanwezig 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 Hone e en Ivo de Klerk 

Afwezig  

Notulist Merel Vogel 

Gast  

 

 

1. Opening 

Voorzitter Micha de Groot opent de vergadering om 18.30. 

 

2. Notulen & Actielijst 

De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld.  

 

3. Post 

In 

  Een mail over een presentatie van de resultaten van onderzoek op voorbereiding op een 

beroepsloopbaan. Beetje vreemd, maar we zijn ervoor uitgenodigd. Het heet “presentatie 

resultaten onderzoekvoorbereiding beroepsloopbaan”. Stuur dit door naar Reimer.  

 Insteming voor inspraak Bioinformatics en Systems Biology. 

 Reactie van BSA binnen. 

 Officiële instemmingsaanvraag voor alle OER’en binnen.  

 

Uit 

 - 

 

 

4. Mededelingen 

DB 

  Sybrig: Volgende week ben ik er niet, en Johnny ook niet.  

 Micha: Sorry voor het last minute verplaatsen.  

 Catharina: Ik heb vandaag alle nieuwe opleidingsdirecteuren van joint-degrees gemaild 

over een gesprek. Als zij hebben teruggemaild wanneer zij kunnen maak ik een lijstje 
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zodat jullie kunnen intekenen wanneer jullie kunnen. Het zijn er vijf, dus jullie hulp zou 

fijn zijn.  

 

CSR  

 Wordt gemaild.  

 

Raad 

 - 

 

 

5. Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

1. Opening 

2. Notulen en Actielijst 

3. Post 

4. Mededelingen 

5. Update studentenassessor 

6. Vaststellen agenda 

7. Voorbespreken BO 

8. Advies aanstellingsprocedure OC’s 

9. Digitale leermiddelen: software 

10. Tutoraat 

11. Diversiteit op de FNWI 

12. Vaste computers 

13. 10-puntenplan FNWI 

14. Inwerken nieuwe raad 

15. W.v.t.t.k. 

16. Blog 

17. Rondvraag 

18. Actielijst 

19. Sluiting 
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7. Voorbespreken BO 

 

8. Advies aanstellingsprocedure OC’s 

Ivo: We hebben het besproken op het FSO, er zijn een paar dingen veranderd. Kopje 

studieverenigingen is weg. En bij master OC’s wordt er blijkbaar ook al geworven voordat het is 

begonnen. We zoeken uit of er naar alle aankomende studenten een mailtje over de OC gestuurd 

kan worden. En het tijdspad is uiterlijk dat moment. En dat de procedure van het aannemen niet 

alleen bij de studenten ligt, maar als studenten hier een probleem mee hebben dan mag dat.  

 

Laatste alinea eerste pagina Sybrig: Ik zou erbij zetten dat het over aankomende masters gaat.  

Tweede alinea tweede pagina Sybrig: Ik vond die zin over wenselijke manier een beetje vaag. 

Ivo: Is inderdaad vaag. Het is het idee van dat je eigenlijk zou willen dat niet de OC beslist wie er 

in de OC komt. Maar hoe wil je het dan doen? Dat weten we ook niet. Dat is de boodschap. 

Reimer: Bedoel je niet “niet één”? Micha: Dus geen veranderen naar niet één.  

Derde alinea – 

Conclusie Sybrig: Het laatste bulletpoint, er mist een lidwoord. Joeri: Er missen ook hoofdletters. 

Ya’gel: Die laatste zin is misschien een beetje raar. Ivo: We maken het wel beter.  

 

Algemene punten Sybrig: Top gedaan. 

 

9. Digitale leermiddelen: software 

 

1. Goeie lijst met software dingen? Catharina: Prachtig. Ya’gel: Ik vond het persoonlijk te groot. 

Dit wil je niet op één computer. Sybrig: Is het gerankt, of random? Ya’gel: Random. Sybrig: 

ARCGIS en GIS is toch hetzelfde? Ya’gel: Ik had geen idee, maar blijkbaar wel. Catharina: R is niet 

zo’n groot en ingewikkeld programma. Ivo: Moeten we dit niet overlaten aan de mensen zelf? 

Dus dit willen studenten, kan dat? Micha: Er is geen één student die al deze dingen nodig heeft. 

Tycho: Linux kan ook gewoon een aparte laptop zijn. Ya’gel: Een natuurkundelaptop, 

informaticalaptop et cetera is misschien wel handiger in plaats van alles op één. Micha: Weet je 

wat voor welke opleiding nodig is? Ya’gel: We wilden nog de verenigingen vragen of ze nog 

opmerkingen hadden op deze lijst. Dus we gaan nog langs de verenigingen. Sybrig: We kunnen 

de VU nadoen qua clustering. Ivo: Ja, maar als iedereen van FPS een laptop met GIS nodig heeft 

heb je er weer te weinig. Je moet niet honderd laptops per soort nodig hebben. Ik weet niet wat 

je zou moeten clusteren en wat niet. Micha: Ik zou wel zoveel software als kan op één computer 

willen. Joeri: Volgens mij is het ook niet helemaal aan ons wat we er op willen hebben. Ik zou 

niet te veel moeite stoppen in een verdeling maken. Nelson: Kan je online aangeven dat je 

morgen bijvoorbeeld een laptop wil huren? Suggereer dat misschien. Micha: En dan het 

totaalpakket aan UB voorleggen.  

 

2. Zijn de dingen die we willen bespreken met Kees en Steven oke? Sybrig: Vervanging 

toetsenborden in de UB misschien. Sanne: Zijn er nog middelbare scholieren in de bieb? Micha: 

Steven had niet direct iets gevonden.  

 

3. Meer of minder vaste computers? - 
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4. Laptop service center? Ya’gel: Dit is een soort punt als je moeite hebt met je laptop. Micha: 

Volgens mij is er ooit zoiets opgericht. Ya’gel: De bieb heeft een uurtje. Micha: Niet iedereen weet 

dat dit bestaat. Tycho: Eduraom op de wc’s op de begane grond.  

 

10. Tutoraat 

Sanne: Met SLO willen we tutoraat aanpakken. Wat vinden jullie ervan? Catharina: Helemaal 

mooi.  

 

Opmerkingen over het plan Ivo: Er zijn niet altijd vakevualuaties van het tutoraat. Micha: 

Interviewen lijkt me een mooi punt. Maar hoever denken jullie te komen voor de zomer? Sanne: 

Zoveel mogelijk informatie vergaren, dan heb je een beeld wat studenten een fijne indeling 

vinden. Dan spelen wij dat door aan de volgende raad. Ya’gel: Welke studenten ga je 

interviewen? Micha: Studieverenigingen. Johnny: Je kan beter mensen benaderen voor echt een 

gesprek erover. Anders gaan mensen negatief spreken.  

 

11.  Diversiteit op de FNWI 

 

1. Informatieve vragen? Ivo: Wat doet de directeur van het IBET hiermee? Nelson: Geen idee. 

Ivo: Heeft hij hier wel iets over te zeggen? Nelson: Ik denk dat hij er wel wat over zou kunnen 

zeggen. Johnny: De Peter is volgens mij wel echt de go-to guy binnen de UvA. Ik denk dat hij 

ermee belast is om een van de toppers te zijn. Nelson: Ik ga hem wel gewoon een mailtje sturen, 

naar wat voor doelstelling er is gekomen.  

 

2. Is diversiteit een vraagstuk waar de studentenraad mee bezig moet zijn? Tycho: Wat is jullie 

plan? Ya’gel: Het lijkt me interessant om te kijken wat hij denkt en hem bij te staan. En kijken 

wat zijn plannen zijn, en of we met hem in zee willen. Johnny: Ik denk van wel. Als iedereen 

gelijke kansen heeft draagt het echt bij aan de sfeer. Ik vind het een belangrijk 

studentenraadsding. Micha: Wil hij een quotum? Misschien even vragen of dat ook het plan is? 

Ya’gel: Ik vind het best wel belangrijk dat je als universiteit er überhaupt over nadenkt hoe je 

tegenover verschillende etnische groepen of vrouwen. Dat vind ik best iets dat een universiteit 

moet doen. Johnny: Ik geloof dat centraal ernaar kijkt waarom er zoveel meer etnische groepen 

zijn bij de VU. Misschien kunnen we daar ook naar kijken. Micha: Is het plan dan om 

bewustwording te creëren op de universiteit? Als je een structureel probleem hebt lijkt me dat 

te weinig. Ya’gel: De bedoeling is als je erover nadenkt dat je dan ook echt wat doet. Sybrig: We 

willen aandringen op een duidelijk diversiteitsbeleid. Dus er moet actief een plan opgesteld 

worden. Johnny: Diversiteit en vrouwen in de bèta moet misschien wel worden gesplitst dan. Ik 

vind dat hele verhaal vrouwen in de bèta gaat er toch over dat vrouwen niet in de hoogste lagen 

zitten, en diversiteit gaat over studenten. Sybrig: Maar kan het niet in hetzelfde 

diversiteitsbeleidsplan? Johnny: Ja, misschien wel. Nelson: Bij etnische diversiteit kunnen ze ook 

naar onderzoekers kijken en zo. Maar goede kanttekening. Ivo: Weet iemand wanneer 

commissie diversiteit op centraal niveau van plan is om te komen met resultaten? Nelson: Het 

onderzoeksplan zou deze maand moeten komen. Sybrig: Afgelopen weekend las ik in de Folia 

dat ze na die kringgesprekken resultaten gaan presenteren. Vinden jullie het een goed idee dat 

wij dit verder oppakken en richting een advies werken? Ja.  
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12.  Vaste computers 

Micha: UB heeft een hele hoop data geproduceerd. Die zijn gesplitst in een aantal categorieën. 

 

1. Vinden we het wel ok om een aantal computers weg te halen nu we deze cijfers hebben? 

Ya’gel: Nee. Bijvoorbeeld de eerste locatie, de aquaria, dat lijkt me een plek waar de getallen best 

laag zijn. Maar docenten klagen blijkbaar dat er te weinig plaatsen zijn om een plek te 

reserveren. En die studiecellen zijn eigenlijk twee plekken, met ééntje een vaste computer en 

een lege, maar ik denk dat het erdoor komt dat die cellen maar door één persoon gebruikt 

worden steeds.  

 

Tycho: Waarom mist bijna overal tussen 15:00 en 16:00? Micha: Dat mist, er is naar piekuren 

gekeken. Tycho: Er staat wel één keer 96. Micha: Ik denk niet dat het daar hoger ligt dan de 

piekmomenten. Maar wat betreft computereiland en studiecentrum ben ik het met je eens dat 

het vol zit. Maar die studiecellen, ik denk niet dat het zin heeft om die computers te laten staan. 

Je kan ze wel verplaatsen. Johnny: Ik vind het wel jammer dat ze niet een heel jaar hebben gehad. 

Het lijkt me dat de percentages hoger liggen op andere momenten die nu niet geobserveerd zijn. 

Bij beginperioden en thesisperioden ligt het waarschijnlijk hoger. Ik vind het onvolledig om 

hierop te baseren dat we computers weg moeten halen. Joeri: Het lijkt me wel goed om 

computers te schuiven. Nelson: Computers van de studiecellen naar de aquaria. Dan zijn 

docenten ook weer blij. Sybrig: Ik ben het eens met Joeri, en studiecelcomputers naar UB.  

 

Ya’gel: Met die aquaria, het gebeurt best vaak dat een programmeervak daar wordt gegeven. 

Daar zitten losse laptops best vaak nog. Micha: Ik zou er pleiten voor herverdeling, dat je in alle 

aquaria de helft computers hebt. Je hebt dan meer computerzalen, en niet het laptopprobleem. 

Sybrig: Om de beurt computer – laptopplek. Stein: Ja. Catharina: Bedoel je dan dat je alle 

computers die in de aquaria staan, alle computers daarover verdelen? Ya’gel: Het lijkt me niet zo 

handig om het om en om te doen. Tycho: Ik vind wel echt dat er niks weg moet. Het gaat om de 

piekmomenten. Micha: Die piekweek is de tentamenweek, maar als je naar totale van al die 

piekweken kijkt is niet alles vol op het piekmoment. Als computereiland vol is, UB is vol, en 

studiecellen dan zijn er nog computers vrij in het aquarium. Sybrig: Ik vind het aquarium altijd 

veel te druk, daar kan ik me niet concentreren maar dan is er geen plekje meer in de UB. Ik denk 

dat de herverdeling veel problemen oplost. Micha: Je ziet ook in de weken dat er geen 

computerpractica zijn, ze veel meer gebruikt worden. Maar op de piekmomenten wordt dus ook 

niet alles gebruikt. Sybrig: Maar bij een herverdeling zullen de cijfers omhoog gaan denk ik. 

Sanne: Als je ze nu gewoon verdeelt kan je ze altijd nog weghalen. Micha: Dus de aquaria 

voldoen niet als solowerkplek omdat ze als groepswerkplekken gebruikt worden. Catharina: Je 

zou er nog duidelijk kunnen maken dat je het niet als groepswerkplek moet gebruiken.  
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Catharina: Maar wat is de kans dat dit gebeurt? Micha: Ze zijn vorig jaar al deels weggehaald. 

Mensen zijn bang om dingen weg te halen, maar vorig jaar bleek dit voordelig. Catharina: Is het 

niet handig om een mini plan te bedenken voor als ze het sowieso willen weghalen? Micha: Hij 

wil wel echt onze goedkeuring.  

 

2. Zo ja, hoe veel? - 

 

3. Laptop dockingstations zijn chill (aanname), is het ok om meer computers weg te halen als er 

dan meer laptop docking stations komen? Ivo: Wat is dit als het niet gewoon een stopcontact is? 

Micha: Een vast toetsenbord en een ding om je laptop op te zetten. Joeri: Ongeacht het weghalen 

van vaste computers kunnen die toch geïnstalleerd worden? Micha: Maar waar komt het geld 

vandaan? Hij zegt dan ook gewoon nee. Sybrig: Hij wil het heel graag, maar ik ben benieuwd 

waar het geld naartoe gaat. Breng er een plan voor. Ivo: We kunnen zeggen dat we dit uit willen 

proberen. Micha: Hij wil het doen, maar dan moeten er vaste computers weggaan volgens hem. 

Joeri: Maar waarom moeten ze weg? Reimer: Het kost geld. Joeri: Dat snap ik niet, er is toch 

gewoon geld?  

 

Ya’gel: Wat wilden we nou met de studiecellen? Micha: Computers verplaatsen naar de UB. 

Ya’gel: Ik denk dat er juist meer behoefte is aan het behouden van vrije plekken. Micha: Als je 

naar buiten de pieken kijkt is het ook een beetje onzin dat we zoveel computers hebben. Sybrig: 

Met die computers uit de studiecellen creëer je ook juist ruimte in de studiecellen. Ik zie het wel 

zitten. Ya’gel: Ik vind het wel oké om sowieso niet alle computers daarin weg te halen, maar een 

paar weghalen en kijken hoe dat bevalt. Sybrig: Er zijn 13 computers in de studeercellen. Micha: 

Ik denk wel dat het kan. Ya’gel: Ik ga wel beginnen met geen computers.  

 

Micha: Dus een paar weg uit studiecellen en herverdeling in de aquaria, en docking stations 

voorstellen. 

 

13. 10-puntenplan FNWI 

 

14. Inwerken nieuwe raad 

Ya’gel: Er staan een paar data genoemd. 27 mei komt de nieuwe raad bijeen. Dan krijgen zij de 

inwerkmap en presenteert elke taakgroep een beetje wat ze doen. 3 juni gaan we erheen. Jullie 

ontvangen nog een tijdsschema. Het idee van het inwerkweekend is een extra focus gekomen op 

teambuilding. En dat er zondag nog wat extra wordt gedaan. Sybrig: Vorig jaar hadden we naar 

ons idee best wel vrije tijd, dat was wel leuk, maar je kan het ook wel beter gebruiken. Ya’gel: 

Vorig jaar was het probleem ook een beetje dat niet iedereen er was. En we konden wel wat later 

weg van de locatie. De simulatie wordt iets heftiger dan vorig jaar. Er zijn twee dingen 

happening, de verhuizing + nieuwe decaan. DT komt langs. Sybrig: Karen vindt het heel 

belangrijk dat de nieuwe raad goed wordt ingewerkt. Ik wil het best vragen. Ya’gel: We krijgen 

verder nog een rollenverdeling voor de simulatie. Wij regelen een beetje alles qua koken, 

opruimen niet per se. Na het inwerkweekend zijn er nog twee data. Sanne: Voor de 

huishoudelijke taken, zal ik jullie indelen of moet er een inschrijfformulier komen? Ik maak wel 

een drive dingetje, wie het eerst komt wie het eerst maalt.   
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1. Zijn er onduidelijkheden in het plan? Nelson: Wanneer kan ik ongeveer een begroting 

verwachten? Sybrig: Eind volgende week. Ya’gel: Na de verhuizing. Tycho: Gaan we 

weerwolven? Ja.  

 

2. Zijn we belangrijke dingen vergeten? - 

 

3. Is er iets in het plan wat echt niet ok is? Ya’gel: Zijn jullie het er mee eens dat er extra aandacht 

komt voor teambuilding? Ja. 

 

15. W.v.t.t.k. 

 - 

 

16. Blog 

Sybrig: Verkiezingen. Ivo: Sinds het niet meer hoeft hebben we geen enkele blog meer 

geschreven. Micha: Volgens mij vind niemand het gewoon leuk. Stein: We kunnen ook vloggen. 

Micha: Wil iemand vloggen? Sybrig en Stein gaan een vlog maken.  

 

17. Rondvraag 

  Catharina: Vorige week had ik een mailtje gestuurd over adviesaanvraag naar de OR over 

een externe adviseur, en ik hoorde dat mensen het interessant vinden om over te 

bespreken. Willen we een PV stuk hierover? Ja. Samenwerking schrijft een PV stuk. 

 Micha: Allemaal gestemd? Ja. 

 

18. Actielijst 

De actielijst wordt doorgenomen. 

 

19. Sluiting 

Voorzitter Micha de Groot sluit de vergadering om 20.31. 

 

 


