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Vergadering PV 17 mei 2016 

Tijd  18.00 

Voorzitter Micha de Groot 

Aanwezig Micha de Groot, Catharina de Weerd, Tycho van der Ouderaa, Nelson Mooren, 

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

Hone e en Ivo de Klerk 

Afwezig Sybrig Smit en Johnny Vogel 

Notulist Merel Vogel 

Gast  

 

 

1. Opening 

Voorzitter Micha de Groot opent de vergadering om 18.00. 

 

2. Notulen & Actielijst 

De notulen worden zonder aanpassingen vastgesteld.  

 

3. Post 

In 

 De laatste OER’en zijn binnen. 

 De CSR had een vraag over de studentassistenten en de manier waarop die worden 

aangesteld. Aan wie geven we die vraag? Het verschilt per vak. 

 CoBo nieuw LIEF bestuur uitnodiging binnen. 

 Aanvraag of één van ons wilde meedoen in de selectiecommissie voor een nieuwe 

vertrouwenspersoon. Ik stuur het door. 

 Uitnodiging voor een huisvestingsymposium van ASVA. 

 

Uit 

 - 

 

 

4. Mededelingen 

DB 

 Micha: Sybrig en Johnny hebben eindpresentaties voor een vak. 

 Micha: Het allerlaatste BO is op 28 juni. Dat is na de allerlaatste collegedag. Om 13:30.  
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 Micha: Volgende week dinsdag van 3 tot 5 is het afscheid van Karen. Ik ben gevraagd om te 

speechen maar ik kan niet. Mocht één van jullie dat supergraag willen, meld je vooral aan. 

Kris: Misschien kan je Aniek voorstellen.  

 

CSR  

 We hebben een kadertoets beleid besproken bij de PV. Het heet een kader, en dat is waar 

toetsen/tentamens aan moeten voldoen. Dat is een centraal document. Ik weet niet of 

mensen er zich aan houden. Zal ik dat aan jullie laten zien? Micha: Voor wie is dit bedoeld? 

Docenten die een toets maken. Ivo: De FNWI maakt dit op het moment per opleiding, ik 

gok dat dit een beetje langs elkaar heen gaat.  

 Verder een paar kleine dingen, het staat in de mail.  

 Catharina: Allocatiemodel? Reimer: Morgen de eerste bijeenkomst van de werkgroep. 

Volgende week maandag is de startbijeenkomst. Er is een facebookevenement van.  

 

Raad 

 Nelson: In mijn penningmeesterstuk stonden nog een paar posten die onduidelijk waren. 

Die waren niet op ons van toepassing, dus die 500 à 700 euro is niet op ons van 

toepassing. Catharina: Dus we hebben daadwerkelijk zoveel geld over? 

 Tycho: Lijsttrekkersdebat is gefilmd, staat op facebook. Micha: W.v.t.t.k. 

 

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. Nabespreken BO 

8. Engelstaligheid FSR 

9. Advies docentaanstellingen 

10. Studieplekken creëren 

11. Big history 

12. Update Wikicie 

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

14. Blog? 

15. Rondvraag 

16. Actielijst 

17. Sluiting 
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7. Nabespreken BO 

 

8. Engelstaligheid FSR 

Joeri: Dit is niet echt een uitgebreid stuk. Dus eh, ja. Een discussie binnen onze FSR. 

 

1.Willen we meer extern communiceren in het Engels? Reimer: Op facebook en zo, waarom niet? 

Sanne: De drempel om het te lezen is al best wel groot, misschien is de drempel dan nog groter. 

Nelson: Gewoon net als de mailtjes allebei. Micha: Goed plan. Joeri: Adviezen willen we nog niet 

Engels doen denk ik. Nelson: Als we extern meer in het Engels communiceren, is het misschien 

wel handig om iets aan Engelstaligheid te doen. Zodat buitenlandse studenten wat meer kunnen 

vinden. Ivo: Ik denk ook dat het onderwerpafhankelijk is. Joint-degree over Engelstalige masters 

lijkt me relevant om te doen. Tycho: Zo’n samenvatting vind ik nu overdreven, ik denk dat er 

heel weinig studenten zijn die nu onze adviezen lezen. Ya’gel: Een samenvatting lijkt mij ook 

overbodig. Micha: Ik ben wel van mening dat als de achterban groeit, we er dan meer aan 

moeten doen. Misschien kunnen we er iets bij zetten waar het over gaat, en dat je erbij zet 

“mocht je geïnteresseerd zijn, mail dan naar ….”. Dus adviezen doen we op een later tijdstip. 

Reimer: Om meer Engelstalig publiek te krijgen moet je ook wel meer Engelstalige dingen 

schrijven. Nelson: Er kan in de toekomst iemand in de raad komen die alleen maar Engels 

spreekt, die heeft dan niks om op terug te vallen. Iets om over na te denken. Ivo: Zo lang je één 

iemand hebt die dat terug kan lezen kan die dat gewoon samenvatten in het Engels.  

 

Micha: Naar het DT lijkt me raar. Reimer: Misschien volgen zij ons wel in plaats van andersom. 

Joeri: Misschien zijn we een beetje te vroeg met het puntje extern ook. We weten ook nog niet 

wat we zeggen tegen het DT over wat we willen dat ze gaan doen. Sanne: We kunnen het er ook 

een keer heel open over hebben, over wat wij als de voor en nadelen zien. Misschien zijn zij er 

wel mee bezig. Micha: Dus vanaf nu facebookposts tweetalig.  

 

2. Willen we (meer) intern communiceren in het Engels? Micha: Ik denk dat het erg veel werk is. 

Ya’gel: Ik sluit me erbij aan, ook bij Ivo. Je moet even wachten tot dat ook echt begint te spelen. 

Joeri: Ik sluit me daar ook bij aan. Nelson: Beetje een zijspoor, maar ik zie ook wel relevantie… 

Was het niet zo dat buitenlandse studenten hier geen stemrecht hebben? Ivo: Als je hier 

ingeschreven staat voor je master moet het kunnen. Reimer: Je doet wel maar twee jaar je 

master, en je kan niet het eerste jaar de raad in.  

 

Sanne: Misschien is het een idee om te zeggen tegen de volgende raad dat ze moeten kijken in 

hoeverre Engelse communicatie nodig is. 

 

3. Is het erg dat er geen Engels sprekende mensen in de raad zitten? 

Al over gehad. Tycho: Ik vind het eigenlijk erger dat er geen masterstudenten in zitten. Veel 

masters zijn Engels, dus het hangt samen. Sanne: Is het een idee om uit te zoeken om hoeveel 

mensen dit gaat? Micha: Ja, maar wat ga je dan meten? Het aantal Engelstalige studenten die 2 

jarige masters doen? Ja. Ivo: Volgens mij 20%, dus dan hebben we het over 250 of zo? Micha: 

Goede natte vinger. Ivo: Het precieze aantal vind ik niet heel belangrijk. 
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4. Moeten er nog dingen uitgeozcht worden door AGV om tot een (betere) conclusie te komen?  

Stein: Misschien kunnen we het peilen hoever het nodig is. Micha: Lijkt me interessant, maar het 

is moeilijk om te peilen denk ik. AGV zoekt uit of er een studievereniging voor internationale 

studenten is.  

 

 

9. Advies docentaanstellingen 

Tycho: Wat vinden jullie ervan?  

 

Tweede alinea – 

Derde alinea “Gebrek aan kennis” Joeri: Het duurt een beetje lang voordat je uitlegt wat je wil 

bereiken. Ivo: Ja, klopt. 

Vierde alinea – 

Vijfde alinea “Psychobiologie” Micha: Komt later, maar al een idee? Catharina: Volgende week 

gaan we nog met heel veel mensen praten. PB is een stuk ingewikkelder dan we eigenlijk hadden 

verwacht.  

Zesde alinea “Informatiewetenschappen” Tycho: Er moet een afspraak worden gemaakt met de 

opleidingsdirecteur. Vergeleken met PB is het sowieso niks. In de positieve zin. 

Zevende alinea “Loopbaanperspectief en docenttevredenheid” Joeri: Wat is WP? Tycho: 

Wetenschappelijk personeel. Ivo: Dat rapport flexibele dienstverbanden vond ik best wel 

schokkend. 30% fysieke klachten is wel heftig. Sanne: Over depressiviteit kwam er ook uit iets 

uit, toch? Tycho: We doen het er wel bij.  

Conclusie Catharina: Dit komt dus later. 

 

Vragen Micha: Wanneer verwachten jullie dat het af is? Tycho: Over twee weken.  

 

10. Studieplekken creëren 

Joeri: Er was dus bedacht bij de voorinvesteringen om de UB uit te breiden, dus we wilden het 

even breder trekken. We hadden zelf een paar ideeën bedacht. We dachten dat je bij C en D vast 

een paar tafels erbij kan zetten. Naast de oude FSR kamer is zo’n balkonnetje, daar kan je vast 

nog wat neerzetten. De brainwave herinrichten zou kunnen. De UB uitbreiden dus ook. De TV 

wand zou je dan naar voren halen en daar meer studieplekken creëren. Dit hebben we ook 

besproken tijdens het BVO, en het idee was dat je in G nog meer stoelen kan plaatsen. Sanne: En 

als je de trap op loopt vanaf Sjeel, daar kan je nog wat tafels neerzetten. Misschien niet optimaal 

maar we moeten wat. Catharina: De ideeën die hier staan vind ik heel goed, maar dat plekje bij 

de trap niet zo. Ik denk dat het daar heel onhandig is. Joeri: De huidige studieplekken uitbreiden 

lijkt me beter. Op een nieuwe locatie studieplekken creëren was niet echt het idee. Ya’gel: Ik vind 

die plek van Sanne niet eens zo’n heel gek idee. Het kan wel. Micha: Mij lijkt het een heel drukke 

plek.  

 



 Facultaire Studentenraad 
                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  

fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 5 / 8 

Micha: Dus zwarte banken weghalen? Nelson: Die ruimte waar die rare ronde banken staan zou 

je best studeerbaar kunnen maken. Catharina: Uitbreiden van de UB vind ik een heel goed idee, 

maar als je de zwarte banken naar achter schuift, komt dat niet in de loop van de grote trap? Wil 

je het TV ding wel houden? Ya’gel: Ik ben heel erg in favour of de UB uitbreiden, maar je moet 

wel even kijken naar akoestiek. Het galmt best wel. Stein: Niet de makkelijkste oplossing. Micha: 

Ik ben wel een beetje sceptisch over UB uitbreiden, er zitten best wel veel mensen op de zwarte 

banken. En misschien staat het in de weg voor mensen die naar de balie moeten. Sanne: Als je 

die banken daar weghaalt kun je ze misschien op een andere plek zetten. Reimer: Bij ons voor de 

deur. Ya’gel: Misschien krijg je wel ruzie met events. Micha: Steven stond er wel voor open om de 

ruimte voor onze kamer anders in te richten.  

 

Joeri: Wat vind men van de ideeën die er nu staan? Stein: Misschien kan je de banken naar dat 

plekje van Sanne verplaatsen. Ya’gel: Je kan kijken naar D0. Micha: Bij wie zouden we dit moeten 

regelen? Joeri: Steven denk ik. Micha: Hij heeft er vast wel een mening over, maar hij gaat er niet 

echt over in principe. Ya’gel: Moeten we dit bespreken bij voorinvesteringen of niet? Sanne: We 

kunnen het ook ergens eerst aankaarten, en als ze dan zeggen dat er geen geld voor is dat we 

dan naar de voorinvesteringen gaan. Joeri: Ik denk dat het wel nice is om het bij 

voorinvesteringen aan te kaarten. Ya’gel: Ja, improve de studieplekken. Sanne: Ik weet niet of dat 

nu al kan, maar die Tesla minor is ook bezig met studieplekken. Misschien kunnen we die 

mailen. Micha: FIT gaat het bij de voorinvesteringen aandragen dus.  

 

11.  Big History 

Ivo: We kregen de vraag van Lucy of ze hun hoorcolleges niet kunnen verplichten. Het zijn 

allemaal gastcolleges en ze vinden het bijzondere omstandigheden. Er komt niemand meer 

opdagen sinds ze hun hoorcolleges niet mogen verplichten. Micha: Dit zijn IIS keuzevakken waar 

geen OC voor is, als toelichting. Ya’gel: Hoeveel studenten heeft BH? Ivo: Zo’n 200. Joeri: Is er 

duidelijkheid over of dit ook aan het DT is gevraagd? Ivo: Nee. Ik weet niet of ze het gevraagd 

hebben. Tycho: Ze zeiden iets van “het mag niet, maar misschien met onze toestemming wel”. 

Stein: Sinds wanneer mogen ze het niet meer verplichten? Ivo: Een aantal jaar… Micha: Hoeveel 

mensen komen er naar de hoorcolleges? Ivo: Ze hadden het over in de 30. Catharina: Het heeft 

ook een n van 66, die vakevaluatie. Micha: Hoeveel mensen ronden het vak af? Ivo: Volgens hen 

kan je dat niet echt vergelijken. Catharina: Wat ik heb gezien bij de evaluatie is dat er maximaal 5 

negatieve dingen zijn gezegd over de hoorcolleges. Ivo: Maar ik weet niet hoeveel studenten het 

vak afronden.  

 

Joeri: Ik vind het gek dat ze naar ons toegaan om toestemming te vragen. Ik weet niet of wij in de 

positie zijn om dat te doen. Ik zou ze adviseren om met het DT te praten. Ivo: Het is gedogen. 

Ya’gel: Ik sluit me aan bij Joeri. Nelson: Vanuit het IIS zou toch iets gebeuren met OC voor 

keuzevakken? Micha: Later. Ya’gel: Ik zou meegeven dat wij onszelf niet in de positie achten om 

hier een oordeel over te vellen, maar dat we denken dat het bij het onderwijs ligt. Maar lichtelijk. 

Catharina: Wat ook een beetje een ding is, is dat je voor bètastudenten het niveau hoger kan 

maken, maar alfastudenten volgen het ook.  
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Meningenrondje Nelson: Als het vooral mensen van andere faculteiten zijn, kunnen we niet 

verschillende faculteitenversies doen? Nee, grapje, maar ik heb niet echt een mening. Tycho: Ik 

denk dat het gevaarlijk is om een uitzondering te maken voor verplichte hoorcolleges. Sanne: Ik 

zou niet direct nee of ja zeggen maar ik zou als tip meegeven dat ze moeten kijken of ze het op 

kunnen nemen. Ya’gel: Waarom denk je dat opnemen de opkomst gaat verhogen? Sanne: Niet, 

maar meer mensen blijven dan het vak volgen. Stein: Ik denk niet dat dit vak het enige vak is dat 

hierover te klagen heeft. Maar we kunnen adviseren het wat interactiever te maken. Reimer: 

Geen mening. Joeri: Ik sluit me aan bij Ya’gel, en ik ben het eens met Stein dat je het wat 

interactiever kan maken. Iets in de trant van tentamenvragen bespreken of zo. Ivo: Ik snap 

waarom ze dit willen, die hoorcolleges hebben in dit geval wel toegevoegde waarden. Ik zou een 

uitzondering hier terecht vinden. Catharina: Ik sluit me bij Ya’gel aan. Micha: Ik vind een 

uitzondering hier niet echt op zijn plek als je het kan halen zonder hoorcolleges te volgen. Tycho: 

Ik ben tegen nee zeggen, wij dienen het belang van de studenten en ik denk dat studenten het 

vervelend zouden vinden als het verplicht wordt. Micha: Namens Sybrig, zij wilde het niveau 

verhogen en verbeteren. Ya’gel: Ik vond Steins punt interessant.  

 

Micha: Ivo, kan je je in de algemene mening vinden? Ivo: Ja, maar het is wel goed om concreet na 

te denken over de verbetering van het vak. Ze vinden zelf dat het vak kapot gaat. Micha: 

Misschien dus meer interactiviteit, en toetsbesprekingen of zo. Joeri: Bij ons hebben ze keer een 

vak waarbij je vragen moest indienen, en dat je die ging behandelen. En sneaky wat 

tentamenvragen doorheen knallen. Catharina: Heel veel studenten vonden de tentamenvragen 

ook onsamenhangend. Je zou daar ook best wel goed mee kunnen oefenen. Joeri: Gooi je er ook 

een shakeq bij. Micha: Misschien is het slim om te zeggen dat studenten rekening houden met de 

tijden. Joeri: Hoezo gaat het kapot? Ivo: Gastdocenten haken af als ze er zitten voor maar 30 

studenten. En intern wordt afhaken best wel hard afgerekend. Joeri: Dan kan je zeggen dat ze de 

colleges moeten opnemen, dan krijg je minder uitval.  

 

12. Update Wikicie 

Catharina: We zijn dus een beetje door de hele Wiki gegaan. We hebben een onderscheid 

gemaakt tussen twee dingen: dingen die we willen houden, dan wel dingen die eraf moeten of 

verplaatst worden. De vraag is dus: zijn jullie het met deze verdeling eens? Het hoeft niet nu, 

maar kijk even naar je eigen onderwerpen.  

 

Missen er dingen? Ya’gel: Blended Learning, begroting/kadernota. Nelson: Verhelderende vraag, 

er is nu een lijst wel houden/niet houden, hebben jullie al punten die bij niet houden staan die 

ergens anders moetne? Catharina: Dat zijn de punten waarbij 2 dingen staan. Joeri: Stilteruimte, 

en misschien een idee om blackboard om te vormen naar digitale leeromgeving. Stein: Ik miste 

nog mastervoorlichting. Catharina: Dat is dus voorlichting. Tycho: Praat met de Raad. Ivo: 

College of Science, verplichte werkgroepen, numerus fixus, voorinvesteringen, 100% docenten, 

docenttevredenheid. Ya’gel: Wat bedoel je met COS? Ivo: Er staat ergens tussen de graduate 

schools en het IIS, dus het COS moet er ook bij. Tycho: 10-puntenplan. Joeri: Studentenpartijen. 

Tycho: Valt dat niet onder verkiezingen? Ja. Stein: Webcommunicatie of zo? Dus blogs en stuk 

van Timo van de Velde en zo. Micha: Dus bureau communicatie en dan webcommunicatie? Oké. 

Joeri: Misschien inwerkweekend als subkopje van inwerken. Tycho: Too Dah Loo onder 

communicatie misschien. Stein: Misschein nog media voor FB en Too Dah Loo. Tycho: Uva-Q. 
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Niet houden Reimer: Wat betekent niet houden? Catharina: Weg. Reimer: Kan je het niet beter 

archiveren? Micha: Een subkopje archief. Catharina: Ik heb geen idee hoe je de website aan moet 

passen. Joeri: Ik zou Engelstalige bachelor wel willen houden. Er zijn meerdere VC’s mee bezig. 

Ivo: Academic English zou ik ook willen houden. Eenmalige acties is voor PR misschien ook wel 

handig. Sanne: We hebben best wel een aantal dingen eruit gedonderd omdat die best wel 

allemaal onder PR kunnen vallen.  

 

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

 Tycho: Feedbackpunten over het lijsttrekkersdebat. Catharina: Het debat vond ik zelf heel 

goed verlopen. Er was een beetje gestress daarvoor over het opnemen. Misschien kon dat 

wel eerder. Misschien gewoon iets eerder overzicht van wat er moet gebeuren. Joeri: Ik vond 

de opkomst wel een beetje teleurstellend. Micha: Hoeveel mensen kwamen er? Joeri: 20 of 

30. Ik vond de stellingen wel goed. Ya’gel: Willen we iets met de opkomst doen? Ik hoor van 

iedereen om me heen dat de verkiezingen gewoon niet interessant worden gevonden. 

Nelson: Hoe is de digitale opkomst voor de post en het filmpje? Stein: 1300 views, maar die 

waren allemaal automatisch. Catharina: Sybrig had wel naar alle kandidaten een beetje 

ideestellingen doorgestuurd, en Els heeft dat met Mei doorgesproken en ik met mensen van 

LIEF. LIEF had net iets meer inhoudelijke kennis dan de rest. Maar wat Johnny dus zei, is dat 

wij een soort prepding organiseren. Of dat je dat met je eigen partij doet. Zodat ze iets meer 

op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt. Micha: Ik vind het niet per se onze taak om het 

werk van de partijen te doen. Ik denk niet dat het onze taak is om alle kandidaten al voor de 

uitslagen al in te werken. Ya’gel: Je stopt er dan ook te veel moeite in stopt vanwege de 

opkomst. Reimer: Ik vind het meer andersom een argument. Ivo: Als het niet per se de 

bedoeling is om met elkaar in discussie te gaan kan je ook gewoon de ruimte geven om een 

mening te verkondigen over iets.  

 

Stein: Wordt er wel eens iets van een enquête gehouden over hoeveel mensen er nou echt 

geïnteresseerd zijn in hoe het bestuur werkt en zo? Micha: Ik denk dat je dan scheve 

resultaten krijgt. Maar wordt niet gedaan.  

 

14. Blog/vlog 

Stein: Hebben jullie misschien dingen waarover we kunnen vloggen? Joeri: De 

studentenraadsverkiezingen resultaten. Live vloggen.  

 

15. Rondvraag 

  Reimer: Ik was laatst bij een bijeenkomst voor OC’s. Zij hadden een beetje het idee bij de 

geneeskunde OC dat de examencommissie heel veel dingen uit de OER naar regels en 

richtlijnen trok. Catharina: We kunnen het aan Patrick vragen.  

 Catharina: Is er iets bekend over de uiteindelijke complete uitslagen? Reimer: Donderdag 

kwam dat pas. Maar blijkbaar zou het vandaag komen.  

 

16. Actielijst 

De actielijst wordt doorgenomen. 
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17. Sluiting 

Voorzitter Micha de Groot sluit de vergadering om 20.09. 

 

 

 


