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Vergadering PV 24 mei 2016 

Tijd  18.00 

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 18.00. 

 

2. Notulen & Actielijst 

De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld.  

 

3. Post 

In 

  Aankondiging van commissie huisvesting & financiën over resultaten. Staat in de agenda, 

wordt doorgestuurd. Lijkt me handig als iemand die daar verstand van heeft naartoe gaat. 

 Uitkomsten NSE zijn binnen.  

 Midterm review van de CSR doorgekregen. Naar aanleiding van een instellingstoets. Reimer: 

De NVAO gaat in 2019 de hele instelling accrediteren. Daarom kijken we nu als instelling wat 

er goed en slecht is.  

 Adviesaanvraag binnen over selectieprocedure BMW en PB.  

 

Uit 

 - 

 

 

4. Mededelingen 

DB 

  Micha: Kris is er niet, première toneelstuk.  

 Micha: Gesprekjes met opleidingsdirecteuren gehad. Lijkt me handig als we vrijdag 

adviezen opsturen. Per groepje coördineren en schrijven. Sybrig: Voorbeelden staan in de 

adviezen map op de Drive.  
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 Micha: Iedereen inwerkdocument in de map gedaan? 

 Micha: Donderdag wordt er besloten of we twee decanen krijgen.  

 Catharina: Ik ben er volgende week niet.  

 Micha: Vrijdag is de uitdeling van de inwerkmap van de nieuwe raad. Daar zal een 

presentatie bij zijn, dus doe een paar slides daarbij als taakgroep. Nelson: Waar doen we 

dat? Micha: Bètalounge, die moet ik reserveren.   

 

CSR  

 OV gehad met Dymph. We hebben het over selectieve masters gehad. De studentassesssor 

hebben we ook besproken. De centrale studentassessor willen we nog een half jaar door 

laten gaan, en dan in afwachting van de uitspraak van commissie D&D. Sybrig: Ik vind het 

wel gek dat de CSR dit zomaar heeft besloten zonder instemming van andere raden. Micha: 

We gaan er nu helaas niet over. 

 Informatieveiligheid hebben we mee ingestemd. Over firewalls en zo. Micha: Ik wil hier 

wel meer over horen. Je kan namelijk via printers mailen met scannen. Reimer: Ze zeiden 

vooral dat iemand de taak wordt gegeven dat het goed gaat.  

 Hoofdstuk 6 van het jaarverslag binnen, onderwijsdeel.  

 

Raad 

 Ivo: Vorige week hebben we met de mensen van Big History gepraat, die zijn een beetje 

teleurgesteld. Maar ze gaan andere manieren zoeken. 

 

5. Update studentassessor 

Kris afwezig. 

 

6. Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

1. Opening 

2. Notulen en Actielijst 

3. Post 

4. Mededelingen 

5. Update studentassessor 

6. Vaststellen agenda 

7. Uitgangscijfer honours 

8. Verplichte werkgroepen 

9. Externe adviseur 

10. Voorinvesteringen 

11. Vaste computers 

12. Joint degree BI & SB 

13. Decaanbenoeming FNWI 

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

15. Rondvraag 

16. Actielijst 

17. Sluiting 
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7.  Uitgangscijfer honours 

Micha: Mochten we niet tot een besluit komen gaan we stemmen.  

 

Sybrig: We hebben inmiddels volgens mij alle argumenten op een rij. 

 

1. Zijn er inhoudelijke vragen? 

Micha: Bij de tegenargumenten, zijn 1 en 3 hetzelfde? Sybrig: Bij 1 is bedoeld dat sommige OC’s 

meer tegen zijn dan andere. Joeri: Bij 2 voor, om welke ervaring gaat het dan? Sybrig: Argument 

van het DT. Weet ik dus niet. Ivo: Weten we iets van wat de honourscoördinatoren vinden? 

Sybrig: Zij zijn meestal tegen het verstrengen van eisen. Dus ik denk niet dat ze deze eis chiller 

vinden. Ya’gel: Ze vonden de waarde liggen in extra vakken volgen en hoge cijfers halen, maar ik 

weet niet of dat betekent dat ze dat ook vinden. Micha: Karen zei gister nog tegen mij dat het 

gemiddelde ging om de standaard 180 EC, en niet om de 30 EC die je extra doet. Het idee was 

dus dat je goed bent in je bachelor en daarnaast extra vakken gaat doen.  

 

Meningenrondje Ivo: Eén derde van de studenten haalt lager dan een 7. Ze moeten met 

argumenten van boven komen, anders ben ik tegen. Sybrig: Ik ben tegen de verhoging omdat ik 

nog geen valide argumenten ervoor heb gehoord. Ya’gel: Ik neig richting de 7,5 omdat je dan 

toch probeert een beetje Honours voor een selecte groep te houden. Sanne: Ik ben voor 7 omdat 

ik het zonde zou vinden dat er anders allemaal vakken verdwijnen. Johnny: Sluit me aan bij 

Ya’gel. Tycho: Ik ben voor 7. Dat is het meest een belang van de studenten in het algemeen. 

Nelson: Ik deel Ivo’s mening. Stein: Ik miste nog een extra voor argument. Gezien het cijfer 

gemiddeld iets van een 7 is, is een 7 misschien niet heel erg spannend om te vragen. Maar ik sluit 

me voor de rest bij Ivo aan. Joeri: Ik denk dat het belangrijk is dat je duidelijk maakt wat het is. Ik 

doe zelf geen Honours dus ik vind het moeilijk. Ik zou denk ik toch eerder voor de 7,0 gaan. Dat 

je ervoor beloond kan worden als je extra vakken wil doen. Catharina: Ik ga ook voor de 7,0 

houden. Er is geen duidelijk nadeel, en het moet wel enigszins toegankelijk blijven. Reimer: Ik 

ben ook voor een 7,0 omdat ik wil zien dat Honours vakken lastige en extra vakken zijn. Micha: 

Internationaal blijkt er geen benchmark voor Honours. Als we het een 7,0 houden is het FNWI 

honours. Als we het 7,5 doen is het UvA honours. Ik denk zelf dat het niet heel veel uitmaakt. Het 

lijkt me goed om de benchmark aan te houden, daarom ben ik voor de 7,5.  
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Ya’gel: Joeri, er wordt vermeld op je diploma dat je extra vakken hebt gevolgd. En Reimer, juist 

als je voor je normale curriculum een 7,5 gemiddeld hebt is dat alleen je curriculum en niet je 

Honoursvakken. Joeri: Mensen die ik ken die Honours doen snappen niet echt waarom ze het 

doen. De mensen die het leuk vinden om extra vakken te doen worden dan ook nog benadeeld. 

Ze krijgen ook gewoon een beloning voor mensen die het leuk vinden om extra vakken te volgen. 

Ya’gel: Ik denk dat je Honours moet zien als een extra manier om extra vakken te volgen. Johnny: 

Je kan Honoursvakken voor iedereen openhouden, maar het diploma specifieke eisen geeft? 

Ya’gel: Honoursvakken zijn open. Joeri: Jullie zien dus Honours als iets heel hoogs. Daar zijn we 

volgens mij nog niet. Dus dat zou voor mij niet uitmaken. Micha: Maar ik denk dat het een stapje 

in die richting is. Ivo: Ik neig steeds meer naar Joeri’s punt, als je met slimme mensen in een 

klaslokaal zit krijg je er meer uit. Maar wat de universiteit aanbied is heel erg gebrekkig en wat 

mensen er zelf van maken. Ik vind het vreemd om een hoge cijfereis te stellen dan. Micha: Laten 

we gaan stemmen. Sybrig: Wat gebeurt er met de OER als we de OER op dit ene punt afkeuren? 

Ik vind het zonde als die allemaal weggaan door dit. Ivo: Als we deze OER afstemmen moeten ze 

met een nieuw voorstel komen. Als de OER na 1 september wordt aangenomen geldt de oude 

OER. Sybrig: Dat vind ik best wel een lastig punt. Sanne: Als het niet lukt dan blijven we niet 

bekvechten? Dan kunnen we voor 1 september oké zeggen. Catharina: Als we niet duidelijk 

maken wat we hier van vinden dan kan de raad van volgend jaar er niets mee. Joeri: Misschien 

moeten we gaan stemmen. Micha: Tegen, voor, blanco of onthouding dus? 2 voor; 7 tegen; 2 

blanco, 1 onthoudt. Dan zijn we tegen de verhoging.  

 

Micha: Wat gaan we nu doen? Ivo: Aankondigen dat we hem afstemmen op dit punt. Micha: Zijn 

er andere discussiepunten waarvan wij een wijzing willen en directie het niet mee eens is? 

Sybrig: Meenemen tentamenopgaven. Ya’gel: Afronden op 0.1.  

 

8 Verplichte werkgroepen 

Ivo: We vroegen de OC’s om dingen, maar we hebben geen input. Dit advies is wat we tot nu toe 

vinden, en veel meer kunnen we nu niet. 

 

Micha: Hoeveel reacties zijn er op die website geweest? Tycho: Niet genoeg om conclusies uit te 

trekken. Sybrig: Weet je hoe lang die website gewerkt? Tycho: Hij had iets van 2 à 3 weken 

airtime.  

 

Alinea 1 - 

2 Micha: De eerste zin, we horen dan dus niet vaak klachten? Ivo: Wel als ik met mensen praat. 

Het is niet om te zetten in harde data. Sybrig: Misschien dat zeggen dat dan. Catharina: “Aan de 

hand van vele persoonlijke gesprekken”. Stein: Taal, “onnodig verplichte werkcolleges zijn”. 

3 - 

4 Ya’gel: Tweede opsommingspuntje snapte ik niet helemaal.  

5 - 

Conclusie - 

 

Algemeen Joeri: Kijk nog even goed naar de spelling.  
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9 Externe adviseur 

Joeri: We kregen dit vanuit het DT. Dus willen we iets met het advies dat gestuurd is naar de OR? 

Catharina: Ik heb hem wel gelezen, maar staat er iets over tijdsindeling? Micha: Kris zei voor de 

zomer een rapport. Of in ieder geval snel. Catharina: Weten we of willen we weten wat de OR 

hiervan vindt? Micha vraagt aan de OR of ze het advies extern adviseur al hebben besproken. 

Catharina: Ik denk dat de grootste vraag is of we iets met het rapport willen.  

Sybrig: Krijgen we het plan van aanpak van die man te zien? Misschien weet hij wel niet wat er 

speelt. Ivo: Ik vond het plan van aanpak ook een belangrijk punt in dat onderzoek. Wat me nu 

bijvoorbeeld opviel is dat het wordt gedaan wordt aan de hand van klachten van allemaal 

mensen. Micha: Dus de procedureafspraken moeten wij te zien krijgen en instemmingsrecht in 

krijgen. 

 

10 Voorinvesteringen 

 

1. Willen we Mapiq? Zo ja, weten iemand beter hoe het precies werkt (Micha?)? 

Ya’gel: We moesten precies gaan uitzoeken wat Mapiq is. Sanne: Het is idee is dat je via de wifi 

kan zien welke studieplekken bezet zijn en welke niet. Het idee is dat je groepsplekken wel 

reserveert. Johnny: Volgens mij waren ze gewoon vooral aan het doorvragen. Joeri: We moeten 

niet een compleet uitgedacht idee hebben, we willen gewoon dat er een betere regeling komt 

voor studieplekken. Johnny: Volgens mij gaan we de volgende keer pas concreet plannen 

uitstippen. Ya’gel: Mapiq nemen we dan mee de volgende keer. 

 

2. Is er nog input die we in willen brengen t.o.v. de docentinvesteringen? 

Ya’gel: Bij informatiewetenschappen kan het wel maar niet bij natuurkunde. Maar we hebben 

voorgesteld dat het per opleiding in kaart gebracht wordt. Sanne: Voor die tijd moet dat gesprek 

met die persoon zijn dus? Joeri: Ik zou hem meenemen, hij weet er alles van af. Als hij het wil 

meenemen. Micha: Wel van te voren even aangeven. Tycho: Is het nou een soort of/of? Ya’gel: 

Het was dus een beetje de vraag die we met jullie wilden bespreken. Catharina: De docenten die 

aangesteld worden zouden 100% docenten zijn. Voor een aantal opleidingen is dat heel erg 

nodig. Dit is vooral bij levenswetenschappen en informatiewetenschappen zijn. Johnny: Jeroen 

pitcht het ook een beetje alsof de hoofddocenten het te druk hebben. Ivo: Het probleem wat ik 

hiermee heb is dat het vooral levenswetenschappen is. Dit is een structureel probleem wat de 

faculteit heeft. Dat los je niet per se zo met voorinvesteringen op. Je wil onderwijs verbeteren 

met dit potje, niet de basis leveren. Ya’gel: Ze zeiden dat ze het nu als een soort test kunnen 

doen. Tycho: Maken ze het onderscheid tussen professionalisering en aanstelling? Ja. Ivo: 

Volgende week komt er nog een PV stuk over docentaanstellingen. Sybrig: Als we er zelf niet 

uitkomen kunnen we ook iets van een poll maken wat ze zouden vinden. Sanne: Iedereen wil 

sowieso meer studieplekken. Je creëert ook meer studieplekken met Mapiq. Catharina: Bij PB 

zou er bij investering in docenten bijvoorbeeld uitkomen dat er meer docenten zijn, en bij de 

andere dat je juist professionalisering wil? Kan je het niet zo ordenen per opleiding? Ya’gel: Dat 

hebben we gezegd. Tycho: Hoe ga je dat doen? Aan de opleidingsdirecteuren vragen? Ik ben 

meer voor docentprofessionalisering. Ya’gel: Laten we anders de discussie van volgende week 

afwachten. 
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3. Blended Learning, dingen waar we op moeten letten? Ya’gel: Misschien vinden ze dat Teaching 

Center wel genoeg. Ya’gel nodigt de man van voorinvesteringen uit.  

 

11 Vaste computers 

Ya’gel: We hebben met Steven gesproken. Steven gaat de prijs naar €2,50 brengen. Voor 

weekenddagen hoef je niet te betalen als je 2 weken je laptop kwijt bent. Privacy ging hij praten 

met ICT. Voor laptop service desk komen er vragenuurtjes. Over vaste computers wilde hij twee 

dingen doen. Hij zei dat het in de aquaria niet echt wordt gebruikt. Hij zei dat het geen enkele 

keer is doorgekomen bij roostering dat het te klein was. Hij stelde voor: je hebt er 10 hokjes, die 

4 zonder computer houden, bij 4 zalen om en om computers, en de laatste 2 zalen nog steeds 

volledig met computer. Als laatste argument hebben derdejaars geen BYOD gehad, en zouden 

mensen later meer laptops hebben. De UB moet bezuinigen, dus het geld dat hierop wordt 

bespaard gaat nergens heen. Bij voorinvesteringen kunnen we dus eisen dat er docking stations 

komen. 

 

Joeri: Kunnen we niet eisen dat die plekken die nu leeg zijn, die worden gevuld met docking 

stations? Als wij zeggen dat hij het niet mag weghalen, moet hij het toch uitgeven? Micha: Ik ben 

het ermee eens. Die docking stations zijn sowieso veel goedkoper. Tycho: Ik sluit me aan bij 

Joeri. Nelson: Zo lang je elke laptop erop kan aansluiten ben ik voor. Micha: Dus we gaan ermee 

akkoord mits we docking stations krijgen? Catharina: Ik vind 24 weghalen wel heel veel. Joeri: Ik 

vind 24 ook veel. Johnny: Heb je nog gevraagd naar de ontbrekende data, dus september? Micha: 

Daarop was het antwoord de BYOD regeling. Ivo: Aan het einde van het tweede jaar heb ik een 

mailtje gehad over BYOD. Dus ik denk dat het effect wel mee zal vallen als het bij meer studies is. 

Sybrig: We vinden 24 een beetje veel dus, dus misschien zeggen hoe het met 12 gaat? Tycho: Of 

we zijn gewoon tegen omdat we niet willen dat er bezuinigd wordt op studieplekken. Ya’gel: De 

plekken verdwijnen niet, je krijgt meer ruimte of een docking station misschien. Catharina: De 

conclusie was hiervoor dat iedereen niet wilde dat er computers weggingen. Nelson: Ik vind 

Sybrigs idee goed. Sybrig: Ik ben zelf van mening veranderd omdat ik het zonde zou vinden als 

er op andere dingen bezuinigd wordt als die computers niet gebruikt worden. Tycho: Zo lang die 

data onvolledig zijn en door iemand worden gedaan met een incentive dat er bezuinigd moet 

worden vind ik het raar dat we hiermee akkoord gaan. Joeri: Ik sluit me hierbij aan. Ya’gel: Hij 

wil het echt niet doen om te bezuinigen. Johnny: Het DT heeft een keer toegezegd dat bij 

aardwetenschappen vakken op computers worden gegeven bijvoorbeeld. De aquaria worden 

ook gebruikt als onderwijslocatie. Joeri: Ik blijf tegen, maar ik wil wel de pitch horen van Steven. 

Micha: Hij had wel aangeboden om hier die pitch te doen. Micha nodigt Steven uit bij de PV. 

 

12 Joint degree BI & SB 

Joeri: Willen we het nu al bespreken? Het komt volgende PV ook nog langs. Wij wilden gewoon 

vanuit S&I sure zeggen. Sybrig: Iets dat me opviel dat het bij de VU onder Information Sciences 

komt en bij de UvA onder Earth Sciences. Ik denk dat dat wel lastig is voor communicatie. Ya’gel: 

Hebben jullie al geïnformeerd wat het zal veranderen aan regels? Joeri: Dat kunnen we als S&I 

wel bespreken met de opleidingsdirecteur, wat de veranderingen zullen zijn. Sybrig: Misschien 

ook met de studenten praten. Ivo: En met de OC praten.  
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13 Decaanbenoeming FNWI 

Reimer: Dit stuk is geschreven aan de hand van een meeting met Lucas van de CSR. Deze 

procedure heeft hij toen uitgewerkt. Inhoudelijke vragen? Sybrig: Welke medezeggenschap 

wordt er bedoeld op die eerste pagina? Lijkt me slim om beide raden te doen, gezien de tijd. 

Micha: We kunnen besluiten wie het gaat doen. Reimer: De medezeggenschap is 50/50 OR/FSR. 

Sybrig: Over rector magnificus, neemt de voorzitter niet mensen aan? Reimer: Dat is een beetje 

een relikwie, de voorzitter moet het doen. Ivo: Er staat bij de openbare presentatie dat de 

kandidaten hun plannen moeten presenteren. Is dit een beetje “hoi”, wat willen jullie doen? 

Catharina: Jezelf voorstellen en een beetje visie lijkt me goed. Ya’gel: De rector magnificus was 

ook voorzitter, dus er was een beetje verwarring over.  

Micha: Willen we iets anders? Sybrig: Ik vind één student in de sollicitatiecommissie een beetje 

weinig. Joeri: Het is nu nul. Er zitten waarschijnlijk een stuk of vier mensen in. Dus dit leek ons 

een logische verdeling. Ivo: Dan zou ik ook een OR-lid zeggen. Of een medewerker op voordracht 

van de OR. Sybrig: Ik vind het wel een mooi plan, maar die openbare presentatie is misschien 

een beetje een schijn iets. Reimer: Ik denk dat het voor een deel misschien wel waar is. Nelson: 

Daar zijn toch juist de draagvlakgesprekken voor? Om gewicht te hangen aan die openbare 

presentatie. Joeri: Ik denk inderdaad dat het weinig invloed heeft, Syb, maar het is belangrijk dat 

iemand zich presenteert aan de academische gemeenschap. Micha: Ik vind Nelsons punt wel 

goed. Medezeggenschap kan er wel negatief of positief over adviseren als er meerdere 

kandidaten zijn. Sybrig: Wil je unaniem stemmen of meerderheid in de commissie? Joeri: Maar 

als je vastlegt dat je als student veto hebt maak je er misschien eerder gebruik van. Micha: Maar 

gewoon met consensus besluiten. S&I informeert de OR over decaan. 

14 W.v.t.t.k. 

 Sybrig: Ik ga summarizen wat we hebben bereikt in de afsluitende Too Dah Loo, dus mail 

vooral. 

 DB maakt een plan voor jaarverslag. 

 Adviezen opleidingsdirecteuren worden geschreven.  

 

15 Blog/vlog 

- 

 

16 Rondvraag 

 Ya’gel: Vond Bingo beetje raar. 

 Joeri: Vond het leuk. 

 Tycho: Maandag praat met de raad bij ACD. 

 

17 Actielijst 

De actielijst wordt doorgenomen. 

 

 

18 Sluiting 

Voorzitter Micha de Groot sluit de vergadering om 20.12. 


