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Vergadering

PV 27 september 2016

Tijd
Voorzitter
Aanwezig

18.00
Esther de Boer
Esther de Boer, Menno van Gameren, Tom Strengers, Noa Visser, Nick Nauta,
Renske Grupstra, Karlijn Limpens, Susan Rigter, Eli de Smet, Steven Beutick
Richard Broersen
Merel Vogel
-

Afwezig
Notulist
Gast

1.
Opening
Voorzitter Esther de Boer opent de vergadering om 17.00.
2.
Notulen & Actielijst
De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld.

3.



Post
In
We zijn uitgenodigd voor de ACD CoBO.
Bevestiging aanname opleidingsdirecteuren scheikunde, computational sciences en natuuren sterrenkunde. Het is nu officieel.
Uit



4.





-

Mededelingen
DB
Esther: Kris komt volgende week weer.
Esther: Ik heb een mandaat van Richard om te stemmen deze vergadering.
Esther: Vinden jullie het oké zo als de agenda zonder beschrijving per punt rondgaat? Ja.
Esther: Korte recap regels voor de PV. Het lijkt me wel zo prettig als we doen dat iedereen
elkaar laat uitpraten en dat je het niet non-verbaal laat merken als je het niet met iemand
oneens bent. En we werken met handen, just a reminder. En laten we met ordevoorstellen
komen.
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Menno: Over geld, er komt een mailtje aan over de betaling van de cadeautjes. Pizza’s komt
er ook aan.
Menno: Over de koekjes: de koekjes in de koektrommel zijn voor mensen van buitenaf, de
koekjes in een pakje zijn voor de PV en voor de rest moet je je eigen koekjes meenemen.
Eli: Kan de UvA onze pizza’s betalen? Menno: Ik ga het er met Richard over hebben.
Karlijn: Ik vind het belachelijk, je moet normaal ook je avondeten betalen. Tom: Je moet
het geld dat je uitgeeft aan de UvA verantwoorden, ik ben het er niet mee eens eigenlijk.




CSR
Via mail.



Raad
Susan: We gaan de vesten ergens anders bestellen, dus die worden niet geborduurd.
Blousejes worden nog wel geborduurd.
Susan: Ik zit in de campagnecommissie D&D, het referendum vindt waarschijnlijk plaats in
week 48.
Eli: Wij spreken morgen met Jan de Boer, als je nog een vraag voor hem hebt kan dat bij de
w.v.t.t.k. vermeld worden.
Susan: Er wordt nog meer geld aan het CvB gevraagd door D&D, die vraag aan ons voor
geld ligt dus ook even geparkeerd.






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

Opening
Notulen en Actielijst
Post
Mededelingen
Vaststellen agenda
HR
Advies basisgegevens
CoBO

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

AO
Raad van Advies
FPS keuzevakken
Evaluatie inwerken
W.v.t.t.k.
Rondvraag
Actielijst
Sluiting

6. HR
Esther: Kunnen we het zo vaststellen? Ja.
7. Advies basisgegevens
Nick: Ik vind het voldoende om zo te versturen. Esther: Laten we niet nu spelling- en taaldingen
doen.
Susan: Ik zou benadrukken dat OC-professionalisering heel erg belangrijk is vanwege de wet
versterking bestuurskracht. Noa: Staat er nog gespecificeerd ergens wat basisgegevens zijn?
Nick: Nee, in de faculteitsreglementen staat letterlijk “basisgevens”, dus ik neem aan dat we dit
zelf kunnen invullen.
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Esther: Ik dacht dat we nog kunnen toevoegen dat het essentieel is voor het uitvoeren voor onze
taak.
Eli: Het is geen advies, ook geen ongevraagd advies. We wisten niet zo goed wat het wel was
eigenlijk. Nick: Als we dit als een verzoek versturen ontnemen we onze eigen rechten, dus ik
denk dat het geen kwaad kan als we het als ongevraagd advies sturen. Susan: Je kan het meer als
een advies formuleren. Eli: Advies is hij niet aan gebonden. Het idee is juist dat hij dit moet
naleven. Er is opzettelijk niet gekozen voor het woord advies. Susan: Kunnen we dit niet aan de
persoon contact vragen? Karlijn: Ik vind de opmerking van Suus wel goed. Je herinnert hem er
wel aan dat hij verplichtingen heeft. Hij is met een advies verplicht om te reageren. Pim: Ik denk
dat we hem kunnen versturen zoals hij nu is, en als er niet wordt gereageerd dat we dan verder
kijken.
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8. CoBo
Menno: We komen met één scenario meer dan dat we hadden beloofd, we hadden wat meer
varianten dan gedacht. Per variant wilde ik even toelichten wat de voor- en nadelen zijn.
Eerste variant Menno: Nadeel is een kater en sommige mensen vinden het niet leuk.
Tweede variant Menno: Voldoet wel aan cultuur, en kater weg.
Derde Menno: Ik weet niet of iedereen het leuk vindt dat er geen shotjes zijn.
Vierde Menno: Ik denk dat het minder mensen trekt.
Eli: Tijdens de vorige PV werd gesproken over een uur recipiëren, een uur rondlopen en dan
weer recipiëren. Is dat onderdeel van één van deze plannen? Menno: Nee. Vorig jaar duurde
constitutie drie uur. Eli: Ik vond het wel echt een goed plan om een soort intermezzo te hebben.
Susan: We kunnen dat altijd ter plekke inlassen in 2 en 3 als dat nodig is. Mijn voorkeur is optie
3. Steven: 2 of 3. Renske: 2. Tom: 2 of 4. Karlijn: 2. Noa: 3. Menno: 2. Esther: 3, Richard 3. Dus we
kijken naar optie 2 of 3.
Menno: Als we Eli’s plan inwerken in deel 2 komen we er denk ik best wel goed uit. Karlijn: Ik
vind cadeautjes wel een leuk idee, je kan volgens mij 2 en 3 ook combineren. Susan: We zijn wel
gebonden aan een budget. Noa: Ik vind ballonnen gewoon heel leuk. Karlijn: En je kan het ook
wel gewoon zelf zeggen als je geen alcohol (meer) wil. Esther: Dus we doen optie 2, met een
soort tijdslot voor het recipiëren? Nick: We kunnen ook verdund alcohol doen. Noa: Ik wil ook
voorstellen dat we er een beetje op letten wie er recipiëren. Susan: Laten we nog even met Joeri
om tafel zitten, hij is onze pedel. Noa: Als mensen mensen gaan brassen, let er op dat ik niet
wordt gebrast, want dan ga ik dood.
9. AO
Esther: Donderdag hebben we weer een AO. De punten die we willen bespreken op het IO zijn de
begroting, samenwerking informatiewetenschappen en eventueel dat ongevraagde advies van
reglementen. Als we die op het IO willen bespreken moeten we die wel op het AO besproken
hebben. Eli: Misschien dat actiepuntje over de NSE, wij weten niet zo goed wat er mee bedoeld
wordt. Noa: Op centraal niveau is er een NSE platform, en zij gaan een dag organiseren waarbij
verschillende mensen langs gaan komen om ideeën uit te wisselen over hoe je je
beroepsoriëntatie kan verwerken in je opleiding. Dat is het idee. En ik zie oprecht niet in wat we
hier als FSR hier mee moeten. Esther: Maar willen we dit agenderen voor het AO, of niet? Menno:
Ik zou het agenderen en vragen wat zij er specifiek nog een keer mee willen. En melden dat de
CSR ermee bezig is. Esther: We stippen het kort aan.
Susan: Misschien kunnen we iets zeggen over isolatie van onze ruimte?
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Pim: Ik vind het heel vroeg om het nu al over vluchtelingen te hebben, volgens mij zijn wij nog
niet ingelezen genoeg om het al te vermelden. Tom: Op het AO kan je gewoon zeggen dat we het
er over 2 weken over willen hebben. Pim: Maar we moeten de hele situatie nog analyseren.
Esther: Dus liever niet op het AO. Noa: Als je eenmaal een plan gaat maken moet het altijd nog
langs de PV, en dat duurt atlijd minstens een paar weken. Karlijn: Ik heb geen idee waar het over
gaat, en ik vind wel dat we het moeten bespreken. Pim: We zijn in de onderzoekende fase naar
het vluchtelingenbeleid van de FNWI, en we gaan het beleid bij andere faculteiten onderzoeken.
En waarom hebben we het over een Verum tijdens het AO? Susan: Ik stel voor dat we dit
misschien later als w.v.t.t.k.’tje doen.
Eli: Zijn we al uit over de vergaderkamer? Esther: Nee, goed punt. Karlijn: Kan je het niet bij
faciliteiten FSR noemen? Menno: Wat mij betreft bespreken we vergaderkamer niet en
raadskamer wel.
Esther: Ik wil misschien wel de huisvestingsplannen bespreken. Dus mogelijke scenario’s over
VU en UvA dingen die van plek wisselen.
Esther: Menno heeft een tentamen tijdens het AO, kunnen er nog andere mensen? Noa: Ik wil
nog wel mee. Esther: Tom, Noa en ik gaan dus.
10. Raad van Advies
Esther: Twee mensen uit de raad van 13/14, twee mensen uit 14/15 en twee mensen uit 15/16
zitten er nu in. Willen mensen nog mensen uit eerdere raden? Eli: Laten we eerst kijken wat ze
gaan doen. Karlijn: Ik denk dat het heel waardevol is. Esther: Voor mijn gevoel heeft de RvA twee
functies: informatief en wat meer tactisch. Het gaat niet alleen om dossiers, ook om bijvoorbeeld
inwerken. Renske: Wat vond de vorige raad van de RvA? Esther: De vorige raad heeft het
ingesteld, en ze waren nog zoekende naar hoe ze het precies gaan vormgeven. Noa: Bij de CSR
hebben we een buddysysteem met de RvA. Ik spreek mijn voorgangers aan die ik ken en chill
vind, dat kunnen we ook gaan doen. Pim: Annelieke Muller heb ik opgezocht, en zij was twee jaar
geleden taakgroephoofd van mijn taakgroep. Het was heel waardevol, ik zou jullie aanraden om
dat ook te doen.
Esther: Misschien kunnen we nu bedenken of we nog meer mensen bij de RvA willen en dat we
over een tijdje vaststellen wat we gaan bespreken. Karlijn: Het lijkt me wel leuk om kennis te
maken. Esther: Er zijn ook oude raadsleden die tegen het vormen van een RvA waren, omdat die
vonden dat je als oud raadslid altijd beschikbaar moest zijn en dat RvA dit een beetje
ondermijnt. Noa: Maar het is wel fijn als je überhaupt weet wie er in het land is bijvoorbeeld.
Nick: Ik zie de RvA als een soort orgaan die geen verplichtingen hebben maar dat die gewoon
bereikbaar zijn. Steven: Het lijkt me niet heel erg nodig dat mensen van vorig jaar erin zitten.
Eli: Is het een idee dat de RvA een soort mailbestand is van alle mensen die nog bereid zijn hulp
te bieden, en dat wij die mensen zelf kunnen contacteren? Noa: Ja, maar als je één mailingslijst
maakt is dat niet zo handig. Het is wel goed als er een stel mensen is dat altijd bereikbaar is,
want er zijn ook mensen die hier helemaal niet. Karlijn: Je kan ieder oud raadslid al benaderen,
en het lijkt me sowieso goed om up to date contacting te hebben. Susan: Ik zou bij
contactgegevens ook toevoegen welke dossiers en welke taakgroep ze hebben gedaan. Nick: Ik
zie de RvA niet per se als een orgaan, meer een soort verheven lijst met mensen. Eli: Als je een
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flinke lijst hebt, dan kan je je eigen mixje maken bij de RvA. Tom: Waarom niet beiden? En een
mailinglist en een lijstje van mensen die altijd bereikbaar zijn? Noa: Ja, ik ben voor het voorstel
van Tom. Karlijn: Ja, en de RvA kan ook punten aandragen tijdens een overleg. Dat lijkt mij ook
goed, dat gebeurt anders niet. Ze zijn directer bezig met jou.
Esther: We willen dus de RvA, en ook een bestand met alle oud raadsleden. Ik kijk Tom even
aan? Tom maakt een document met gegevens van oud raadsleden. En laten we een keertje een
biertje drinken met de RvA na de PV? Pim: Neem echt contact op met je voorganger en de
voorganger van je voorganger.
Noa: Ik wil graag suggeren om Kia bij de RvA te doen, zij was raadslid in 12/13 en afgevaardigde
in 13/14. Esther contacteert Kia over de RvA. Esther regelt een kennismaking met de RvA.
11. FPS keuzevakken
Noa: Hoe zit het bij Bèta-Gamma? Esther: Bij BG mag je de vakken gewoon als keuzevak doen.
Renske: FPS groeit heel erg, en ze vinden dat er dus niet genoeg plek is.
Pim: Wij kwamen tot de conclusie dat wij het niet eens zijn met de argumenten die worden
genoemd. Het opstellen van FPS vakken zou voordeel zijn voor de interdisciplinariteit. Te weinig
capaciteit is wel een reëel argument. Tom: Mag ik een alternatieve oplossing presenteren? Is het
nu mogelijk dat FPS-mensen voorrang krijgen, en dat bijvakstudenten daarna eventueel erbij
kunnen? Eli: Je kan je niet inschrijven voor natuur- of wiskundevakken. Maar je kan later
enrollen voor die vakken. Het kan wel als er te veel mensen zijn. Noa: Maar het speelt dus niet
alleen bij FPS? Eli: Via SIS was het onmogelijk bij natuur- en wiskunde, maar ik kwam wel van de
FEB.
Karlijn: In hoeverre werk je in projecten bij het eerste jaar? Menno: Bij de meeste vakken wel, de
laatste twee blokken van het semester vooral. Voor de rest heel veel paper-opdrachten. Tom:
Laat de capaciteit van te voren aangegeven worden door die man, en je kan hem dan daartoe
dwingen.
Esther: Iedereen vindt dat die vakken opengesteld moeten worden. Karlijn: Ik snap dat projecten
moeilijker zijn, maar er zijn ook vakken waarbij dat echt niet speelt. Er zijn dus vakken die je wel
kan volgen. Noa: Ik zou contact opnemen met Lucy Wenting. ExCu neemt contact op met Lucy
Wenting over FPS keuzevakken.
Eli: Zijn er reglementen hierover? Ik herinner me iets vaag dat ieder vak open moet zijn. Pim:
Dat is precies waarom deze issue ontstaan is.
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12. Evaluatie inwerken
Esther: Laten we een meningenrondje doen met één gewaardeerd ding en één minder
gewaardeerd ding. Menno: Ik vond het fijn dat ik best wel veel met Sybrig samengewerkt heb, en
ik vond het minder fijn dat het bij anderen niet zo goed ging. Noa: Bij het inwerkweekend is er
ook gericht op ons als raad, en ze hebben ons vrij gelaten in hoe we die moeten indelen. Wat ik
niet zo goed vind is dat ze niet echt veel dingen voor ons hebben geregeld, zoals ontmoetingen
met belangrijke mensen. Die overdracht ging niet zo goed. En ik merk dat ik met de oude raad
niet super veel contact heb, en met de raad van 13/14 meer contact heb. Karlijn: Ik vond Sanne
heel fijn met inwerken, inwerkweekend vond ik ook wat Noa zei. Ik zit in een taakgroep met
dossiers van verschillende taakgroepen. Dus inwerken kon niet 1 op 1. Daar moet beter over
worden nagedacht. Tom: Ik vond de vrijheid in je eigen taakgroep vormen goed, en ook
taakgroepgrootte. Wat fijner zou zijn is als we eerder de taakgroepen indelen, dan kan je al
inwerken in de periode dat zij er nog mee bezig zijn in plaats van in de vakantie. Renske: Ik vond
het fijn dat we echt een groep werden op het inwerkweekend, en dat er meteen een lijst kwam
met alle mensen en met dossiers erbij. Ik vond het wel jammer dat bij de inwerkmeetings alles
vrijwel werd losgelaten. Ik spreek ze niet echt meer. Nick: Ik vond het inwerkmoment van OO
heel goed. Ik vond het heel vervelend dat sommige dossiers werd overgedragen naar een andere
taakgroep; daardoor ontstaat er veel verwarring. Dus ik zou het per dossier doorsturen en niet
per taakgroep. Eli: Het zou wel chill zijn als er een week in de vakantie is waarbij je wordt
ingewerkt, dan hou je die week vrij. Maar ik ben ook goed ingewerkt, en vind het jammer dat ik
ze niet meer zie. Pim: Ik ben op twee heel verschillende manier ingewerkt. Perfect georganiseerd
en alles op een rijtje, ExCu was heel anders. Er was heel veel informatie waarvan heel weinig op
papier stond. Vooral het verdelen van de dossiers vind ik ook een pijnpunt. Het was een soort
van ding waar je een jaar mee gaat werken, en een verdeling die je vorig jaar hebt bedacht
meteen weggooit in plaats van die aanpassen. Steven: Het kan veel inhoudelijker, nog voor dat
de vakantie begint. Ik kan alle oude raadsleden gewoon prima bereiken nu, dat vind ik een
positief punt. Susan: De dag nadat de taakgroepen werden verdeeld kreeg ik meteen een doodle,
heel fijn. En ik vind het kut dat PR niet de documenten heeft bijgehouden. Esther: Ik vond het
heel onduidelijk bij wie de verantwoordelijkheid lag om het inwerken te prikken. En verder
hebben we niet echt een DB inwerkmoment gehad. Ik vond dat dat beter kon.
Noa: Wat Eli zei, als je de laatste week van de vakantie verplicht aanwezig bent is dat wel goed
maar dat loopt samen met de inwerkperiode van de CSR. Karlijn: Ik ben wel echt voor zo’n vast
inwerkmoment naast het inwerkweekend. Noa: Ik vond het inwerkweekend heel leuk, we
kunnen ook kijken of we een training kunnen regelen op inwerkweekend. Ik denk ook dat wij
beter kunnen archiveren met de dossiers, maar dat kan je ook in de zomer al toegang toe geven.
Karlijn: Voor de vakantie is al bekend hoe de dossiers verdeeld worden, ik stel voor dat wij een
drive inrichten voor hen en bij iedere taakgroep een blokje maakt met 16/17. Noa: Dat kan ook
een Z-schijf zijn bijvoorbeeld. Susan: Ik heb het idee dat dit echt een PR puntje is. Ik ga zelf een
actielijstje opstellen en dat erin zetten. Esther: Mensen van archiveren, hou hier dan ook
rekening mee.
Eli: Als je een inwerkweekend hebt dan kan je die dossiers ook neerleggen. Tom: Laten we het
hier niet weer over hebben. Esther: Laten we het daarover hebben bij jullie stuk.
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Esther: Heeft iemand nog punten over het inwerken die belangrijk zijn om te noemen? Noa: Ik
vond het best wel jammer dat we niet met de hele vorige raad zijn samengekomen voor de
zomer. Karlijn: Je hebt een commissie voor het inwerkweekend, en ik denk dat de andere
raadsleden er niet per se echt mee bezig waren. Eli: Ik denk dat het nuttig is om het tijdens het
inwerkweekend te hebben over een visie van de groep. Noa: Je hoeft niet één visie met zijn allen
te hebben, maar je kan het wel ontdekken. Menno: Daar hebben we de beleidsplan-avond voor.
Noa: Maar het is wel fijn om persoonlijke visies te weten. Pim: Als je een heel formeel moment
neemt om over visie te denken zie je direct die visieverschillen, maar het getuigt ook van een
soort van commitment van de nieuwe raad. Nick: Ik had vorige week een training om voor te
lichten als student voorlichter. Je kan best wel zo’n soort vraag stellen om een soort bondingmoment te creëren. Menno: Mocht iemand nog ideeën hebben, mail dat gewoon alsjeblieft. Dan
kunnen we daar iets mee.
Esther: We pakken dit erbij als dit concreet gevormd gaat worden.
13. W.v.t.t.k.
 Pim: Binnenkort is het bachelordag. Maar het lijkt me leuk als we daar als FSR zijn. Ik denk
dat dat een goed moment is om in te grijpen. Nick: Ik denk dat het verspilde moeite is,
mensen op de bachelordag hebben nog niet gekozen. Susan: Lijkt me een heel raar moment
om te gaan marketen dat er een FSR bestaat. Sensory overload. Pim: Matching, dan? Is dat
een beter idee? Noa: Of de facultaire introductie. Karlijn: Dit valt onder mijn taakgroep, maar
we gaan hier echt mee in de slag.
14. Hoe ging de PV?
Eli: Ik denk dat de PV heel erg goed gaat tot nu toe. Tom: Ik zou nog iets meer samenvatten in
iets meer actiepunten benadrukken. Noa: Een beetje voor iedereen, probeer met je
vergaderstukken te realiseren dat andere raadsleden nog niet op hetzelfde niveau-level is.
Karlijn: En ik denk dat we er allemaal vanuit moeten gaan dat de stukken gelezen zijn. Dus eerst
vragen of er vragen over het stuk zijn en dan met je discussiepunten en doelen en zo.
15.


Rondvraag
-

16.

Punten volgende agenda

17. Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen.
18. Sluiting
Voorzitter Esther de Boer sluit de vergadering om 18.38.
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