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Geachte decaan, beste Hans, 

 

Naar aanleiding van de adviesaanvraag omtrent studieverenigingen schrijft de Facultaire 

Studentenraad van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) ’16-

’17 dit advies. De FSR FMG ’16-’17 is gevraagd om de bestaande voorzieningen van 

studieverenigingen in kaart te brengen en om aan te geven of deze voorzieningen al dan niet 

toereikend zijn. Vanaf de maand september tot en met december heeft de FSR FMG ‘16-’17 zich 

bezig gehouden met het inventariseren van de voorzieningen van studieverenigingen.  

 

Om dit in kaart te brengen zijn er gesprekken gevoerd met de voorzitters van de acht 

studieverenigingen van de FMG, welke samen de Faculteitsvereniging FMG vormen (Fv-FMG). 

Zij zijn gevraagd naar de stand van zaken over de beschikbare faciliteiten; het doel van hun 

bestuurskamer; de zichtbaarheid van de verenigingen; en het contact met de opleiding. Tevens 

is het conceptadvies voorgelegd aan de Fv-FMG voor op- en/of aanmerkingen. Uit de 

gesprekken zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen, waarover de FSR FMG ‘16-’17 zal 

adviseren. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de directeuren van de onderwijsinstituten 

(OWI). Zij zijn gevraagd naar de mate en de kwaliteit van het contact tussen de studenten en de 

docenten; naar de mate en de kwaliteit van het contact tussen de studievereniging en de 

opleiding; en naar hun mening omtrent het sociale landschap op de Roeterseilandcampus 

(REC). Een overzicht van deze gesprekken is te vinden in de bijlages.  

 

Faciliteiten 

Onderstaand stuk gaat veelal over de faciliteiten op de begane grond van het B/C gebouw. Bij 

het lezen van dit stuk, moet rekening gehouden worden met het feit dat VSPA op een andere 

locatie zit. De overige zeven studieverenigingen zitten bij elkaar op één gang, wat zij als zeer 

prettig ervaren.  Hierdoor is het makkelijk om informatie uit te wisselen en om contact te 

onderhouden. Op een paar punten is er echter nog verbetering mogelijk. Het eerste punt dat 
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verbeterd kan worden is de klimaatvoorziening. Vorig jaar is er veel actie ondernomen om het 

klimaat te verbeteren. De studieverenigingen zijn blij met de waaier die geplaatst is en met het 

feit dat zij deze zelf kunnen regelen. Het klimaat is echter (nog steeds) niet optimaal, zo kan het 

nog steeds erg warm worden in de bestuurskamers. Het is de FSR FMG ‘16-’17 bekend dat het 

klimaat van de kamers periodiek wordt besproken in een overleg tussen de Fv-FMG en Tom 

Verhoek, maar de FSR FMG ’16-‘17 wil adviseren dat deze evaluatie blijft plaatsvinden totdat er 

een structurele oplossing is gevonden. Daarnaast is er geen daglicht en geen frisse lucht in de 

kamers. De Fv-FMG heeft er vertrouwen in dat dit een stuk beter zal gaan als gebouw A open is. 

Het tweede verbeterpunt omtrent de faciliteiten gaat over het lichtbeleid in de kamers. Op dit 

moment hebben de studieverenigingen het idee dat het licht te vaak aan staat, ook wanneer zij 

niet aanwezig zijn. Dit komt de duurzaamheid niet ten goede. Om dit te kunnen verbeteren 

moeten er lichtschakelaars geplaatst worden. De FSR FMG ’16-’17 heeft vernomen dat er naar 

deze situatie gekeken zou worden, maar wil benadrukken dat het goed zou zijn als er 

lichtschakelaars geplaatst worden. 

 

Tot slot vinden studieverenigingen het jammer dat er geen mogelijkheid bestaat om eten te 

bereiden. Bestuursleden maken lange dagen op de UvA. De bestuurskamers worden gebruikt 

om leden te ontvangen en om bestuurstaken uit te voeren. De kamers zijn elke dag open, vaak 

langer dan de aangegeven openingstijden. Aangezien bestuursleden vaak de hele dag op de UvA 

bezig zijn voor de vereniging en er ’s avonds vaak een activiteit plaatsvindt voor hun leden, zijn 

bestuursleden van de verenigingen vaak genoodzaakt om op de UvA te eten. Om dit op te lossen 

adviseert de FSR FMG ’16-’17 om studieverenigingen te voorzien van mogelijkheden om eten te 

bereiden. Ook adviseert de FSR-FMG ’16-’17 om samen met Cormet te kijken naar de 

mogelijkheden om bestuursleden een korting aan te bieden voor eetgelegenheden binnen de 

UvA.  

Samenvattend, is de FSR FMG ‘16-’17 van mening dat de decaan er op toe moet zien dat er een 

structurele oplossing wordt gevonden voor het klimaatprobleem in de bestuurskamers en dat 

er lichtschakelaars worden geplaatst. Daarnaast adviseert de FSR FMG ‘16-’17 om 

studieverenigingen te voorzien van mogelijkheden om eten te bereiden of om met Cormet 

afspraken te maken over korting voor bestuursleden van studieverenigingen.  

Zichtbaarheid 

Naast de verbeterpunten omtrent faciliteiten, zijn er ook verbeterpunten mogelijk aangaande 

de zichtbaarheid van de verenigingen. Ook hierbij geldt dat het veelal gaat over de 

zichtbaarheid van de studieverenigingen op de begane grond van het B/C gebouw, en dus niet 

over VSPA. De Fv-FMG merkt dat studenten vaak moeite hebben om de gang met 

studieverenigingen te vinden. Studieverenigingen verwachten echter verbetering wanneer 

gebouw A opengaat. Als gebouw A opengaat, zitten de studieverenigingen midden in de 

doorstroom van studenten. Hierdoor zijn zij goed zichtbaar, en komen studenten de 

studieverenigingen eerder ‘toevallig’ tegen. Om de periode tot de opening van gebouw A te 

overbruggen, adviseert de FSR FMG ‘16-’17 om een plattegrond in de liften op te hangen, zodat 

studenten de gang met studieverenigingen makkelijk(er) kunnen vinden.  



 Facultaire Studentenraad 
studentenraad.nl/fmg  ~  fmg@studentenraad.nl 

23-12-2016  ~  studieverenigingen 
 

Pagina 3 ~ 4 

Een ander probleem omtrent zichtbaarheid is dat het voor studenten niet meteen te zien is  

welke kamer bij welke vereniging hoort. De FSR FMG ‘16-’17 adviseert om in de gang met 

studieverenigingen duidelijker te maken welke deur bij welke studievereniging hoort. Dit kan 

gedaan worden door de naam van de vereniging duidelijker te vermelden, bijvoorbeeld onder 

het kamernummer. 

Samenvattend adviseert de FSR FMG ‘16-’17 om een plattegrond met de locatie van de 

studieverenigingen in de lift op te hangen en om de naam van de studievereniging te vermelden 

onder hun kamernummer in de gang. Hierdoor zal de zichtbaarheid vergroot worden.  

Studieruimtes 

Uit zowel de gesprekken met de Fv-FMG als de gesprekken met de directeuren van de OWI’s 

blijkt dat er  ontevredenheid heerst over de studieplekken. Er zijn te weinig studieruimtes, 

waardoor studenten soms genoodzaakt zijn om bij hun vereniging op de bestuurskamer te 

studeren. Ook komen studenten die in de ruimtes rondom de studieverenigingen studeren vaak 

naar de studieverenigingen toe om verlengsnoeren te vragen, omdat er te weinig stopcontacten 

zijn. De FSR FMG ‘16-’17 is bekend met de problemen rondom studieplekken maar wil 

(nogmaals) benadrukken dat er te weinig studieplekken zijn en dat hier dringend een oplossing 

voor gezocht moet worden. Verder blijkt uit dat de boekingsapplicatie Mapiq onvoldoende 

bekend is onder de studenten.  

De FSR FMG ‘16-’17 adviseert om een structurele oplossing te vinden voor de problematiek 

rondom studieplekken en om stopcontacten te plaatsen in de ruimtes rondom de 

studieverenigingen. Daarnaast adviseert de FSR FMG ’16-‘17 om boekingsapplicaties zoals 

Mapiq meer te promoten, zodat studenten meer mogelijkheid hebben om gebruik te maken van 

een studieplek.   

Contact met de opleiding 

Elke studievereniging heeft op een andere manier en in andere mate contact met hun opleiding 

en/of afdeling. Uit onze inventarisatie komt naar voren dat zowel de studieverenigingen als de 

directeuren van de OWI’s van mening zijn dat informeel contact tussen 

student/studievereniging en OWI’s/afdeling/docent bevordert kan worden. De afdeling, de 

studieverenigingen en de collegezalen liggen fysiek ver uit elkaar waardoor men elkaar niet 

toevallig tegenkomt om elkaar informeel te spreken.  

De FSR FMG ’16-’17 adviseert om een plek te creëren waarbij studenten en docenten 

elkaar ‘toevallig’ tegenkomen, zodat het makkelijk is om informeel contact te onderhouden.  

De FSR FMG ’16-’17 is zich ervan bewust dat veel van bovenstaande punten al bekend zijn en 

dat deze zaken in ontwikkeling zijn, echter zijn dit de knelpunten die op dit moment ervaren 

worden. Concluderend adviseert de FSR FMG ‘16-’17 op een aantal punten.  

1) Ten eerste moet er goed geëvalueerd worden als gebouw A opengaat in samenwerking 

met de studieverenigingen over de huidige knelpunten. Er moet gekeken worden of 

deze knelpunten nog ervaren worden, of dat klachten wellicht veranderen.   

2) Daarnaast adviseert de FSR FMG ‘16-’17 om een structurele oplossing te vinden voor 

het klimaatprobleem in de bestuurskamers en om lichtschakelaars te plaatsen. Ook 

moeten studieverenigingen worden voorzien van mogelijkheden om eten te bereiden. 
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3) Verder adviseert de FSR FMG ‘16-’17 om een plattegrond in de lift op te hangen en om 

de naam van de studievereniging te vermelden onder hun kamernummer in de gang, 

om de zichtbaarheid te verbeteren. 

4) Ook moet er een oplossing gezocht worden voor het tekort aan studieruimtes. De FSR 

FMG ‘16-’17 adviseert om stopcontacten te plaatsen in de ruimtes rondom 

studieverenigingen en om boekingsapplicaties zoals Mapiq meer te promoten. 

5) Tot slot adviseert de FSR FMG ‘16-’17 om een plek te creëren waarbij studenten en 

docenten elkaar ‘toevallig’ tegenkomen, zodat het makkelijk is om informeel contact te 

onderhouden.  

 

 

Gaarne tot nadere toelichting bereid, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Aldert van Dam 

Voorzitter 

~ 
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Overzicht contact studieverenigingen en OWI’s  

- Sociale Wetenschappen 

o OWI 

 Contact student vs. docent 

 Er vallen meerdere opleidingen onder SW, waardoor de OWI wat 

verder van de studenten afstaat. 

 Over het algemeen is het contact goed. 

 Er moet een balans zijn, je zit niet altijd op contact te wachten als 

docent. 

 Contact studievereniging vs. afdeling 

 De kracht van een SV zit hem in de combinatie van sociale en 

educatieve activiteiten.  

 Gesprekken met voorzitters gehad. Onderwerpen waren de 

samenwerking en blended learning. 

 Zouden wel wat zichtbaarder kunnen worden. Zitten een beetje 

verstopt. Studieverenigingen zouden zich bijvoorbeeld op de brug 

kunnen presenteren door middel van bijvoorbeeld een banner.   

 Financiering studievereniging 

 Geven een bedrag aan subsidie: voor het magazine en het aantal 

leden. 

 Sociale landschap 

 Studieplekken: er waren studieplekken op de afdeling, maar hebben 

ze liever niet meer. 

o Kwakiutl 

 Contact met opleiding 

 Contact met de studieadviseurs en OC’s  

 Organiseren docent-studentborrel met best wel goede opkomst 

 In het spinhuis kwam je elkaar constant tegen, nu zit je fysiek verder 

uit elkaar dus minder informeel contact. 

 Er zit niemand bij de OC, maar OC wilt meer zichtbaarheid en wilt 

Kwakiutl daarbij betrekken voor een groter bereik.. 

 OC en Kwakiutl willen elkaar betrekken, maar er is nog geen 

concreet plan. 

 Kwakiutl organiseert rond de 8 evenementen waarbij een docent 

betrokken is. 

o SEC 

 Contact met opleiding 

 Contact tussen opleiding en bestuur zou beter kunnen.  

 Leuk contact met sommige docenten 

 Best wel wat studieverdiepende lezingen ook in samenwerking met 

Kwakiutl. 

 Contact is vaak zakelijk, SEC zou het leuk vinden als dit informeel ook 

beter wordt. 

 Vraagt zich af hoe de opleiding tegen de vereniging aankijkt. 

 Vrij veel evenementen waar docenten/opleiding betrokken is – 10 

tot 15. 
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 Promotie: nihil contact 

 

o Machiavelli 

 Contact met opleiding 

 Coördinator onderwijs in het bestuur, heel tevreden 

 Goed contact op zowel informeel als formeel vlak 

 Promotie: goed contact 

o Sarphati 

 Contact met opleiding 

 Promotie: stages/vacatures worden gedeeld 

 Betrokken bij open dagen 

 Boekverkoop gaat samen 

 Niet heel veel evenementen samen met de opleiding (ongeveer 5), 

het is moeilijk om studenten hiervoor te trekken.  

 Voorzitter zit bij de OC. OC ziet dat Sarphati een grote achterban 

heeft en gebruikt dit.  

 Conclusie: contact is goed, maar wellicht interessant om dit te 

versterken.  

o Pegasus 

 Contact met opleiding 

 Zit bij de OC en bij docentenvergadering 

 Werken veel samen met opleiding 

 Studenten mogen reflecteren op curriculumherziening 

 Docenten zijn nauw betrokken bij bepaalde evenementen 

 Opleiding benadert Pegasus niet actief, vanwege geen evenementen 

vanuit de opleiding. Benaderen wel als zij input van studenten willen. 

- OWI POWL 

o Comenius 

 Contact met de opleiding 

 Contact met BoS-student is goed 

 Er is contact met studieadviseurs  

 Werken samen met de opleiding voor evenementen 

 Student-docent contact kan beter  

 Promotie: opleiding benadert studievereniging regelmatig en 

viceversa 

 Opleiding zit in D, is redelijk ver, je loopt niet snel langs. Een 

oplossing zou een gezamenlijke koffieruimte zijn voor opleiding en 

student, zodat ze elkaar vaker tegenkomen.  

o OWI 

 Contact student vs. docent 

 Bij onderwijskunde en UPvA is het contact goed, bij Pedagogische 

Wetenschapen kan dit beter. Zijn hiermee bezig samen met 

Comenius. Ze willen graag contact maar gaat moeilijk.  

 Contact studievereniging vs. afdeling 

 Contact met Comenius is goed.  

 Gesprekken met voorzitter 

 Promoten voor elkaar 
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 Verbeterpunt: zou meer in de picture mogen staan binnen de 

faculteit. 

 Financiering studievereniging 

 Gaat in overleg, financiert op zich van alles wat: kamp, faciliteiten, 

narrowcasting, reis, tijdschrift. 

 Sociale landschap 

 Studieplekken: zijn niet heel mooi 

 Ontmoetingsplekken voor student-docent: te weinig, wellicht een 

facultaire ontmoetingsplek voor docent-student. 

- OWI Psychologie 

o VSPA 

 Contact met de opleiding 

 Veel contact: kamer inloop beleid. Ze kunnen binnenlopen als zij 

vragen hebben.  

 VSPA is minder betrokken bij opleidingsgerelateerd contact zoals bij 

de OC. Zitten wel bij het STOP-overleg (studentenoverleg 

psychologie).  

 Opleiding zelf organiseert niet veel evenementen omdat VSPA dit 

organiseert. Vorig jaar was er wel een psychologiefeest 

georganiseerd voor medewerkers en actieve studenten.  

 Opleiding werkt (vooral aan het begin van het jaar) goed mee om 

VSPA te promoten.  

o OWI 

 Contact student vs. docent 

 Over het algemeen goed, in het eerste jaar wat minder vanwege de 

hoeveelheid studenten. Vanaf eind jaar twee wordt het meer.  

 Contact met alumni is een zwakke plek 

 Contact studievereniging vs. afdeling 

 Studievereniging speelt vooral een sociale rol.  

 Goed voor de binding 

 Niet heel veel betrokken bij elkaar voor promotie 

 Financiering studievereniging 

 Subsidie voor studiereis en eerstejaarsweekend, en de OWI betaalt 

de ruimte van VSPA. 

 Sociale landschap 

 Studieplekken: over B/C kunnen zij niet veel zeggen. Ziet wel veel 

dezelfde gezichten. Er zijn veel studenten die betalen voor 

studieplekken terwijl hij/zij er geen gebruik van maakt. 

 Ontmoetingsplek docent-student: Wel oke, zijn bezig met een 

gezamenlijke borrel organiseren. 

 

- OWI Communicatiewetenschap 

o OWI 

 Contact student vs. docent 

 Goed: komen langs op de afdeling, studeren daar.  

 Grote groep verschillende studenten, wel vaak ouderejaars 



20161223 – Bijlage 1 – Overzicht gesprekken OWI; overzicht contact OWI-studievereniging 

 Voor de eerstejaars wordt geprobeerd om op een andere manier 

contact te onderhouden. Gaat via tutoren en studieadviseurs. 

 Organiseren zelf evenementen om (informeel) contact te 

bevorderen zoals een hardloopevenement. Dit wordt goed bezocht. 

Student/docent ratio is ongeveer 50/50. 

 Contact studievereniging vs. afdeling 

 Studievereniging speelt grote rol binnen opleiding.  

 Er worden veel studiegerelateerde evenementen georganiseerd door 

de sv en door de afdeling. Dit wordt op elkaar afgestemd. 

 Zowel formeel als informeel contact 

 Er is een studieadviseur als aanspreekpunt voor de sv. 

 Financiering studievereniging 

 De sponsoring hangt per jaar af van de begroting. Ze sponsoren 

vooral evenementen en het magazine. Niet echt de faciliteiten. 

 Sociale landschap 

 Studieplekken: te weinig, maakt zich hard voor stopcontacten. Is 

heel erg bezig met de sfeer op de verdieping. 

o Mercurius 

 Contact met de opleiding 

 Zitten bij de OC en bij docentenvergadering 

 Werken veel samen met opleiding 

 Studenten mogen reflecteren op curriculumherziening 

 Docenten zijn nauw betrokken bij bepaalde evenementen. 

 Opleiding benadert sv niet actief, vanwege geen evenementen 

vanuit de opleiding. Benaderen wel als zij input van studenten willen. 
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Bijlage 2 – overzicht gesprekken studieverenigingen 

Zichtbaarheid 

- Comenius: op dit moment nog niet tevreden, maar heeft goede hoop op de toekomst als A 

open gaat. 

- Machiavelli: op dit moment nog niet tevreden, maar als A open gaat wel.  

- Sarphati: op dit moment nog niet tevreden, als A open gaat wel 

- SEC: deuren zijn altijd vol gestickerd, waardoor het niet altijd duidelijk is welke kamer bij 

welke vereniging hoort. Optie: een duidelijker bord op de deur. Op dit moment nog niet 

tevreden met de zichtbaarheid, maar wordt beter als A opengaat. 

- Kwakiutl: nog niet tevreden over zichtbaarheid, maar wel als A opengaat 

- Pegasus: eerstejaars hebben wel moeite om het te vinden 

- Mercurius: zit afgelegen van de andere studieverenigingen. Mensen komen er alleen als ze er 

met een doel naartoe komen.  

- VSPA: zit anders dan de andere studieverenigingen. Er is een muursticker die duidelijk is. Bij 

de introductiedag worden de studenten rondgeleid zodat ze op de hoogte zijn. 

Kamernummer staat op VSPA site, maar niet op de UvA site. Misschien een goede 

toevoeging? 

Faciliteiten 

- Positief 

o Comenius: ventilator, leuk dat de studieverenigingen samen zitten, tevreden met 

grootte 

o Machiavelli: stopcontacten zijn goed in de kamer 

o Sarphati: leuk dat de sv’s samen zitten, blij met de CR, blij met de ventilator 

o SEC: klimaat is enorm verbetert, fijn dat je het zelf kan regelen, leuk dat de sv’s 

samen zitten 

o Kwakiutl: leuk dat de sv’s bij elkaar zitten 

o Pegasus: leuk dat ze met alle sv’s bij elkaar zitten 

o Mercurius: tevreden met de grootte 

o VSPA: tevreden. Ze hebben voldoende stopcontacten en een bijkeuken.  

 

- Negatief 

o Comenius: Geen daglicht, geen lichtknoppen 

o Machiavelli: klein, klimaat nog niet zo goed, warm, lucht is droog, systeem van 

laptops is verouderd, weinig tot geen ruimte voor student 

o Sarphati: oppervlakte van kamers verschillen, rare paal in de kamer, heeft een kast 

niet die de rest wel heeft, in de CR hangt een muffe lucht, computers zijn verouderd, 

printen is nu vervelend 

o SEC: zou graag voor elke bestuurslid een bureaustoel zien, bijna geen mogelijkheid 

om te kunnen eten (toegang krijgen tot keukentje?), licht is te fel en te onnatuurlijk, 

willen graag lichtknoppen 

o Kwakiutl: weg naar buiten is onprettig, het is een omweg, je kan niet snel even frisse 

lucht halen, waardoor je veel te lang binnen zit, kamer iets te klein om bijvoorbeeld 

te vergaderen, licht is te fel, ventilator laat dingen wegwaaien, een eetmogelijkheid 

zou fijn zijn.  
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o Pegasus: willen lichtschakelaar, kamer wordt heel warm als je met velen in de kamer 

zit. Jammer dat er geen dingen opgehangen mogen worden. Jammer dat er geen 

mogelijkheid is tot avondeten. Koffie is niet lekker.  

o Mercurius: zonlicht en frisse lucht zou fijn zijn. Ook moeten er meer faciliteiten zijn 

om eten te maken. Liever nog wat meer waterpunten.  

o VSPA: missen hun eigen koelkast.  

 

Studieruimtes 

- Comenius: weinig stopcontacten, te weinig plek 

- Machiavelli: te weinig plek, te weinig stopcontacten 

- Sarphati: te weinig studieruimtes waar het echt stil is, te weinig plek 

- SEC: te weinig plek, mapiq kan beter gepromoot worden, het is nog niet bekend genoeg 

onder studenten 

- Kwakiutl: te druk 

- Pegasus: te weinig plek 

- Mercurius: te weinig plek 

- VSPA: te weinig plek 

Contact met opleiding 

- Comenius 

o Contact met BoS-student is goed 

o Contact met studieadviseurs  

o Werken samen met de opleiding voor evenementen,  

o Student-docent contact kan beter (vindt de opleidingsdirecteur ook) 

o Promotie: opleiding benadert studievereniging regelmatig en viceversa 

o Opleiding zit in D, is redelijk ver, je loopt niet snel langs. Een oplossing zou een 

gezamenlijke koffieruimte zijn voor opleiding en student, zodat ze elkaar vaker 

tegenkoen.  

o Niet betrokken bij open dagen 

- Machiavelli 

o Coördinator onderwijs in het bestuur, heel tevreden 

o Goed contact op zowel informeel als formeel vlak 

o Promotie: goed contact 

- Sarphati 

o Promotie: stages/vacatures worden gedeeld 

o Betrokken bij open dagen 

o Boekverkoop gaat samen 

o Niet heel veel evenementen samen met opleiding (ongeveer 5), het is moeilijk om 

studenten hiervoor te trekken.  

o Voorzitter zit bij de OC. OC ziet dat Sarphati een grote achterban heeft en gebruikt 

dit.  

o Conclusie: contact is goed, maar wellicht interessant om dit te versterken.  

- SEC 

o Contact tussen opleiding en bestuur zou beter kunnen.  

o Wel leuk contact met sommige docenten 

o Best wel wat studieverdiepende lezingen ook in samenwerking met Kwakiutl 

o Contact is vaak zakelijk, SEC zou het leuk vinden als dit informeel ook beter wordt 
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o Vraagt zich af hoe de opleiding tegen de vereniging aankijkt 

o Vrij veel evenementen waar docenten/opleiding betrokken is – 10 tot 15 

o Promotie: nihil contact 

- Kwakiutl 

o Contact met de studieadviseurs en OC’s  

o Organiseren docent-studentborrel met best wel goede opkomst 

o In het spinhuis kwam je elkaar constant tegen, nu zit je fysiek verder uit elkaar dus 

minder informeel contact 

o Er zit niemand bij de OC, maar OC wil meer zichtbaarheid en daarvan Kwakiutl 

gebruik maken voor bereikbaarheid. 

o OC en sv willen elkaar betrekken, maar nog geen concreet plan 

o Rond de 8 evenementen met een docent 

- Pegasus 

o Zitten bij de OC en bij docentenvergadering 

o Werken veel samen met opleiding 

o Studenten mogen reflecteren op curriculumherziening 

o Docenten zijn nauw betrokken bij bepaalde evenementen 

o Opleiding benadert sv niet actief, vanwege geen evenementen vanuit de opleiding. 

Benaderen wel als zij input van studenten willen 

- Mercurius 

o Worden actief benadert voor evenementen.  

o Studieadviseur is wel eens bij een vergadering van Mercurius geweest (toont 

betrokkenheid) 

o Mogen altijd collegepraatjes houden. Docenten willen graag dingen mailen 

o Contact met de OWI’s om carrière evenementen af te stemmen.  

o Docenten zijn altijd bereid om in werkgroepen te promoten 

o Contact over internationaliseren van de studievereniging.  

- VSPA: 

o Veel contact: kamer inloop beleid. Ze kunnen binnenlopen als zij vragen hebben.  

o VSPA is minder betrokken bij opleidingsgerelateerd contact zoals bij de OC. Zitten 

wel bij het STOP-overleg (studentenoverleg psychologie).  

o Opleiding zelf organiseert niet veel evenementen omdat VSPA dit organiseert. Vorig 

jaar was er wel een psychologiefeest georganiseerd voor medewerkers en actieve 

studenten.  

o Opleiding werkt (vooral aan het begin van het jaar) goed mee om VSPA te promoten.  

Doel bestuurskamer 

- Comenius: moet toegankelijk zijn voor leden, maar omdat het redelijk klein is en er vaak 

bestuursleden komen lijkt het eerder op een werkruimte.  

- Sarphati: verschilt per bestuurslid, zowel werkplek als chillen met studenten, officieel 20 uur 

per week open, maar zitten er vaak 26 uur 

- SEC: kamer vaak van 11-17 open, deels werkkamer, deels gezelligheid 

- Kwakiutl: 11-17 open, maar zitten vaak veel langer. Bestuurwerk kan in de kamer, studeren 

gaat moeilijk, is ook voor gezelligheid 

- Pegasus: zowel chillplek als werkplek. Zitten er sowieso 11 tot 16 maar vaak langer.  

- Mercurius: openingstijden van 11 tot 14. Maar vaak zijn ze er langer. Voor studeren is het te 

druk.  
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- VSPA: Op de kamer komen leden, maar bestuursleden moeten er ook werken. Het is moeilijk 

om je te kunnen concentreren. Ze zitten er altijd van 10-18. 
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