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Vergadering

PV 17 januari 2017

Tijd
Voorzitter
Aanwezig

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

Afwezig
Notulist
Gast

1.
Opening
Voorzitter Esther de Boer opent de vergadering om 17.59.
2.
Notulen & Actielijst
De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld.
3.

4.







Post
 Mededelingen
DB
Esther: Ik heb een mandaat van Renske, Susan heeft een mandaat van Tom.
Esther: Morgen VZO, ik heb daar twee dingetjes die ik kort wil bespreken daarover. De
eerste is dat de FMG heeft gevraagd of alle raden kunnen vertellen over hoe op hun
faculteit student-assistent worden aangenomen en gezocht. Esther en Nick praten over
student-assistenten. En er was een idee om voor te stellen of alle raden hun adviezen
kunnen delen. Wat vinden jullie daarvan? Richard: Onze adviezen zetten we toch gewoon
op de site? Esther: Niet alle raden doen dat. Het is wel makkelijk denk ik. Pim: Ik denk dat
er meerwaarde in dit idee zit omdat de CSR dan meer overzicht heeft. Ze hebben dan alles
op één plek. Voor mijn eigen taakgroep, er zijn heel veel dingen die spelen op alle
faculteiten. Esther: Ik gooi dit wel op morgen. Ik zie er wel heil in.
Esther: De PV van volgende week wordt verplaatst naar donderdag van 6 tot 8.
Esther: Op 24 januari is er om 10:30 een 3 FSR’en overleg met alleen de raden, dus niet
bestuurders. Overleg wie er mee kan binnen je taakgroep.
Esther: Vorige week op BVO hebben we besproken dat we de agenda’s IO- en BO-agenda’s
gaan delen met het BVO.
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Karlijn: Er is een mailtje gestuurd naar FIT dat mensen de stilteruimte gezelliger willen
inrichten. Wij zijn het er niet mee eens dat daar een huiselijke sfeer komt. Willen we het
hierover hebben? FacIT schrijft een PV-stuk over stilteruimte.
Karlijn: We moeten een commissie inwerken fixen. Er moeten drie mensen in. De datum
voor het inwerkweekend gaat geprikt worden.










~

CSR
Noa: Vandaag was OV. In de OV hebben we het onder andere over diversity officer gehad. De
FNWI loopt hier op voor. De procedure moet centraal vastgesteld worden. Als het goed is, is
over 2 maanden duidelijk hoe het gaat lopen. Op aanvraag van Geert en Karen zelf hebben
we het heel lang gehad over UvA-VU. Het dossier is heel erg complex. Doordat alles met
elkaar samenhangt is het nog steeds niet gelukt om een helder besluit te formuleren.
Doordat alle dossiers met elkaar samenhangen, dus SRON, natuurkunde,
aardwetenschappen en de informatiewetenschappen, gaan alle stappen moeilijk. We gaan
er nog verder over in gesprek. Karen wil graag nog een gesprek plannen voor het debat. Dan
heeft ze in het debat ook wel echt iets te zeggen. Neurowetenschappen is van de baan, uit
het huisvestingsconvenant. In 2014 in mei is er een convenant tussen de UvA en de VU
getekend, dat op die locatie de Fundamental Sciences en de Science for Sustainaibility komt.
Esther: Hoe kan je iets uit een huisvestingsconvenant halen? Noa: Amsterdam Neuroscience
komt dus niet.
We hebben het ook over masterselectie gehad.
Tijdens de GV hadden we het over UvA-HvA, de GOR met name wil heel graag dat ze
splitsen, en andere mensen willen het juist niet. 27 januari krijgen we een nieuw
voorgenomen besluit van het CvB.

5.

Update studentenassessor

6.
Vaststellen Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Notulen en Actielijst
Post
Mededelingen
Update studentenassessor
Vaststellen agenda
Voorinvesteringen
Vaste computers
Update vluchtelingen

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Medezeggenschap na verhuizing
IO strategie
Opnemen PV’s
W.v.t.t.k.
Wat gaat er naar de CSR?
Rondvraag
Actielijst
Punten volgende agenda
Sluiting
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7. Voorinvesteringen
Pim: Laten we hem per alinea doorlopen.
2e alinea Richard: “we hebben dit erg gewaardeerd” vind ik een beetje meh. Ik zou hem
samenvoegen met de eerste alinea. “Bij het proces zijn we nauw betrokken geweest, wat wij erg
hebben gewaardeerd.” Eli: Volgens mij vervullen we gewoon een taak. Laten we het weghalen. –
Ja.
3e alinea Richard: Wel goed om BKO’s en SKO’s uit te schrijven. Noa: Dat kan je ook Googlen.
Richard: We delen ze ook met studieverenigingen. Esther: Kan niet heel veel kwaad. Laten we
het doen.
4e alinea Susan: Ik vind dat we duidelijker moeten hebben dat we vinden dat de oplossing voor
de situatie structureel moet zijn. Eli: “we vertrouwen op” moeten we van maken “we
verwachten”. Pim: Ik bedoelde hiermee dat SILS dit budget op zich neemt. Ik zal het
herschrijven.
5e alinea Nick: Wat wordt er bedoeld met office-hours? Pim: Dit is hoe we het genoemd hebben,
dit is hoe het DT ons initiatief heeft genoemd. Esther: Ik vind wel dat we dit ook moeten
uitleggen. Eli: Ik ben daar zeker voorstander van. Eli: Ik zou “we vertrouwen erop” graag willen
veranderen in “we verwachten dat”. Susan: Er staat dat de stuurgroep BL een
medezeggenschapsorgaan is, en dat is het niet. Esther: Moet hergeformuleerd worden.
Esther: Algemene opmerkingen? – Nee.
Esther: Wie gaan de wijzingen doorvoeren? Pim wijzigt advies voorinvesteringen.
8. Vaste computers
Karlijn: Zijn er nog vragen over wat er staat? Esther: Ja, het heet vaste computers, maar het gaat
eigenlijk om chromebooks. Karlijn: Het is meer een soort updatestukje.
Esther: Wat vinden we van chromebooks aanbieden? Noa: Ik denk dat best wel veel mensen op
de FNWI een laptop lenen om meer dan een tekstverwerker te gebruiken. Susan: Ik vind het een
enig idee maar ik denk dat mensen te lui zijn om dit te gaan lenen. Karlijn: De doelgroep is
inderdaad de studenten die bezig zijn met tekstverwerken, en Susan, als je een gedeelte van de
computers weghaalt en je geeft aan dat je een computer kan lenen denk ik dat dat echt wel kan
werken. Susan: Ik denk dat je moeilijk onderscheid kan maken tussen mensen die
tekstverwerken en anderen. Esther: Als je een laptop leent bij de bieb moeten ze hem ook nog 4
uur resetten. Dan zie ik er wel weinig heil in. Noa: Kan iets als R er wel op draaien? Karlijn: Nee.
Noa: We doen hier allemaal bètastudies. Je hebt heel weinig keren dat je alleen maar een verslag
typt. Verder, Davy van de CSR heeft contact met de UB omdat ze bij REC het plan hebben om
chromebooks gebruiken. Misschien handig om contact met hem te hebben.
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Richard: Als de UB zelf zegt dat het een oplossing is dan is het best wel handig. Je kan het
gebruiken voor iets opzoeken of Blackboard of zo. Ik denk dat het wel een prima alternatief is.
Nick: Bij heel veel studies moet je tegenwoordig een laptop aanschaffen om je studie überhaupt
te doen. Ik snap niet dat je dan je laptop meeneemt als je weet dat je hem moet gaan gebruiken.
Noa: Stel jouw laptop gaat stuk, en je kan niet meteen een nieuwe laptop kopen. Je bent best wel
fucked. Het is een uitzonderingssituatie, maar als je verplicht om studenten een alternatief te
beiden is een chromebook niet een alternatief. Karlijn: De normale laptops blijven ook. De
chromebooks zijn een aanvulling.
Eli: Chromebooks zijn kut. Noa heeft gelijk. Ik heb nog nooit niet andere software nodig gehad
dan een tekstverwerker. Je wil dingen kunnen manipuleren. Dat gaat niet met een chromebook.
Pim: Moeten we niet vragen wat de studenten hiervan vinden? Prima dat wij een idee van
chromebook prima vinden. Maar is hier vraag naar? Nick: Pim, wij zijn verkozen om studenten te
vertegenwoordigen dus het is heel logisch dat het bij ons komt. Eli: We hebben hier een
steekproef van 12 en hier is een beetje discussie. Laten we de steekproef een beetje uitbreiden.
Karlijn: Ik zou zo’n idee niet meteen opgooien als er niet duidelijk is of dit wel kan. Noa: Ik vind
dat je het pas onder studenten moet brengen als er duidelijk is om hoe veel chromebooks het
gaat. Karlijn: Als wij negatief zijn als raad kan ik dat doorgeven. Esther: Er is scepsis.
Richard: Je logt dus in met je google account, dan hoef je niet 4 uur te resetten.
Karlijn: Willen we specifieke informatie over welke computers blijven en zo? – Ja.
9. Update vluchtelingen
Karlijn: Wat wil je doen met de hardcopy? Pim: Ik wil weten wat er precies is afgesproken, en of
de UvA iets zinnigs heeft in verhouding tot andere universiteiten. Noa: Vluchtelingendossier gaat
dan onder diversity officer vallen, komt er dan niet heel veel onder diversity officer? Ik zou
contact opnemen met Annabel. Pim neemt contact op met Annabel over vluchtelingen onder de
diversity unit.
Susan: Ik had het hier over met Coralie. Zij had een paar tips. Coralie had als tip om de website
van ASPIRE in te bedden in de UvA website, en bureau communicatie wilde daar graag bij
helpen. Pim neemt contact op met bureau communicatie.
Susan: Nog een opmerking van Tom, we moeten opletten dat we het niet gaan zien als oplossing
voor het diversiteitsprobleem.
10. Medezeggenschap na verhuizing
Nick: Dit gaat echt een drama worden. De huisvestingsplannen trekken ons uit elkaar, ze hollen
ons uit. Noa: Ze krijgen niet alleen minder tijd, maar als je bestuur doet aan de VU en je haalt niet
een verplicht aantal EC dan wordt je uit je bestuur gezet. Eli: Ik zou graag zien dat we stappen
ondernemen richting een raadsstandpunt omtrent dit onderwerp. Bij reglementen kwamen we
erachter dat er problemen zijn bij de beheerregeling (eten tijdens tentamens in VU-gebouwen).
Er is na drie maanden nog steeds niks gebeurd, omdat je zo veel partijen hebt. Het wordt een
grote bende als je vier raden hebt en twee decanen die het eens moeten zijn over
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dingen. Nick: De kleinste verschilletjes zijn een enorm obstakel in de samenwerking. Eli: We
moeten naar buiten dragen dat we hele grote obstakels zien omtrent de verhuizing rond de
medezeggenschap. Het is desastreus voor medezeggenschap. Noa: Ik ben het eens met wat Eli
zegt. Wil je ongevraagd advies sturen? Nick: Ja. Esther: Ik vind dit ook best wel een goed idee.
We hebben volgende week dinsdag een overleg met de VU-raden, ik ben wel benieuwd hoe zij
dit zien. Noa: Openbare brief is misschien ook wel leuk. Susan: We kunnen gaan zeiken in Folia,
en een persbericht eruit gooien. Eli: Openbare brief is een top idee.
Esther: Zijn er nog meer zorgen die nog niet genoemd zijn? Ik mis zelf een beetje het stukje over
centrale vertegenwoordiging. Noa: Willen we kijken of we een brief samen kunnen maken met
de CSR? Ik kan het morgen wel pitchen. Esther: We gaan dit probleem niet op kunnen lossen. Dat
wordt dan waarschijnlijk een deelraad of zo, dat vind ik een eng en slecht idee. Eli: We hebben zo
veel partijen die zo veel te zeggen hebben dat we niks meer voor elkaar krijgen. We doen drie
maanden over of je een broodje mag eten bij een tentamen en ze hebben het nog niet eens
genoemd op de vergadering.
Menno: Ik denk juist dat het in dit soort kleine problemen zit of je goodwill hebt. Als uit dit
voorbeeld blijkt dat er niks te halen valt in overleg, dat moeten we benadrukken. Esther:
Inspraak schrijft voor volgende week een brief over medezeggenschap na verhuizing.
Susan: Over de toon van dat persbericht, willen we die voorbeelden ook letterlijk noemen? Nick:
Neemt contact op met reglementen.
11. IO strategie
12. Opnemen PV’s
Esther: Vorige week hebben we besloten dat we IO en BO wel gaan opnemen ten behoeve van de
notulen. Ik heb de voor- en tegenargumenten op een rijtje gezet.
Menno: Ik denk dat er door middel van opname eerder ook gesteggel komt over of je iets wel of
niet gezegd hebt als het beschikbaar is. Dat je steeds vaker wil teruggrijpen op die tapes. En dat
zie ik als nadeel. Richard: Als je de PV’s wel opneemt, heb je nog steeds Merel die de notulen
uitwerkt aan de hand van wat wij nu zeggen. Als er dan discussie ontstaat, dán luister je het
terug. Ik ben dan voorstander van dat die maar een maand of twee maanden bewaard worden.
Menno: Of na het vaststellen van de notulen. Esther: Zijn er mensen die zich oncomfortabel
voelen als het opgenomen wordt? Nick: Ik ben er niet blij mee.
Esther: Net was er een voorstel dat alleen de AS het bewaart. Kan iedereen zich daarin vinden? –
Ja. Dan worden ze wel opgenomen, maar worden ze alleen gebruikt als er discussie over is, en
verwijderd als de notulen vastgesteld zijn.
13. W.v.t.t.k.
 --
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14. Wat gaat er naar de CSR?
Positief adviseren over voorinvesteringen, druk bezig met ASPIRE. De vertaallijst één kant op.
15. Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen.
16.



Rondvraag
Menno: Ik heb thee meegenomen uit Sri Lanka.
Pim: ExCu heeft het dossier dubbele bachelors. Hoe moet ik dat oppakken? Noa: Een leuk
idee is de dubbele bachelor wiskunde en informatica die mogelijk uit elkaar worden
getrokken met samenwerking. Nick: Ga even bij Chris Zaal langs, hij houdt van de dubbele
bachelors.

Nick: Wie van jullie heeft nu het idee dat ze meegaan met het BBW?

Richard: Ik had vandaag OC vergadering, en er was een afgevaardigde van de VU. De
nieuwe naam van de bètafaculteit gaat Faculteit van de Bètawetenschappen zijn.

Richard: Er zijn een aantal accreditaties, in ieder geval bij scheikunde. Er wordt verwacht
dat een opleiding een stuk schrijft over waar ze goed in zijn en waar verbetering te boeken
valt. Dat wordt meegenomen.

Richard: De raadskamer wordt in de zomer gedaan.

Richard: Voor 1 februari is Kick bezig om nieuwe zalen te bouwen aan H. Dan kan het
precies voor het nieuwe collegejaar afgerond zijn.

Richard: We waren gister op het idee gekomen om op de site iets te maken met “Waar
moet ik heen met mijn klacht?”. Susan: Niet onze taak. FacIT schrijft een vergaderstuk over
kluisjes.

Richard: Mensen zijn aan het zeuren over kluisjes. Misschien kunnen we als PR een poster
maken met “deel je kluisje” of zo. Eli: Wordt ’s avonds geen dingen uit kluisjes gehaald?
Richard: Nee, één keer per week. Het is veel te veel werk om het elke dag te doen.

Richard: Als het goed is, wordt A1.28 toegevoegd aan de vergaderpoule. We gaan het er
morgen over hebben.
17. Punten volgende agenda
Studentassessor functie, brief over medezeggenschap, kluisjes, stilteruimte, internationalisering
(wellicht).
18. Sluiting
Voorzitter Esther de Boer sluit de vergadering om 19.50.
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