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Vergadering

PV 12 september 2017

Tijd
Voorzitter
Aanwezig

18.00
Femke Mostert
Femke Mostert, Roan de Jong, Babette Mooij, Kjeld Oostra, Annelene Schulze, Tijn
de Vos, Veerle Groot, Muriel Louman, Fokel Ellen, Parcival Maissan, Pieter van Niel
(tot punt 10), Willemien Zuilhof
Merel Vogel
Elske de Waal

Afwezig
Notulist
Gast

1.
Opening
Voorzitter Femke Mostert opent de vergadering om 18.28.
2.
Notulen & Actielijst
De notulen worden zonder aanpassingen vastgesteld.
3.

Post
 Roan: Ik probeer een overleg met de VU te organiseren, maar het heeft een week
geduurd voor ik hun mailadres heb verkregen.
 Nieuwsbrief van LOF en SOM. Het lustrum doen ze in Londen. Mail het even als je
interesse hebt.

4.

Mededelingen
DB
Roan: We zijn uitgenodigd voor de borrel van NSA. Het is in de Brainwave vandaag.









CSR
Kjeld: Het AMC en VUmc gaan fuseren, de opleidingen blijven wel gescheiden. Morgen is er
overleg over het logo. Dit was allemaal nog heel erg geheim.
CvB heeft nog heel veel hoop voor SRON.
Karen gaat persoonlijk kennismaken met besturen van studieverenigingen.
Er wordt hard gezocht naar een nieuwe studentassessor voor het nieuwe CvB, de huidige
stopt per 1 december.
We worden betrokken in november bij het allocatiemodel. Zodra ik het heb zal ik het laten
weten.
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Bij de CSR hebben we een taskforce housing en facilities. Ze wisten niet wat ze met SP
moeten. Als er hier vanuit faciliteiten of zo dingen zijn die naar de CSR moeten, zeg het even
tegen mij. Dan spreek ik het met hen door.
Pim is aangenomen als voorzitter van de GV, Brendan is vicevoorzitter.
Raadsassistenten hebben geen spreekrecht op de GV. De voertaal blijft Nederlands.
De FSR FEB heeft drie kandidaten voor de positie als afgevaardigde. Dus die zetel gaat niet
naar de Vrije Student.
Er was een voorstel van een nieuwe studie Communication, Language & Cognition. De studie
is niet aangenomen door de GV, want de OC’s waren niet goed genoeg betrokken, het
instemming0sverzoek is vlak voor de vakantie gedaan. De docenten waren op vakantie en
niet bereikbaar. De inhoudelijke relevantie en distinctie is onduidelijk. Het is nu een track.
Er is een ILO reductie aangenomen. Er is net een brief uitgegaan naar iedereen waarin dat
voorstel staat. De FNWI zit in een klankbordgroep.
Wat gaan we doen met 8-8-4? Centraal weet niet echt ergens van af. Annelene: Het ligt nu bij
ExCu. Roan: Zoals ik begrepen had wordt het dit jaar geëvalueerd, vanwege studiesucces 2.0.
Volgens mij hoeft er niks concreets te gebeuren. Zet het bij ExCu op de agenda.
Raad
Parcival: We hebben de datum geprikt voor de CoBo, 1 november. 10 november kon niet in
verband met de Brainwave. We willen dan het beleidsplan vanaf 6 uur presenteren. Het is
leuk als je er bent en iedereen je kan zien.
Willemien: Moesten we niet voor Muriel rechten fixen? Veerle: Moeten we niet het nieuwe
HR goedkeuren voordat we kunnen besluiten of we stemrecht geven aan Muriel?
Pieter: Ik moet over een halfuur weg.
Willemien: Als je nog iets hebt wat besproken moet worden op BVO, laat het me weten.
Parcival: Wij wilden een rooster maken voor Praat met de Raad in de hal, daar zit je met z’n
tweetjes. Lijkt me leuk als iedereen daar af en toe wel een keertje staat. We gaan wat
pennen kopen, en nog wat dingetjes zodat je wat hebt om uit te delen. PR mailt rooster
Praat met de Raad.

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
Stemrecht Muriel
DB: Werkafspraken Studentassessor
DB: Huishoudelijk Reglement

10. Inspraak: Studentassessor
11. Reglementen: OCbenoemingsprocedure
12. IO van 13 september
13. W.v.t.t.k.
a. Herschikking vakantie
14. Wat gaat er naar de CSR?
15. Rondvraag
16. Actielijst
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18. Sluiting
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7. Stemrecht Muriel
Femke: Per acclamatie is aangenomen dat we niet gesloten stemmen. Femke: Wie is voor het
geven van Muriel stemrecht? – Aangenomen per acclamatie.
8. DB: Werkafspraken Studentassessor
9. DB: Huishoudelijk Reglement
Artikel 1 –
Artikel 2 Tijn: Twaalf leden? Zijn raadsassistenten leden? Ik vind het verwarrend. Roan: Er zat
een inconsistentie in het oude reglement. Femke: Twaalf personen. Dan is het opgelost.
Artikel 3 –
Artikel 4 Veerle: 5.4.2, er moet nog een woord bij.
Artikel 5 Fokel: “zijn aanwezigheid”? Roan: Ik zal nog een noot toevoegen over
genderneutraliteit. Veerle: 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 “wordt gekozen”, wat is dan de procedure? Hier moet
naar verwezen worden. Roan: “Zoals beschreven in artikel 13”. Kjeld: Dat werkt ook niet. Daar
staat niks voor DB en penningmeester in principe. Het wordt gekozen voor we überhaupt raad
zijn. Het is aan iedere raad om het zelf in te vullen. Tijn: Moet het DB worden vastgelegd in de
eerste PV? Roan: Dat is dus heel onduidelijk want dan is er geen voorzitter die het voorzit.
Annelene: Laten we hier ook leden in personen veranderen. Pieter: Ik zou het “De raad” noemen.
Artikel 6 –
Artikel 7 –
Artikel 8 Tijn: Er wordt pas in artikel 9 een raadsassistent gedefinieerd. Het moet omgewisseld
worden.
Artikel 9 Veerle: Wat houdt die geheimhoudingsverklaring in? Roan: Dat moeten wij zelf
vaststellen. Roan: We kunnen dit ook schrappen, ik vind het zelf een beetje onnodig. Femke: Wie
zijn er voor het schrappen? Voor: 8. Tegen: 1. Blanco: 1. Onthouden: 1.
Artikel 10 Veerle: 10.5a, wat houdt dit dus in? Gaan we die dan ook schrappen? Kjeld: Je wil wel
een soort van geheimhoudingsclausule, je weet niet wie er hierna komt. Femke: Wie wil het
schrappen? Voor: 3. Tegen: 8. Femke: Dan laten we het staan. Veerle: Ik vind wel dat er enige
vorm van geheimhouding zit op enige stukken. Parcival: Wat is je sanctie dan? Kjeld: Als je
dingen lekt is het slecht voor je positie. Het is gewoon dom als je het doet. Je snijdt jezelf in de
vingers. Femke: Er wordt een geheimhoudingsverklaring opgesteld? Kjeld: We kunnen wachten
tot we een nieuwe ambtelijk secretaris hebben.
Tijn: 10.4, de decaan is niet uitgesloten? En andere dingen? Roan: Dat is omdat de notulen
objectief gemaakt moeten worden. Femke: Dus we laten het zo.
Veerle: 10.6, verwijzen naar artikel 14 lijkt me.
Artikel 11 –
Artikel 12 –
Artikel 13 –
Artikel 14 Muriel: Over 14.10, ik had hier een voorstel om na twee rondes stemmen gesloten te
stemmen. En dan als er dan nog steeds geen uitkomst is, het DB en de taakgroep te laten
stemmen. Femke: Zijn mensen het eens met die aanpassing? – Ja.
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Pieter: Artikel 14.3, gesloten stemmingen met briefjes, moeten die worden bewaard? Kjeld: Als
de notulen worden vastgesteld kunnen ze worden weggegooid.
Fokel: Hoe werkt 14.5? Is dat per vergadering of per punt? Roan: Dat mag je zelf beslissen. Kjeld:
Punt 10, kan je niet eerder een stemronde doen zonder machtigingen? Roan: Gesloten stemmen
is altijd zonder machtigingen. Er zijn tijdens het punt wellicht nieuwe dingen gekomen waardoor
de persoon anders gestemd had.
Pieter: 14.1, er wordt verwezen naar het verkeerde artikel. Dat hoort artikel 9 te zijn.
Artikel 15 –
Artikel 16 –
Artikel 17 –
Femke: Dan worden de aanpassingen gedaan en komt er een redactionele ronde. Er komt een
emailstemming. Kjeld: Kunnen we het niet volgende PV doen? Femke: Oké.
10. Inspraak: Studentassessor
Fokel: Hebben mensen vragen of opmerkingen? – Nee.
Femke: Vinden mensen het belangrijk om hierop door te gaan? Roan: Ik ben het niet eens met de
brief die is gestuurd door de vorige raad. Ik vind hem te sturend. Maar ik vind het juridisch
gezien wel fijn als het is vastgesteld. Kjeld: Ik kan Sascha wel hiernaar vragen. Fokel: Waardeert
de CSR het als we een profielsuggestie maken? Kjeld: Ik vind het heel raar. Femke: Een paar
dingen vond ik een beetje gek. Er staan dingen in die best wel sturend zijn. Ik weet niet wat we
hiermee moeten doen. Tijn: Ik ben het eerder met ze oneens dan eens. We kunnen het wel
oppakken, maar dan moeten we ons eigen standpunt formuleren.
11. Reglementen: OC-benoemingsprocedure
Femke: Is het stuk duidelijk? -- Ja.
Femke: Is de raad het eens met de problemen die de taakgroep inziet? Willemien: Het eerste
moment in september, maar bij eerstejaars heb je dan dat die pas de tweede ronde meedoen.
Door het twee keer in het jaar te plaatsen bied je wel vaker de mogelijkheid aan. Ik vind
september ook niet te vroeg. Tijn: Oktober lijkt mij handiger. Dan weten studenten hoe hun
opleiding eruit ziet. Dan heeft een student vier weken rondgelopen. Fokel: We moeten ook vroeg
beginnen met het OER-proces. Als je wil dat eerstejaars meedoen dan moeten die er ook vroeg in
het jaar zijn. Tijn zoekt terug naar reactie OC’s op benoeming in september.
Femke: Vindt men dat de Opleidingscoördinatoren wel zitting zouden mogen nemen in SC’s?
Femke: Wat is precies het bezwaar? Roan: Beetje gek als je gaat solliciteren voor een persoon die
jij straks punten doet aandragen. Tijn: Alsof wij verkozen worden door beleidsmedewerkers.
Kjeld: Het is in ieder geval raar. Tijn: In praktijk heeft het ook wel zin. Een opleidingscoördinator
heeft ook wel kennis die de raad niet heeft.
Femke: Moet er een verschil zijn tussen het profiel van eerstejaars- en ouderejaarsstudenten?
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Roan: Ik vind van wel, maar je hoeft er niet om te vechten. Femke: Een aanvulling over een
inwerkperiode vond ik wel een goed idee. Muriel: Wij gaan langs de OC’s en de OD’s, dan zullen
we vragen of ze er behoefte aan hebben. Tijn: Ook op een lokalere manier.
Roan: Mijn voorstel is om in de lente/zomer te gaan peilen of OC’s het willen en dat we dat dan
bespreken.
Roan: Schrijf alvast een beleidsstuk over hoe je de verkiezingen wil organiseren, want dat gaat
toch wel een keer gebeuren. Femke: Dus we schuiven het door naar het volgende
faculteitsreglement.
12. IO van 13 september
Femke: Visie onderwijs en onderzoek, OC-benoemingsprocedure, beleidsplan, evaluatie
instellingstoets en hun kant van het verhaal over het geschil.
13. W.v.t.t.k.
 Herschikking vakantie
Femke: De FNWI heeft een enquête gedaan over een verplaatsing van een vakantieweek. Met
een oproep om een kwantitatieve draagvlakmeting te doen op centraal niveau. De FGw wilde het
niet ondertekenen. Eén van de punten was dat Studiesucces 2.0 op dit moment nog een lopend
stuk is en het CvB er nog mee aan de slag moet gaan.
Roan: Studiesucces 2.0 is toch vorig jaar al afgesloten? Is het nog niet gepresenteerd? Kjeld: Bij
de OV zag ik dat ze het via de UCO laten komen. Muriel: Als we het belangrijk vinden kunnen we
nog wel een mailtje sturen. Als het nog niet besproken is. Tijn: De VU heeft al gereageerd dat ze
dit niet zien zitten. Roan: Ik ben het niet eens met die redenatie. Tijn: Er zijn joint-programmes
en joint-degrees waarbij dit niet kan. Muriel: Je kan ook kijken of er draagvlak is, en als dat op de
UvA zo is dan kan je gaan praten met de VU. Kjeld: We kunnen het ook facultair aanpakken.
Roan: Het DT heeft gezegd dat ze het centraal willen. Tijn: Zodra je zegt dat je officieel een week
vakantie hebt krijg je ruzie met de VU. Parcival: Maar als alle studenten van de UvA dit willen,
dan lijkt het me gek als we het nu laten vallen. Muriel: Laten we hier een beeldvormend stuk
over schrijven. Roan: Laten we het bij Curry leggen. Kjeld: Commissie? Fokel: Ja, ik vind het
super belangrijk. Roan: En dossierhoudersoverleg. Femke: Pieter is afwezig dus we kunnen de
commissie nog instellen. Femke: ExCu schrijft een beeldvormend stuk herschikking vakantie.
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14. Wat gaat er naar de CSR?
Kjeld: Studentassessor.
Tijn: Ligt het vakantiedossier bij de CSR? Kjeld: Meld het bij Guido Bakker.
Femke: Die brief, negeer wat erin staat. We gaan het oppakken en zelf er een mening over
vormen.
15.


Rondvraag
Muriel: Over het inwerken, wij hebben nu allemaal cursussen bij TAQT gedaan. Ik heb
allemaal plaatjes. Wat moet ik ermee? Roan: We hebben hier ook een mooie map staan.
Daar zitten allemaal oude documenten nog in.
Muriel: We gaan langs alle OC’s en OD’s met O&O. Zijn er nog vragen die we moeten
stellen?
Babette: Gaat er iemand mee naar de NSA?
Parcival: De declaratieformulieren heb ik rondgestuurd, dus vul dat gerne even in.
Inspraak schrijft beeldvormend stuk over studentassessor.
Roan: Ik vond de vergadering goed gaan.
Roan: Morgen gaan we het hebben over ons beleidsplan. Willen we vakantie noemen? Tijn:
Nee.








16. Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen.
17.
o
o
o
o
o

Punten volgende agenda
Studentassessor;
Engelstaligheid;
Herschikking vakantie;
CoBo;
Penningmeesterschap.

18. Sluiting
Voorzitter Femke Mostert sluit de vergadering om 20.28.
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