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Vergadering

PV 12 december 2017

Tijd
Voorzitter
Aanwezig

18.00
Femke Mostert
Femke Mostert, Roan de Jong, Babette Mooij, Kjeld Oostra, Parcival Maissan, Fokel
Ellen, Veerle Groot, Muriel Louman, Pieter van Niel, Annelene Schulze, Willemien
Zuilhof
Tijn de Vos
Merel Vogel
Abe Hendriks

Afwezig
Notulist
Gast

1.
Opening
Voorzitter Femke Mostert opent de vergadering om 18.01.
2.
Notulen & Actielijst
De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld.
3.
o
o
o
o
o

4.





Post
De CSR heeft twee adviezen verstuurd; over jaarverslag ITK en een brief naar het ISO.
Guido Bakker heeft een dossierhoudersoverleg gepland over alles wat te maken heeft
met computers. Dat is doorgestuurd naar vier taakgroepen.
Vergeet niet doodle van Femke in te vullen.
Tot en met de 19e hebben jullie allemaal de mogelijkheid om op denkmee.uva.nl te
praten over het nieuwe allocatiemodel.
Er is een advies verstuurd vanuit meerdere studentenraden op het REC over het gebruik
van leegstaande collegezalen. Kjeld: Het ging over dat colleges in hetzelfde lokaal worden
gepland, dus het heeft de voorkeur dat je dan niet uit het lokaal gekickt wordt.
Mededelingen
DB
Femke: Tijn is ziek, Parcival komt later.
Femke: Er staat een puntje op de agenda over updates taakgroepen. Dit kwam voort uit de
evaluatie. Dat willen we vanaf volgende PV gaan doen, nu nog niet.
Raad
--
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o
o

o
o

o

~

Update CSR
Nieuwe centrale studentassessor, die komt morgen langs op de PV van de CSR. Het is de
oud voorzitter van FSR FMG.
UCO ging over hervormen van Honours en dat dat niet kan zonder propere evaluatie. Er
moet een “fitting master” worden gespecificeerd. Kan op je faculteit zijn, of binnen je
discipline. Verder is taalbeleid niet heel veel ter sprake gekomen. De discussie over
kennisdeling ging zeer lang door, ITK is weinig behandeld.
Collegegeldvrij bestuur zijn we nog steeds mee bezig. Mensen willen de VU aanpak, bij
48 EC krijg je dan een refund.
Op de GV is de begroting ingestemd, met een zware notie over de
studievoortschotmiddelen. We hebben ook nog een opmerking over het proces.
Taalbeleid en betrekking facultaire raden wordt per email afgehandeld.
De FSR’en van FEB, FdR FMG gaan een borrel organiseren op het REC.

6.
Updates taakgroepen
Geschrapt.
7.
Vaststellen Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Notulen en Actielijst
Post
Mededelingen
Update CSR
Updates taakgroepen
Vaststellen agenda
Nazending DB: RvA
Nazending SA SoCo: Sollicitaties SA
Voorbespreken FSR’en overleg

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nazending DB: ILO Klankbordgroep
DB: Evaluatie raadsevaluatie
Onderwerpen IO/BO
W.v.t.t.k.
Wat gaat er naar de CSR?
Rondvraag
Actielijst
Punten volgende agenda
Sluiting
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7. Nazending DB: RvA
Femke: Is het duidelijk? – Ja. Willen we 5 of 6 leden in de RvA? Vijf leden zou betekenen dat
nummer 6 wegvalt. Het staat al op volgorde van voorkeur. Vijf leden: 1 stem. Zes leden: 6
stemmen. Blanco: 1. Onthouden: 4. Dus met 2/3 meerderheid zes mensen.
Femke: Stelling: 6 mensen in de RvA. Voor: 10. Tegen: 0. Blanco: 0. Onthouden: 2.
Femke: Nu stemmen over de samenstelling zoals die is vermeld in het vergaderstuk. Micha de
Groot, Sybrig Smit, Esther de Boer, Dominique van Poorten, Reimer van den Hoek, Catharina de
Weerd worden de RvA. – Aangenomen.
Femke contacteert de kandidaten voor de RvA en plant de eerste bijeenkomst.
8. Nazending SA SoCo: Sollicitaties SA
9. Voorbespreken FSR’en overleg
Femke: We gaan donderdag 14 december naar de VU. Het is een update en we hebben 10
minuten. Is het PV-stuk duidelijk? – Ja.
Femke: Zijn er vragen over de onderwerpen van SamFin? – Nee.
Femke: Zijn er vragen over het onderwerp van SOFacIT? – Nee.
Femke: Zijn er vragen over de rondvragen van OO? Pieter: We gaan ook vragen naar Informatica
bij hen, die is Engelstalig geworden.
Femke: Zijn er vragen over het onderwerp van VoorCurry? Pieter: Toelichting over
Honourscommissie? Annelene: Of zij mensen kennen die in de commissie zitten. Babette: Dus
het is commentaar. Annelene: We gaan vooral vragen stellen. Roan: Naar aanleiding van het
advies wat vorig jaar verstuurd is.
Femke: Zijn er vragen over het onderwerp van Inspraak? – Nee.
Babette: Zijn er stukken van de VU? Femke: Nee. Ik heb niks gehoord. Kjeld: Is er iets uit de
vorige vergadering gekomen dat we moeten bespreken? Femke: Ik heb hen gevraagd of ze een
agenda willen maken, die hebben we niet. Daar zouden ze actiepunten op zetten. Roan: We
kunnen morgen nog even bellen. Veerle: Naar mijn mening was het de vorige keer op dat je je
eigen actiepuntjes opschrijft. Babette: Er waren wel notulen, maar die zijn niet rondgestuurd.
Roan: Ik heb ze wel uitgewerkt. Roan mailt notulen FSR’en overleg.
Femke: Wie is er van welke taakgroep aanwezig? SamFin: Femke, Pieter. SOFacIT: Veerle,
Babette. OO: Roan, Pieter. VoorCurry: Roan, Annelene. Inspraak: Femke, Veerle.
10. Nazending DB: ILO Klankbordgroep
Geschrapt.
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11. DB: Evaluatie raadsevaluatie
12. 8-wekenplanning
Babette: De 8-wekenplanning die er nu ligt is heel erg karig. We hebben gezegd dat we
efficiënter willen vergaderen en meer willen bereiken, dus is het goed om meer te doen. Meer te
bespreken in de raad. Dus als iemand nog stukken wil bespreken in de komende 6 weken, dan is
daar ruimte voor. Femke: En zodra er iets verandert, geef het meteen door aan Babette. Kjeld:
Klopt het dat de voorinvesteringen worden besproken op BO? Weten jullie hier iets van?
Babette: Nee. Kjeld: Misschien wel goed om het hier over te hebben. Babette: IO is 17 januari, BO
7 februari.
Roan: We gaan nu ook invoeren dat mogelijke stukken ook in de 8-wekenplanning komen, dan
komen stukken niet uit de lucht vallen.
13. Onderwerpen IO en BO
Femke: Agendapunten IO zijn: invulling DT; diversiteit; fieldtrip Engelstaligheid;
faculteitsreglement of verkiezingsreglement; BSA. Agendapunten BO zijn: subsidie
studieverenigingen; standaardlaptops; diversiteit; Blended Learning; faculteitsreglement; OERA; Honours.
14. W.v.t.t.k.
 --

Pagina 4 / 6

Facultaire Studentenraad
studentenraad.nl/fnwi
fnwi@studentenraad.nl

~

15. Wat gaat er naar de CSR?
Muriël: Er is een programma Students 4 Students, dit is een organisatie die een pot geld voor
diversiteit hebben. Je kan die aanspreken en dat krijg je geld. Als je UvA-breed zo’n idee hebt,
kan je heel veel geld krijgen. Dan kan iedereen erover nadenken. Dus laat mensen weten dat het
er is.
Willemien: Kan je een update geven over hoe readers wordt opgepakt? Kjeld: Dat is interessant,
Bram heeft me vandaag bericht over dat er vrijdag een bijeenkomst is hierover. Bram vroeg of ik
hier bij kan zijn, dat vond ik prima maar ik vond het ook goed als iemand van de FSR erbij is. Dat
komt morgen. Wie houdt zich ermee bezig? Babette: OO. Pieter: OO en Willemien. Kjeld: Ik stuur
het wel door, als het niet kan ga ik er wel naartoe.
Roan: Ik werd na de UCO gebeld door Mees dat hij bang was dat mensen de UCO niet nuttig
vonden, maar wij vonden het wel nuttig en interessant. Dus ik hoop zeker dat andere raden
blijven komen. Kjeld: Ik zal het noemen op de PV.
Fokel: En we willen wel een update over de mOER. Kjeld: Het traject gaat gewoon door hoe het
was, we doen mee met het traject op het advies. Roan: Patrick had ook al gezegd dat het laat was.
Kjeld: Maar we vertragen het niet. We zijn het niet eens op bepaalde punten.
16.












Rondvraag
Roan: Excuses dat onze poster scheefhangt.
Pieter: Als vijf mensen niet bij een PV aanwezig kunnen zijn, wordt het dan geschrapt?
Roan: Voor beeld- en oordeelvormende dingen is het niet constructief om die punten te
bespreken. Femke: We moeten het per ding bespreken.
Fokel: Werkgroep verkiezingsreglement hoorde gisteren te gebeuren, maar wegens
weersomstandigheden is het geschrapt. Donderdag is de nieuwe, vijf OC-leden kunnen
komen. Roan: Drie mensen vanuit één OC.
Kjeld: Woensdag is er een presentatie over verkiezingen, ASVA geeft ene presentatie over
waarom studenten niet of wel stemmen. Dat gaat er gepresenteerd worden. Alle raden,
partijen en studieverenigingen zijn uitgenodigd. Goed als zo veel mogelijk mensen hier
kunnen zijn.
Roan: FOC is niet doorgegaan door weer gisteren.
Merel: Was gezellig.
Femke: Ik moet heel nodig plassen.
Fokel: Wie gaat er naar ASVA? Is redelijk belangrijk. Kjeld gaat er heen, Babette misschien
na BVO.
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17. Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen.
18. Punten volgende agenda
Komt uit de 8-wekenplanning.
19. Sluiting
Voorzitter Femke Mostert sluit de vergadering om 19.09.
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