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

Vergadering
Tijd
Voorzitter
Aanwezig
Afwezig
Notulist
Gast

PV 20 februari 2018
18:01
Femke Mostert
Femke Mostert, Fokel Ellen, Parcival Maissan, Annelene Schulze, Tijn de Vos, Roan
de Jong
Muriel Louman, Veerle Groot, Willemien Zuilhof, Kjeld Oostra, Babette Mooij
Abe Hendriks
-

1.
Opening
Voorzitter Femke Mostert opent de vergadering om 18:03.
2.
Notulen & Actielijst
De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld.
3.
Post
Roan:
– Kjeld machtigt Femke.
– Mail van iemand van de feb over examencommissies
– FOC is as donderdag.
– Uitnodiging voor de constitutieborrel van de NSA op 7 maart
– OER in normaal Nederlands staat online
– Jaarverslag FNWI
– CSR heeft vandaag een OV gehad.
– KI student heeft probleem met een vak, want de studie en docent spreken elkaar tegen.
– Bèta break
– Nieuws over nieuwe opleiding
– Studentenraad.nl is nog niet tweetalig.
– Gevraagd om studenten aan te leveren voor de BAC van een hoogleraar algorythmic data
science
– Notulen van de CVB vergadering
– FWG heeft een nieuw DB.
– Regeling voor campagnefinanciering heeft Roan doorgestuurd.
– Er komt geen raadsassistent.
– Student boos omdat koffie apparaten in G0 altijd vol zitten
– Student boos omdat het ESC geen universiteitsstempel heeft
– Vergeet je niet in te schrijven voor het BBB.
– Vergeet niet het rooster voor de WSV actie in te vullen.
– FNWI nieuwsbrief
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4.
Mededelingen
Fokel is door Veerle en Muriël gemachtigd, Femke is door Kjeld gemachtigd.
5.


Update CSR

6.


Updates taakgroepen en commissies
Inspraak: Vandaag was de advies medezeggenschap presentatie; bezig met diversiteit, we
gaan het voorstel uitwerken. We gaan praten met mensen van voorlichting; er is 22
februari een dossierhoudersoverleg over diversiteit; aan de slag met seculariteit samen
met Roan; we gaan achter de decaanbenoemingen aan want CSR heeft niks gezegd.
PR: We hebben de enquêtes ingevuld, midden maart komt een update over wat eruit is
gekomen. We hebben het decaanuurtje overgenomen van inspraak en we gaan er een
nieuwe invulling aan geven: gesprekstructuur met vragen uit het publiek, dan is het
inspraak waar de raad bij betrokken is en erbij zit, zodat het geen kruisverhoor is voor
Peter, dat is voor iedereen fijn. Binnenkort nieuwe actie. Binnenkort nieuwe blog. We
promoten NSE op fb. NSE wil een actie tijdens onze actie, maar dat valt te combineren.
Docent van het jaar hebben we niet mee geholpen, we kijken of we er volgend jaar meer
betrokken bij kunnen zijn.
Reglementen: OC-benoemingsprocedure wordt toch een BOB cyclus; FR 3.0 ingestemd;
nog geen reactie van de VU over tentamenbeleid; OER in gewoon Nederlands is er;
verkiezingsreglement zou er moeten zijn maar we hebben hem niet gekregen; we gaan een
eigen samenvatting schrijven voor het geschil.
OO: Morgen gesprek met Jeroen, korte vragen kunnen er nog bij; donderdag FOC, laat
weten als je daar iets gemeld wild hebben; nieuwe opleiding besproken; met FEC
besproken om digitaal of op papier vakevaluaties doen, digitale vakevaluatie worden wss
in canvas geïmplementeerd; bezig met het reisje naar Groningen.
SamFin: Regeling studieverenigingen besproken op BVO, mensen waren overvallen (het
zijn nieuwe besturen), volgend BVO proberen we het opnieuw. Mail van Rudi over het
begrotingsproces, we hebben besloten dat het niet nodig is om erover te praten, we willen
het wel graag eerder hebben. Vorig jaar was beloofd dat de specificaties van het
rendement van de studies naar de raad gestuurd zou worden, dat kwam te laat, dit is het
enige wat we noemen en we gaan benadrukken dat dit heel erg is.
VoorCurry: Bezig met honours; contact opgenomen met OC van BG, maar ambtelijk
secretaris heeft besloten dat we de OC niet mogen spreken; morgen praten we met Jeroen;
afspraak met de honourscouncil; we worden betrokken bij de herinrichting van de nieuwe
website; bezig met pauzes, dat ligt bij pr.
ITK: Maandag hadden w e een afspraak met Alexander. Aan het eind van het jaar schrijft
hij een verslag.
B-OER: we hebben vergaderd en hebben een update.
DB: Dimitri is raadslid, donderdag gaat Femke met hem zitten. Volgende week maken we
een halfjaarverslag. Femke schrijft het AO stuk voor het IO, laat weten welke onderwerpen
jullie willen bespreken.
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7.

Vaststellen Agenda

De agenda wordt vastgesteld.
1. Opening
2. Notulen en Actielijst
3. Post
4. Mededelingen
5. Update CSR
6. Updates taakgroepen en commissies
7. Vaststellen agenda
8. Advies OC benoemingsprocedure
9. Advies ILO klankbordgroep

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

OER-B update
Inwerk brainstorm
Komende achtwekenplanning
W.v.t.t.k.
Wat gaat er naar de CSR?
Rondvraag
Actielijst
Punten volgende agenda
Sluiting

8.
Advies OC benoemingsprocedure
Heeft men een andere aanpak?
Tijn: vragen om een officieel advies verzoek. Roan: Dat hebben we al (ongeveer). Femke: Daar
gaan we vanuit, het maakt in ieder geval niet uit.
Wat vindt men van de voorgestelde wijzigingen?
Punt 3
Tijn: Wat is de fout? Roan: Er zou eigenlijk een student, docent en extern in de commissie
moeten zitten. Tijn: Er zijn veel OC’s die dit niet doen. Fokel: Het is ook pas net veranderd, want
het is pas net ingestemd.
Punt 7
Fokel: Muriël wil graag dat dit in overleg is met de OC’s, dat de FSR het niet kan besluiten. Dat
het vaag kan blijven door meerdere maanden aan te geven. Tijn: Hier hebben we het met
sommige OC’s over gehad, sommige hebben wel al in september leden nodig. Het idee is om niet
een strikte OC week te houden, maar een toolbox geven zodat de OC zelf een week kan kiezen.
Het maakt dus niet uit wat hier staat. Femke: Het wordt meegenomen.
Punt 8
Roan: We hebben het hier al over gehad dat het niet hoeft, maar nog nooit een besluit genomen.
Punt 9
Roan: Het moet “kwaliteitswaarborging” zijn. Fokel: Dit heeft vorige raad ook geprobeerd, en dat
wilde het DT niet.
9.
Advies ILO
Zijn er vragen over de brief?
Tijn: Update: de FGw mailde dat ze er nog niet uit zijn. Roan: Komt er een redactionele ronde. –
Ja. Femke: Wat is de laatste zin? Tijn: Die is verwijderd.
Tijn: Met deze brief wil je studenten laten zien dat er perspectief is in een baan als leraar: je kan
(ernaast) nog allerlei andere dingen doen, doorgroeien. Fokel: Bij punt 2, ze hebben
bedrijfsleven gemist. Tijn: Loopbaanoriëntatie is vaak georganiseerd door de universiteit, die
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werft voor onderzoekers en niet voor bedrijven, maar geeft wel informatie over bedrijven, de
vraag is of je ook wil werven voor het leraarschap, dit kan duidelijker verwoord worden.
Stemmen: "Wij ondertekenen het ongevraagd advies leraarschap."
Voor: 8. Tegen: 0. Blanco 0. Onthouden 3 – aangenomen.
Besluit 01
De FSR ondertekent het ongevraagd advies leraarschap. Dit wordt doorgeven aan de FSR FMG,
FEB en FGw, en aan de OC ILO, met de opmerking dat het stuk over werven voor het leraarschap
duidelijker moet.
Mail Tijn of OO als je nog opmerkingen hebt.
10. B-OER
Is het stuk duidelijk?
Annelene: Waarom is het een update? Femke: Dit is inventariseren, past niet helemaal in BOB,
het is deels beeldvormend. Fokel: wat is unos?
Bèta-Gamma
• Majoren staan alleen online
Fokel: Waarom niet op de website ipv in de OER? Roan: Het verschilt per opleiding. Fokel: Hoe
werkt het als het wel in de OER staat? Roan: Dan is het een major, geen track.
• Major pas mogelijk na het behalen van 48 EC
Annelene: Als je aan je major mag beginnen voordat je 48 EC hebt gehaald, kan je je dan
inschrijven voor BG en een andere studie gaan volgen Studenten weten dit niet, gebeurt amper.
• Uitstel Honours
Fokel: Hebben jullie geïnformeerd hierover? Tijn: Nee, nog niet, dat kunnen we doen als het
nodig is.
Forensic science
Roan: Vorig jaar heeft de FSR dit ook aangekaart, dat hebben we nog niet opgenomen, daar is al
een lopend raadsstandpunt over.
Information Studies
Fokel: Wat betekent constrained keuzeruimte? Roan: Moet “constraint” zijn: beperkte keuze: je
moet uit een aantal vakken kiezen. Femke: Waarover vindt de PV iets? Roan: van het feit dat de
track wordt afgeschaft.
Per punt: vindt de raad dat wij
a. dit punt aan moeten kaarten?
b. dit door een BOB-cyclus moeten laten gaan?
• Majoren staan alleen online
Roan: Earth sciences in de OER van BG, de rest bij de opleiding waar het bijhoort. Tijn: In welke
OER overlaten aan opleidingsdirecteur. Maar, zolang ze maar in een OER staan, én op de
webstite: dat is overzichtelijk als je moet gaan kiezen. Parcival: Als alles in de OER komt wordt
het te veel. Dus doorverwijzen wanneer dat kan. Fokel: Sluit me aan bij Roan. Veerle wil BG
majoren opnemen in beide OER’en. Muriël vindt dat de OER commissie het zelf mag uitzoeken.
Annelene: Optie 1 of 2. Femke: In de opleiding, bij FPS wordt ook altijd terugverwezen naar de
opleiding. Majoren passen zich aan naar de opleiding.
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Tijn: OER wordt nu geschreven, als we pas later een raadsstandpunt doorgeven zeggen dan gaan
ze er misschien pas volgend jaar naar kijken.
Femke: Standpunt 2 doorgeven aan Jasper als suggestie. Aardwetenschap is dan een
uitzondering, dat wordt een bijlage.
Roan: Als suggestie aan de opleidingsdirecteur, maar hij mag met een beter idee komen.
• Major pas mogelijk na het behalen van 48 EC
Voorstel: haal de regel weg. Temperature check – positief.
Femke: Suggestie doorgeven: haal de regel weg.
• Uitstel Honours
Willen we dit oppakken? Temperature check: positief
Fokel: Muriel wil hierover BOB-cyclus.
Tijn: Kunnen we als we het oppakken, het veranderen in dat we het oké vinden als de restrictie 4
jaar wordt, met 12 EC extra per jaar? Ze zullen niet verder dan 4 jaar willen gaan, vanwege
rendementcijfers. Annelene: Werkt dat wel? We hebben dit al met Astrid en Jessica besproken.
Stemmen: De commissie dropt dit voorstel bij Patrick. Voor: 5. Tegen: 0. Blanco: 1. Onthouden: 5.
– aangenomen.
Forensic Science
Fokel: Muriël vindt dat we verduidelijking moeten vragen bij de OD. Roan: Dat is ook het idee.
Tijn: Als we een mail sturen waarom is dit zo? Dan moeten we direct reageren op hun antwoord.
Annelene: Ik weet nog niet of ik dit een probleem vind. Tijn: We verwachten dat hij terug gaat
zeggen dat het is vanwege het lagere niveau, en dan gaan we de discussie aan en dan moeten we
een mening hebben. Daarom moeten we een mail sturen na de BOB.
Stemmen: BOB-cyclus over de AKT voor HBO-studenten bij Forensic Science. Voor: 3. Tegen: 5.
Blanco: 0. Onthouden 3. – niet aangenomen.
Stemmen: Zeggen tegen de opleidingsdirecteuren dat we dit niet goed vinden. Voor: 4. Tegen: 3.
Blanco: 1. Onthouden 3. – niet aangenomen
Femke: We vragen bij de OD waarom dit zo is, en volgende week komen we met de update van
de rest van de OER’en, en dan nemen we het daarin mee. Temperature check: positief.
Information studies
Wat vindt de PV van de herstructurering van de Master IS?
Roan: Ik vind het lastig, want het is geen universitaire track, maar studenten vinden het wel heel
fijn, en het is gebaseerd op een marktwerkingsprincipe, en het is opgelegd vanuit
onderzoeksdirecteur wat ik raar vind. Tijn: Er is nu niemand die die vakken kan geven, ik ben
voor research-based teaching dus zie ik niet voor me hoe dit een track kan blijven. Dus ik ben
voor het afschaffen. Parcival: Ze hebben het al geprobeerd, en ze zeggen het zelf al: het is een
HBO-opleiding, dat kan niet. Fokel: Veerle is voor afschaffen. Muriel vindt het begrijpelijk. Ik
sluit me aan bij Tijn. Annelene: Sluit me aan bij Roan. Femke: Sluit me aan bij Tijn.
Stemmen: BOB hierover. Voor: 1. Tegen: 7. Blanco: 0. Onthouden: 3. – niet aangenomen.
Tijn: Oer-B commissie kan de OC vragen om hun mening en ons achter ze scharen.
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Besluit 02
- Voor de majoren van BG wordt standpunt 2 doorgeven aan Jasper als suggestie.
Aardwetenschap is dan een uitzondering, dat wordt een bijlage.
- Voor de 48 EC regel bij BG wordt gesuggereerd: haal de regel weg.
- OER-B commissie dropt het voorstel over Honours uitstel bij Patrick.
- Er wordt gevraagd aan het OD waarom de aparte AKT bij Forensic Science voor HBOstudenten zo is, en volgende week komt een update van de rest van de OER’en, daarin
wordt het meegenomen.
- OER-B commissie vraagt de OC naar hun mening over het verdwijnen van de BIS track.
11. Inwerkbrainstorm
Per punt een korte brainstorm.
1. De algemene vorm van het inwerktraject
Fokel: Meer focussen op dingen bereiken, ipv op inhoudelijke kennis en overleggen. Belangrijk is
praten over wat je kan laten liggen, hoe een efficiënte week eruitziet, planning, wat voor
afspraken kan je maken, bestaande ideeën/dossiers laten zien, zodat ze niet alles zelf hoeven uit
te zoeken. Femke: Meer nadruk op het beleidsplan. Duidelijker overleggen over de aanpak,
belang BOB-cyclus benadrukken.
Roan: Mensen actiever betrekken in algemene gang van zaken van de raad,
taakgroepvergaderingen en overleggen laten bijwonen, ze voorstellen aan mensen die ze
moeten leren kennen, dat is intens, dus van tevoren vragen of ze dat willen. Je kan het minder
intens maken door maar één iemand te vragen per bijeenkomst. Tijn: We gaan met de commissie
naar het tijdspad kijken, met huidige tijdspad kan dat nog niet. Roan: Over dingen die blijven
lopen laten weten dat ze daarmee aan de slag moeten. Dat ze alvast betrokken zijn of een mening
hebben gevormd. Fokel: In de vakantie updaten, dan hebben ze tijd om te lezen. Femke: We gaan
het idee van Tijn voor de commissiestructuur nog uitwerken. Annelene: Het moet duidelijk zijn
welke adviezen nog lopen.
-

2. De startbijeenkomst

3. Het inwerkweekend
Fokel: Zorg ervoor dat iedereen contact met elkaar heeft. Veel activiteiten samen. Parcival: Er
waren vorig jaar veel spelletjes zonder praten. Kennismakingsspelletjes zouden erbij mogen.
Drank PV stukken schrijven.
4. De raadssimulatie
Parcival: Het is handig om te wisselen, en ook oefenen met zelf een PV doen of stukken schrijven.
Roan: Raadssimulatie flexibeler maken, daarvoor heb je een andere structuur nodig, dat wil ik
wel leiden.
5. De dossierverdelingsbijeenkomst
Tijn: DB verkiezingen en dossierverdeling uit elkaar halen. Eerst DB, dan heb je tijd nodig om na
te denken voor de dossierverdeling.
6. De inwerktweedaagse
Femke: tijdsbesteding zodat er minder wordt genikst, het mag intensiever.
7. Additionele inwerkmomenten
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Fokel: Stel voor dat ze zo snel mogelijk een raad van advies opstellen. Parcival: De taakgroepen
lichten hun beleidsplan toe, en waarom, hoe, ze dingen hebben gedaan. Fokel: Goede
samenvattende besluitenlijst maken zou goed zijn. Annele: En ook met alle adviezen.
8. De inwerkmap
Roan: acronymenlijst zou op een andere manier kunnen. Femke: Met een spelletje? Memory!
9. Iets anders?
Fokel: Contactlijst per dossier, liever in de fnwiki dan in de drive. Femke: Vertellen over onze
struggles. Dan weten ze wat ze kunnen verwachten. Parcival: Bij een pv zitten.
De commissie zoekt suggesties uit en stelt een programma voor het inwerken voor aan de
PV. Daar mag altijd nog feedback op komen.
12. W.v.t.t.k.
WSV actie
Tijn: Ik vind het gek dat wij het werk gaan doen van de communicatie, kunnen
studentvoorlichters dat niet doen? Femke: Ik heb gemaild dat we misschien kunnen
ondersteunen. Woensdag heb ik een gesprek over to dah loo, dan zal ik doorgeven dat we ter
ondersteuning mensen kunnen doorverwijzen.
Fokel overlegt met Babette over een nieuwe invulling voor Raadsbonding.
Femke: volgende week bowlen ipv PV? – Ja leuk
13.

14.








Wat gaat er naar de CSR?
– Kjeld niet.
Rondvraag
Roan: Fokel kijk mastermovies.
Tijn: voor de CSR: er is een plan om centrale kennisdeling te doen over lesgeven
verbeteren. Daar moeten ze naar kijken, willen weten of ze dat aan het doen zijn. Femke
geeft dit door aan Kjeld.
Tijn: Volgende week spreken we met een onderwijs hoogleraar van de VU, laat weten als je
vragen hebt.
Fokel: Voor SOFacIT: studentenpsychologen en genderneutrale wc’s komen naar SP. En de
mails moeten nog steeds beantwoord worden. Femke: Hier ga ik met Veerle over praten.
Femke: Bericht van de Appie die in de buurt komt, of wij ze willen promoten. Ik ga ze
doorverwijzen naar studieverenigingen. Iemand bezwaar? – Nee.
Femke: 5 – 8 maart NSE invullen, dan krijg je gratis koffie.

15. Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen.
Besluit 01
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De FSR ondertekent het ongevraagd advies leraarschap. Dit wordt doorgeven aan de FSR FMG,
FEB en FGw, en aan de OC ILO, met de opmerking dat het stuk over werven voor het leraarschap
duidelijker moet.
Besluit 02
- Voor de majoren van BG wordt standpunt 2 doorgeven aan Jasper als suggestie.
Aardwetenschap is dan een uitzondering, dat wordt een bijlage.
- Voor de 48 EC regel bij BG wordt gesuggereerd om de regel weg te halen.
- OER-B commissie dropt het voorstel over Honours uitstel bij Patrick.
- Er wordt gevraagd aan het OD waarom de aparte AKT bij Forensic Science voor HBOstudenten zo is, en volgende week komt een update van de rest van de OER’en, daarin
wordt het meegenomen.
- OER-B commissie vraagt de OC va naar hun mening over het verdwijnen van de BIS
track.
16.

Punten volgende agenda
– Femke: Ik wil bowlen.

17. Sluiting
Voorzitter Femke Mostert sluit de vergadering om 19:54.
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