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

Vergadering
Tijd
Voorzitter
Aanwezig

Afwezig
Notulist
Gast

PV 18 september 2018
18:00
Willemijn Beks
Willemijn Beks (Wibek) Krijn de Groot, Feline Lindeboom, Casper van Eijden,
Nina Wagenaar, Martijn Brehm, Simon Wittkamp, Willemijn Bulterman (Wibel),
Lisa Blijleven, Simon Ilić, Malou Sprinkhuizen
Nadav Joosten
Abe Hendriks
Stefanie Fijma

1.
Opening
Voorzitter Wibek opent de vergadering om 18:00.
2.
Notulen & Actielijst
De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld.
3.
Post
- 4 extra reacties op vacature AS, waarvan 3 van AUC.
- Irene van de buitenlandmarkt wil graag weten of wij erbij kunnen zijn. Promoten op
facebook, helpen bij het opzetten en er staan. Casper: Ze zei twijfelend dat het volgende
week nog wel kan. Martijn: Volgens mij is dit niet onze taak, we hebben hier niet veel mee te
maken. – Komt bij W.v.t.t.k.
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4.
Mededelingen
Nadav is er niet en machtigt Wibel.
Krijn: Nadav geeft door dat het moeilijk is om duurzame dassen te vinden.
Martijn doet deze week de afwas. Feline: Misschien kunnen we een corveerooster maken.
Feline: We moeten doorgeven dat we het beleidsplan gaan presenteren op het
faculteitscolloquium. Wibek: Daarom is het een pro memori.
Malou: Op de agenda kan er ook bijstaan of er bijlagen bij zijn, en of het een nazending is.
Lisa: Iemand tegen kleuren per taakgroep in de agenda? Malou: Geen rood. Wittkamp: Is het een
idee om per taakgroep een agenda te maken? Wibek: We kunnen het een tijdje proberen met de
kleurtjes.
Lisa: Voor de bestuursbeurs moeten we een document aanmaken dat we werkzaam zijn als FSR.
DB maakt dit document. Malou: Ik stuur Lisa de precieze regels door.
5.
Update CSR
Er is een werkgroep (GALOP), waar allemaal dingen besproken worden. Ze hebben het hier
gehad over de mogelijkheid tot een harmonisatie(?) van minoraanmeldingen. Alle faculteiten
zijn voor, behalve de FNWI, en we weten niet waarom. De persoon van de FNWI in de werkgroep
zei alleen dat haar achterban niet wilde, en leek een beetje salty.
We hebben het negatieve advies van de vorige raad op de decentrale selectiecriteria
ingetrokken, en besloten positief te adviseren.
We hebben gepraat over het CSR-reglement, waarin de rechten van de studentenraden staan
beschreven (dus ook die van de FSR). Op de een of andere manier is dit nu mijn dossier, dus laat
het wel weten als er spannende updates zijn. Het wordt binnenkort opnieuw vastgesteld met
wijzigingen. De vorige raad heeft een paar suggesties gegeven en vragen gesteld, waar nog wat
onduidelijkheden over zijn.
De UvA wil vanaf oktober 2019 mogelijk overstappen naar een ander programma, waardoor
studenten verplicht een student.uva.nl mailadres moeten hebben, ook voor tentamens enzo.
Hierdoor zouden alle studenten 15 kopieën van Microsoft Office gratis kunnen krijgen. Het zou
wel betekenen dat de student.uva.nl mailadres niet meer via Gmail te openen is.
We gaan vandaag (dinsdagmiddag) praten over onze doelen voor dit jaar.
We willen een paar afgevaardigden vanuit de CSR naar het international youth forum in Minsk
sturen. We gaan nog bespreken of de vliegtickets vanuit het CSR budget betaald mogen worden,
of dat mensen dat zelf doen. Als ze het zelf moeten betalen, gaat er misschien wel niemand.
6.
Vaststellen Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
1. Opening
2. Notulen en Actielijst
3. Post
4. Mededelingen
5. Update CSR
6. Vaststellen agenda

7.
8.
9.
10.

Werkafspraken
Kaderbrief
Sollicitatiecommissie AS
Instemmingsverzoek OER B
Biomedical Sciences
11. Begroting
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12.
13.
14.
15.

RVA
W.v.t.t.k.
Wat gaat er naar de CSR?
Rondvraag

16. Actielijst
17. Punten volgende agenda
18. Sluiting

7.
Werkafspraken (Besluitv)
1.1.2 iemand oneens? – Niemand oneens.
1.3 Wibek: Ik stel voor in de werkafspraken te zetten dat we ernaar streven dat er iemand in de
kamer is, op het moment dat het kan. Feline: Dus dat is ja, en dan is DB niet verantwoordelijk.
Wibek: Ja. Wittkamp: Ik zou zeggen dat het DB verantwoordelijk is, maar dat er nu niks mee
gedaan hoeft te worden, alleen wanneer blijkt dat bijvoorbeeld de helft van de tijd er niemand in
de kamer is. Feline: Je kan zeggen: ja, en DB vraagt mensen, maar dat hoeft niet te gebeuren
omdat het goed gaat. Als het niet goed gaat, is er anders niemand verantwoordelijk. Wibek: We
zijn met z’n allen verantwoordelijk, want het staat in onze werkafspraken. Feline: Ik ben het wel
met Wittkamp eens. Casper: Kunnen we per consensus alvast aannemen dat we ernaar streven?
– Ja.
Stemmen voor:
Optie DB verantwoordelijk: 4.
Optie DB niet verantwoordelijk: 8.
Blanco: 0.
Onthouden: 0.
Krijn: Dus als het niet goed gaat, dan is het aan ons allemaal, om er iets over te zeggen. Casper: Ik
neem aan dat als het fout gaat, dat we dit kunnen wijzigen. Feline: Dat is niet de manier om
erover na te denken, als je de werkafspraken verandert zodra het foutgaat, waarom zou je ze dan
maken?
Instemmen: Streven dat er altijd iemand in de kamer is, en DB is niet verantwoordelijk
Voor: 9. Tegen: 0. Blanco: 0. Onthouden: 3. - Aangenomen.
1.6 iemand oneens, met datumprikker/doodle (of een niet expliciete vermelding)? – Niemand
oneens.
2.4 iemand oneens? Krijn: Voor mij betekent dit dat ik vast op vrijdagochtend pv stukken moet
maken, maar ik ben het er wel mee eens. – aangenomen
2.5 iemand oneens? Nee.
2.7 Wittkamp: Ik ben voor een bepaald moment. Martijn: Dat is lastig, want het gaat om een
nazending. Wittkamp: Als het te laat komt, kan je niet verwachten dat mensen het gaan lezen.
Casper legt uit dat het deze week voor hem overmacht was. Malou: Bij Nazendingen is het
gebruikelijk om tijdens te PV te checken of iedereen het heeft gelezen. Wibek en Nina: Als wij
voorzitten zullen we dit naleven. Wibek: Kan 2.7 erin? – Ja.
3.1.8: De raad richt een … “iemand oneens? – Nee.
4.3: mag weg.
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5.11 b Malou: Dit gaat over dingen op de facebook, ik denk niet dat we per se politiek neutraal
moeten zijn. We kunnen best een klein beetje commentaar leveren op de politiek op het moment
dat we het met elkaar eens zijn, we kunnen bijvoorbeeld best zeggen hoe vervelend
bezuinigingen zijn. Feline: We vertegenwoordigen studenten, dan ga je ervanuit dat studenten
het met je eens zijn? Lisa: Van simpele dingen zoals WO in actie, vind ik dat we moeten kunnen
promoten.
Iemand tegen? – Nee.
Wunderlist
- Komt erin.
Regels omtrent stukken PV
Malou: Ik vind het een beetje micromangenen, natuurlijk probeer je het.
- Komt erin.
Niet eten tijdens PV
Wibel: Dit gaat over heftig dineren? Een bakje loempia’s? Feline: Ja, dat stinkt, kleine dingen
kunnen wel. Malou: “ernaar streven om niet te eten.” Wibek: Dit er niet inzetten, en afspreken
om rekening te houden met elkaars gevoelens over eten. Feline: Of we zetten het er op deze
manier in. Wibek: We zetten het er niet in, maar blijven met elkaar praten.
Toevoeging tijdstip stukken printen
Feline: Dit had ik toegevoegd, maar kunnen beter met de nieuwe AS bespreken. Dit zijn
afspraken tussen ons. Malou: Ik vind zo’n afspraak wel fijn om te hebben.
DB verwerkt de werkafspraken en stuurt ze rond voor een redactionele ronde
Besluit 01
De volgende wijzigingen/toevoegingen komen in de werkafspraken van de FSR:
1.1.2, 1.3 (Het streven dat er altijd iemand in de kamer is), 1.6 (datumprikker/doodle (of een
niet expliciete vermelding), 2.4, 2.5, 2.7, 3.1.8 (De raad richt een …), 5.11 b, 4.3 (voorstel
schrappen), afspraak over Wunderlist, regels omtrent stukken PV.
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8.
Kaderbrief (Beeldv + Oordeelv)
Casper: Deadline voor het advies is volgende week woensdag.
Feline: Hebben we advies op het gehele document? – Ja.
SILS
Feline: Ik weet niet of er andere opleidingen ook te weinig geld hebben, of het erg is dat er geld
weggaat. Malou: Het rapport hierover hebben wij nog niet, er is docententekort specifiek bij
deze opleidingen, ze zeggen dat ze hard geld nodig hebben. Krijn: Gaat geld het
professorenprobleem oplossen? Het probleem kan ook zijn dat er geen geschikte docenten zijn.
Casper: Bij psychobiologie en de docenten die uit het sils komen was een veel te hoge werkdruk.
Dit wordt opgelost door meer docenten in te huren, en dat is volgens mij wel mogelijk. Het
rapport bestaat, maar ik ga er nog naar op zoek (fnwiki) en dan licht ik volgende week verder
toe. Feline: Ik weet niet of het voor andere opleiding een probleem zou zijn als die 200k eraf
gaat. Er zijn veel studenten, daardoor is de werkdruk te hoog voor docenten. Casper: Het viel me
niet op dat andere opleidingen sterk worden gekort. Feline: Het is met niet duidelijk wat de
opties zijn bij de 200k. Casper: Opties zijn 0, 200k, meer. Ik zal het aanpassen. Malou: Het is een
advies, we kunnen erbij zetten dat er goed op gelet moet worden dat het genoeg geld is, en dat
wij nu niet goed weten of het genoeg is. Nina: Er staat dat er structureel 200k, ik denk dat er iets
over opgenomen moet worden dat het niet volgend jaar plotseling stopt.
Studievoorschotmiddelen
Stefanie: Ik had een vraag: de vorige FSR heeft al een document opgestuurd. Is dit een
toevoeging daarop? Casper: Dit was mij niet bekend. Stefanie: Die hebben een inzamelingsactie
gedaan, het DT neemt het erg in acht. Als je toevoegingen wil doen is dat prima, maar ze hebben
dus ook al een document, dat ze heel erg belangrijk vinden. Martijn: Kunnen optie 2 en 3 ook
beiden, dat HuisFin met allebei gaat praten? – Ja.
Malou: De studievoorschotmiddelen gaan naar de kwaliteitsafspraken, daar komt nog een heel
proces over op facultair niveau in november, mijn mening is om hier niet te hard op te focussen
in de kaderbrief. Femke denkt hier anders over en ik wil nog wel met haar gaan praten, maar we
gaan hier nog invloed op hebben, dat gaat buiten de kadernota. Ze hebben er eigenlijk niks over
te zeggen. Vanuit centraal wordt gezegd dat ze geld krijgen, dat gaan ze verdelen en daarbij
worden we nog betrokken, ik weet niet wat er verder nog in de kadernota zou moete4n staan
dan wat er nu staat.
Feline: Dan begrijp ik niet waarom die actie is gevoerd. Malou: We mogen er input op hebben.
Casper: Het was Femkes advies om het hier sterk op te zetten, Rudi adviseert van niet. Mij lijkt
het geen kwaad te kunnen om te zeggen dat we in de begroting graag iets beter willen zien hoe
het is. Malou: Dat weten ze dus niet. Stefanie: Ze hebben oriënterend werk gedaan en de FSR
gevraagd of ze actie willen doen, maar zij hebben ook nog geen beslissingen over hebben
gemaakt, het staat nog niet vast, en daarom staat het waarschijnlijk nog niet zo duidelijk in de
kamernota.
Wibek: Wie voelt ervoor om dit hele stuk niet toe te lichten in het advies? – Positief.

Pagina 5 / 9

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

Feline: Ik zou wel willen benoemen dat we weten dat de raad het heeft ingestuurd. Wibek: Dat
komt er, ze willen ons graag betrekken. Malou: Het moet ook. Een deel van de evaluatie is of de
medezeggenschap is betrokken. Als de evaluatie slecht uitpakt krijgen ze geen geld meer.
Stefanie: Het DT is super enthousiast over het advies.
Nieuwe gebouw
Casper: Dit kunnen we ook een andere keer bespreken. In het advies voor de kadernota hoeven
we hier niks over op te nemen.
Blended Learning
Malou: Ik vertrouw het persoonlijk niet helemaal, het kan de kant opgaan dat efficiëntie wordt
gebruikt om docenten minder te betalen vanwege minder contacturen. Feline: Gerrit Oomens
doet het op een veelbelovende, interactieve manier. Krijn: Het kan meer een financieel spel
worden, dan dat het de onderwijskwaliteit beïnvloedt.
Casper: Rudi heeft meer informatie voor ons over hoe de middelen worden ingezet. Ik denk er
zelf aan om in het advies te zetten dat we willen dat het in de gaten wordt gehouden.
Wibek: Het is oke, met de kanttekening dat het misschien fout gaat? – positief.
Wibek: Casper gaat dit verwerken in een positief advies? – Positief.
Komt vrijdag in de stukkenmail.
Besluit 02
FSR adviseert positief op de kaderbrief.
9.
Sollicitatiecommissie AS (Full BOB)
Lisa: We wilden misschien het DB alles laten regelen, dat kan nog met de opties in het stuk. We
hebben al meerdere reacties gekregen.
Wittkamp: Gaat de procedure via de PV? Krijn: Kunnen we de sollicitatiecommissie geen
volmacht geven? Malou: Voorstel: Sollicitatiecommissie bespreekt de procedure bij de volgende
PV, die stemmen we dan in. – Positief. Feline: Worden de kandidaten nog besproken in de PV?
Malou: Dat lijkt me de logische procedure.
Wibek: Wie lijkt het leuk om in de commissie te gaan? Wittkamp lijkt het goed als er in DB-lid
ingaat. Nina wil wel, maar wordt geen voorzitter. Wibek: Dan gaan we verder met optie 2.
Malou: Sollicitatiegesprekken duren niet langer dan een half uur, daar maak je geheime profielen
van (niet langer dan een halfuur). Halfuur voor het PV stuk. Dit kan je verdelen onder de
commissie. – 4 a 5 uur.
Lisa: Ook nog uitzoeken of mensen van AUC AS kunnen worden.
Witt: Is er een deadline? Wibek: We kunnen het bord wegzetten. Witt: Het lijkt me handig als
Lisa erin gaat, omdat ze de post binnenkrijgt. Lisa: Ik wil wel administratief werk doen.
Besluit 03
Lisa, Nina, Witt, Casper vormen de sollicitatiecommissie AS.
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PR zet de vacature op facebook.
10. Instemmingsverzoek OER B Biomedical Sciences (Full BOB)
Feline: De vorige raad heeft nog niet alle OER’en B ingestemd, het is nog niet helemaal duidelijk
welke. OER-B Master biomed is het meest urgent, deadline 24 sept. De vorige raad had niet
ingestemd omdat ze nog geen mening van de OC hadden gehoord. De OC heeft pas begin zomer
adviesverzoek gekregen en nog niet gereageerd. Ze hebben wel al input gegeven, maar dat is nog
niet hun advies, ze willen het er nog over hebben. Ik heb Kees gemaild voor uitstel, die zegt dat
Patrick erover gaat, die is alleen nu niet beschikbaar. Als we niks doen stemmen we stilzwijgend
in. Het beste geval is dat we uitstel krijgen, nu kunnen we niks doen. Ik ga Kees nog mailen over
de deadline. Wittkamp: Moeten we niet als raad om uitstel vragen? Casper: We kunnen niet
instemmen omdat we geen details hebben, dat is op LOF&SOM ook gezegd. Feline: Oneens, we
hebben de OER gekregen, dat zijn de details die we verdienen. Malou: Eens, het is onze eigen
keuze om ons advies te baseren op de OC. We kunnen smeken voor twee dagen extra, zodat we
ons kunnen aansluiten bij de OC. Feline: Ja, dat zal ik mailen.
Wibek: Dan moeten we nog besluiten wat we doen als we geen uitstel krijgen. Malou: We
kunnen nog steeds afstemmen, maar niet om de reden dat we niet genoeg informatie hebben.
Dan verliezen we het geschil. Casper: Stel we stemmen niet in, en de OC blijkt het prima te
vinden, dam kunnen we het altijd nog terugtrekken.
Stemmen voor:
Positief adviseren: 1. Negatief adviseren: 0. Aan de taakgroep overlaten: meerderheid.
Besluit 04
Het instemmingsverzoek OER-B Biomedical Sciences wordt aan de taakgroep overgelaten.
11. Begroting (Beeldv)
Krijn: Ik heb een conceptbegroting in de drive gezet, gebaseerd op uitgaven van de vorige raad,
waar data verloren is gegaan. Geef commentaar op de spreadsheet, wat je anders zou willen zien
en waarom.
Iedereen geeft commentaar op de conceptbegroting voor donderdag 23:59. Dan presenteert
Krijn volgende PV een definitieve begroting.
Wibek: Het punt over de weekenden, we hebben naar huisjes gezocht en hebben meer geld
nodig. Is iemand tegen als Nina en ik zo snel mogelijk boeken, in overleg met Krijn? – Nee.
12. RVA (Besluitv)
Er wordt een kandidaat toegevoegd en de raadsleden stemmen online.
Esther, Milo, Noa, Reimer, Roan vormen de RVA.
Voor: 8. Tegen: 0. Blanco: 0. Onthouden: 4. – Aangenomen.
DB laat iedereen omtrent RVA weten wat de status is.
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Besluit 05
Esther, Milo, Noa, Reimer, Roan vormen de RVA.

13. W.v.t.t.k.
- Wibek: Er komt een bestand met iedereens functie, dit onderteken ik. Dit kunnen mensen
dan gebruiken om een bestuursbeurs aan te vragen. Lisa heeft al onkostenvergoeding
gefikst.
- Wie kan op 9 oktober half 3- half 6 op de buitenlandmarkt? – Niemand. Wibek: Lisa mailt dat
niemand kan, promotieaspecten worden doorgespeeld naar PR.
- CSR update, vragen over de schriftelijke update? Stefanie: Wat werd er besproken in de
werkgroep? Malou: Gemeenschappelijk administratief onderwijsprocedurele dingen. Lisa:
26 september kwam je langs met iemand van de CSR? Dan wilde AUC ook langskomen.
Wibek: Dan doen we dat op een ander moment. Nina: Punt 4, 15 kopieën van Office? Malou:
Per student, ik begrijp het ook niet. Nu wordt iets gebruikt dat op google drive lijkt, en dat
wordt nauwelijks gebruikt. Wibek: Als er meer updates komen dan horen we het graag.
- Evaluatie stukken. Martijn: Casper, ik vond je stuk nice, maar doordat de opties niet
dikgedrukt waren was er minder overzicht. Nina: In de huisstijl map staan concepten voor
PV stukken. Als we die gebruiken ontstaat er uniformiteit, ik vind het heel handig. Wittkamp:
Kunnen de actiepunten op de agenda? – Ja. Feline: Zorg dat je duidelijk kijkt naar wat de
vraag is, waar mensen over na moeten denken. Malou: Vergeleken met de CSR gaat het heel
goed. Wibek: Verplaats je in de rol van de voorzitter en denk aan waar de discussie heen
moet, wat eruit moet komen.
- Morgen is BvO, als je wil dat Wibek iets zegt in haar update kan je het laten weten.
14. Wat gaat er naar de CSR?
- Malou: Ik ga zeggen dat we werkafspraken hebben.
- Feline: Misschien het over het verschil tussen bachelor en masteropleidingen hebben.
15. Rondvraag
– Stefanie: Gaat de FSR nog iets doen voor de mars van onderwijs? Malou en Wibel gaan er
waarschijnlijk heen.
– Wittkamp: 3 oktober is onze eerste FOC. Als je daar ideeën voor hebt, laat het me weten.
– Ilic: Ik zou het waarderen als de PV tussen 6 en 8 is.
– Wibel: Vanuit Stout wordt een meditatiecursus voor beginners georganiseerd.
– Feline: Het eerste BO is op 10 oktober, hoe werken we hiernaartoe? Wibek: Het wordt
besproken zodra dat moet.
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16. Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen.
17.
-

Punten volgende agenda

18. Sluiting
Voorzitter Wibek sluit de vergadering om 20:17 .
Besluit 01
De volgende wijzigingen/toevoegingen komen in de werkafspraken van de FSR:
1.1.2, 1.3 (Het streven dat er altijd iemand in de kamer is), 1.6 (datumprikker/doodle (of een
niet expliciete vermelding), 2.4, 2.5, 2.7, 3.1.8 (De raad richt een …), 5.11 b, 4.3 (voorstel
schrappen), afspraak over Wunderlist, regels omtrent stukken PV.
Besluit 02
FSR adviseert positief op de kaderbrief.
Besluit 03
Lisa, Nina, Witt, Casper vormen de sollicitatiecommissie AS.
Besluit 04
Het instemmingsverzoek OER-B Biomedical Sciences wordt aan de taakgroep overgelaten.
Besluit 05
Esther, Milo, Noa, Reimer, Roan vormen de RVA.
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