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Vergadering      PV 27 november 2018 
Tijd  18:00 

Voorzitter Willemijn Beks 

Aanwezig Willemijn Beks (Wibek), Casper van Eijden, Nina Wagenaar, Martijn Brehm, 

Simon Wittkamp, Nadav Joosten, Malou Sprinkhuizen, Willemijn Bulterman 

(Wibel), Lisa Blijleven, Feline Lindeboom, Simon Ilić, Yoshua Maas 

Afwezig  

Notulist Zeger Ackerman 

Gast  

 

 

1. Opening 

Voorzitter Wibek opent de vergadering om 18:02. 

 

2. Notulen & Actielijst 

De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld. 

 

 

(181016-11) FACiT vult het document dossierhouders in. 

(181023-04) Martijn en Casper, lachen in de camera met ogen open. Oefenen elke dag. 

 (181113-02) Nina maakt een team voor de Betaquiz. 

(181009-03) Pro memori: Lisa maakt spam mailing lijst. – Wibek en Lisa fixen de mailinglijsten. 

(181009-04) Pro memori: Lisa maakt een mailinglist voor de commissie duurzaamheid. 

(181016-03) Pro memori: Lisa stuurt tijdelijk spam door naar Wibel, Malou Feline en Casper. 

(181016-13) Pro memori: in december wordt gekeken of de vergaderkamerreserveringstermijn 

bevalt. 

(180703-01) Pro memori: Overzien hoe vaak de notulen worden bekeken. Nadav: We zijn nu de 

website aan het updaten, daarna gaan we promoten. 

(181016-05) Pro memori: Wibek plant BO evaluaties in direct na het BO. 

 

3. Post in/uit 

Lisa:  

- Twee keer mailtje van de Klachtencommissie, die een studentlid wil 

- Uitnodiging van Dies Natalis, de geboortedag van de universiteit. Wibek: Het is tijdens 

een PV 
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4. Mededelingen 

- Ilic gaat om 20:00 weg 

– Feline: Ik ben blij dat de DB-notulen worden gemaild, maar ik zou willen dat er meer 

informatie inzit. Wibek: Ik zal er op letten. 

– Wittkamp gaat om 19:00 weg. 

 

5. Update CSR 

Malou heeft gemaild: 

- We hebben het ‘plan of action’ van de Chief Diversity Officer besproken, opmerkingen 

gemaakt en die in een brief naar Anne (de CDO) gezet. Er komt een nieuwe versie in 

januari, die de CSR dan ook weer zal krijgen en behandelen. 

- We hebben besloten wat wij willen aandragen als evaluatiepunten van het 

profileringsfonds. 

- We hebben een soort ‘visie op onderwijs’ bijna klaar, die wordt nu tekstueel nog 

aangepast en vervolgens denk ik gedeeld. 

- De CSR lijkt overwegend tegen een diplomasupplement met de cijferdistributie en tot 

welk deel een student hoort. 

- GALOP (de werkgroep die dingen wil beslissen maar het niet mag) wil de hoeveelheid 

extra tijd die studenten krijgen ‘harmoniseren’ zodat het gelijk is over de hele UvA. Ze 

zijn er nog niet uit of ze 30 minuten extra willen, of 25% van het tentamen. CSR lijkt 25% 

te willen. 

- Psychobiologie en Biomedische Wetenschappen gaan meedoen met de flexstudeerpilot, 

volgens de nieuwe flexstudeerregeling. Ik heb geprobeerd de OC’s te vragen wat ze ervan 

vinden, en heb in ieder geval een positief advies van de OC Pb (uit september) gekregen. 

De CSR wil, als nieuwe opleidingen mee gaan doen, bij de regeling ook de positieve 

adviezen van de OC’s ontvangen. Dat gaan we ook het CvB vertellen (we hebben 

adviesrecht op de regeling). 

- Psychologie wil hun Numerus Fixus verhogen van 600 naar 650. Dit mogen ze nog doen, 

tot 1 december. We gaan morgen (op de PV) besluiten wat we ervan vinden. Als wij het 

niet willen, heeft het CvB al gezegd het niet te gaan doen. De FSR-FMG heeft geen advies 

uitgebracht, en lijkt wat twijfels te hebben. 

- We willen misschien iets van een Kerst/Nieuwjaar/Winterborrel en diner organiseren. 

De borrel zou voor alle studenten zijn, het diner voor de FSR-en en de CSR. 

- We hebben er even over gepraat of de CSR wil verhuizen naar het nieuwe 

Universiteitskwartier als het er is, maar hebben besloten toch op REC te blijven. 

 

Feline: Heeft Anne zelf om commentaar gevraagd? Malou: Nee. Feline: Wat voor commentaar 

was er over het plan? Malou: We zagen nog niet een concreet plan. We willen meer focussen op 

BSA-regeling onder andere, en dat vonden PB goed.  

Feline: Is extra tijd nu niet geharmoniseerd? Malou: Nee. 

*Malou stuurt lijstje profileringsfondscriteria rond 
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6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

1. Opening 

2. Notulen & Actielijst 

3. Post in/uit 

4. Mededelingen 

5. Update CSR 

6. Vaststellen agenda 

7. Honours                

8. Nieuwjaarenquête 

9. OER-B-commissie 

10. Facultair plan kwaliteitsafspraken 

11. Raadskamer 

12. Inwerkcommissie 

13. Wat gaat er naar het BO? 

14. W.v.t.t.k. 

15. Wat gaat er naar de CSR? 

16. Relevante updates taakgroepen en DB 

17. Evaluatie Stukken 

18. Evaluatie PV 

19. Rondvraag 

20. Actielijst 

21. Punten volgende agenda 

22. Sluiting 

 

7. Honours 

Wibek: Waar is de bijlage? Malou: Het is een paar weken geleden gestuurd, maar ik ben vergeten 

het nu weer te sturen. Wibek: Zullen we het dan volgende week bespreken? – Positief 

*Malou mailt opnieuw bijlage honoursadvies 

 

8. Nieuwjaarsenquête 

Nadav: Het is alleen nodig om relevante vragen te bedenken. Elke taakgroep gaat zijn eigen 

vragen bedenken en verwerken. Wibek: Willen we een nieuwjaarenquête? – Positief. 

Malou: Volgens mij is het volgend jaar ook gestuurd met de tweejaarlijkse enquête. 

*Nadav checkt bij communicatie of de nieuwjaarenquête verstuurd kan worden. 

Wibek: Zijn er op- of aanmerkingen? 

Nina: Er stond een bijlage bij en ik mis ze allebei. 

*Nadav stuurt nieuwjaarenquête 2018 door naar FSR FNWI 

Wittkamp: Er staat nu geen tijd in het tijdspad om de enquête te versturen via Communicatie. 

Malou: Even langs Communicatie kost niet veel tijd. 

Nadav: De deadline is 10 december. Wibek: Vinden we het tijdspad goed? – Positief. 

*Voor elk taakgroep-hoofd: voor 10 december 16:00 twee enquêtevragen inleveren. 

 

9. OER-B-commissie 

Is punt 2 duidelijk? 

Nadav: Er staat dat we het samen met de VU doen. 

Nina: Alinea 3 is onduidelijk. Feline: Er staat dat het vorig jaar ook behandeld is, dus dat het nu 

niet meer hoeft. 

 

Vragen over ‘werk OER-B-commissie? 

Wittkamp: Wat is de werkdruk? Feline: Het werd geschat op 1 uur per week. Maar het wordt iets 

meer. Malou: Rond maart is het het drukst. Feline: Eerst ga je zelf de OER bekijken, dan een 

adviesronde rond maart, en dan een instemmingsronde in juni. Het is in maart en juni dus druk. 
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Martijn: Hoe is dit verschillend van het werk van de OC’s? Feline: OC bekijkt alleen de eigen OER, 

OER-B bekijkt die van de hele faculteit. Adviesrecht en instemmingsrecht van OC en OER-B-

commissie wisselen elkaar bijna overal af. 

 

Wibek: Zijn er mensen geïnteresseerd om in de commissie te gaan? Nina: Ik, maar alleen als de 

taakgroep het druk heeft. Wibek: Ik ook. 

Malou: Ik vind het zelf heel interessant en ik heb ook de OER-A al gelezen met Feline. Simon: Ik 

vind het onnodig om een commissie hiervoor op te richten. Feline: De rest van de commissie vin 

het wel een goed idee. Wibek: Misschien is het een goed idee om hier buiten de PV over te praten 

met Malou. Malou: We kunnen ook nu verder gaan en als Simon dan nog zwaarwegende 

tegenargumenten. 

 

Wibek: Wat vinden jullie van Onder-O min Lisa plus Malou als samenstelling voor de commissie? 

– Overwegend positief. 

 

10. Facultair plan kwaliteitsafspraken 

Is het stuk duidelijk? 

Feline: Is dit de uitgewerkte versie van het plan? Martijn: Ja.  

Wibek: We hebben nu minder dan 6 weken omdat ze het druk hebben. 

Ilic: Wat zijn die lichtgedrukte stukjes tekst? Martijn: Er moet zorgvuldig worden gekeken of het 

werkt, dus dit is om de kwaliteit te meten. 

 

Zijn er vragen over de eerste alinea? 

Nina: Wat is academic coaching? Martijn: Afgestudeerde mensen terughalen om studenten 

lesgeven over het werkveld. 

 

Zijn er vragen over punt 1? 

Feline: Onder kopje 1b, vind ik de lijst met termen zo breed dat ik graag wil weten wat het plan 

is. Martijn: Dit komt met academic coaching bij tutoraten aan de orde. Het plan is dat zulke 

programma’s ook in de master komen, maar het is nog niet concreet. Dus je stemt wel of niet in 

met het idee. 

Yoshua: Hoe komen er academische vaardigheden in de master? Martijn: Dat is nog niet 

uitgewerkt.  

 

Casper: Misschien krijgen we adviesrecht over dit stuk. 

 

Malou: Wat zijn juniordocenten? Zijn ze specifiek uit het vakgebied en hoe werkt hun loopbaan? 

Martijn: Ik weet niet waar ze vandaan komen. Malou: Kun je het vragen? Er is nu al moeite om 

docenten te vinden in sommige vakgebieden. Martijn: Ja, deze vragen gaan we uitzoeken. 

Malou: Bij 1c, docenten hebben in het algemeen geen tijd om trainingen te volgen. 

Feline: Ik merk dat er te weinig tijd wordt uitbetaald bij het lesgeven dan er nodig is. Waarom 

niet gewoon meer uren uitbetalen? Casper: Dit geld is niet bedoeld om docenten uit te betalen. 
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Malou: Dat moet je tegen de faculteit zeggen. Feline: Waarom niet? Yoshua: Dit gaat vooral over 

het bevorderen van de kwaliteiten van de student. Feline: Ik denk dat docenten meer hun best 

gaan doen als ze hun uren betaald krijgen. 

 

Zijn er vragen over punt 2? 

Ilic: Punt 2b, hoe zit hier voordeel in voor de studenten? Martijn: De extra klassen zijn om 

vaardigheden te leren waar een professor misschien geen tijd voor heeft. 

 

Zijn er vragen over punt 3? 

Nina: Is er gepraat over studieruimtes voor studieverenigingen? Martijn: Nee, dat is niet de 

bedoeling. 

Feline: Is er ergens plek? Martijn: Dat is nog niet bepaald. 

Wibek: Wat is er gebeurd met die 5000 euro? Martijn: Dat is naar SpaCie gegaan. 

 

Zijn er vragen over punt 4? 

Nina: Zijn het beiden interdisciplinaire majoren? Martijn: Ja. 

Feline: Er staat bij de financiën 500,000 euro, waar gaat het heen? Malou: Ze willen één centrale 

TLC maken en een aantal facultaire. Ilic: Wat is het Teaching Learning Centre? Malou: Een 

platform 

*Malou stuurt het plan voor kwaliteitsafspraken TLC door naar de FSR FNWI. 

 

Zijn er vragen over het laptopprogramma? 

Feline: Waarom wordt je laptop niet betaald? Martijn: Net als dat je je eigen studieboeken moet 

betalen.  Vragen aan DT 

 

Vragen over gedeelde werkruimtes? 

Yoshua: Wat betekend onderlinge feedback tussen studenten? Martijn: Het plan is nog niet 

concreet. 

 

Feline: Is dit er al voor masterstudenten? Vragen aan DT? 

Nina: Kan dit ook voor vergaderruimten voor studieverenigingen? Wibek: Hier is het al te laat 

voor. 

 

Vragen over digitale community building? 

Feline: Er staat de faculteit geen werkruimte heeft voor masterstudenten, maar misschien is dit 

omdat die soms lang niet op de faculteit aanwezig zijn? Vragen aan DT 

Ilic: Wat is het plan voor digitale community building? Vragen aan DT 

 

Vragen over kleinere minoren? 

Nina: Wat wordt hiermee bedoeld? Vragen aan DT 

 

Wibek: Dan komt er een oordeelvormend stuk. 
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Wittkamp machtigt Casper. 

 

11. Raadskamer 

Missen er nog voor- of tegenargumenten in deel A? 

Casper: Ik vond argumenten voor het openhouden van de kamer en de kamer gezellig houden 

twee verschillende punten. Malou: Genoeg mensen in de kamer houden maakt het vanzelf 

gezellig. 

Wibek: Vinden we het fijn dat er mensen voor ons aanwezig zijn in de raadskamer? Overwegend 

positief. 

 

Missen er nog voor- of tegenargumenten in deel B.a? 

Feline: Het gaat om de vraag hoeveel uur je het fijn zou vinden dat de kamer open is. Wibek: 

Hoeveel uur willen jullie dat de kamer open is per dag? 

1-3 uur: 6 stemmen 

3-5 uur: 7 stemmen 

5-7 uur: 6 stemmen 

 

Missen er nog voor- of tegenargumenten in deel B.b? 

Wibek: Wat bedoel je met verantwoordelijkheid? Feline: Dat je er dan voor zou zorgen dat de 

kamer open is. 

 

Casper: Wittkamp wil een extra optie van een rooster maar niet gebonden. Wibek: We voegen 

die optie toe. 

 

Missen er voor/nadelen in punt 1? 

Ilic: Ik wil als extra optie: Het ‘streven naar’ uit de werkafspraken. 

Wibek: We voegen die optie toe. 

 

Missen er voor/nadelen in deel 3? 

 

Wibek: Wie zou willen meewerken aan optie 3? – Alleen Feline, dus geen realistische optie 

Wibek: Slaan we optie 4 over? - Overwegend medium. Wibek: Het is een verandering, dus het 

zou positief moeten zijn. Dus we slaan optie 4 over. 

 

Peilen over opties? 

Optie 1? 10 stemmen 

Optie 2? 0 stemmen 

Optie 3? 4 stemmen 

 

De FSR FNWI 18/19 laat de situatie zoals het is. 
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Toevoeging van Feline: Het hoeft niet te betekenen dat de situatie hetzelfde blijft. Ik hoop dat 

mensen er door dit stuk over nadenken. 

 

12.  Inwerkcommissie 

Nina: Het leek mij handig om er dit jaar eerder mee te beginnen. 

 

Zijn er vragen over het stuk? 

Casper: Wat is het geschatte aantal uren? Nina: De eerste paar maanden 1 tot 2 uur, in februari 

elke paar weken vergadering, en als de nieuwe raad er is zijn er wekelijkse vergaderingen. 

 

Zijn er vragen over inwerkcommissie? 

Feline: Hoe is het vorig jaar bevallen? Nina: Het is fijn om zoveel mogelijk functies vastgesteld te 

hebben. 

Casper: Is er iemand die activiteiten bedenkt? Nina: Met meerdere mensen ben je creatiever.  

Yoshua: Valt FNWiki ook onder deze commissie? Feline: Ja, het wordt gewoon gekopieerd en 

geplakt. 

 

Wibek: Wie zou er mogelijk in de inwerkcommissie willen? - Feline, Casper, Yoshua, Malou en 

Martijn. 

Nina: Ik zit erin vanuit het DB, maar ik ben er niet erg actief bij. 

Wibek: Denk na of je erin wilt. 

 

13. Wat gaat er naar het BO? 

Wibek: 

- Kwaliteitsafspraken 

- Begroting 

Lisa: 

- Vergaderzalen voor studieverenigingen 

- Kerstreces. Wibek: We vragen of we nog dingen moeten doen voor het kerstreces. 

 

Martijn: We kunnen volgende BO beter van tevoren samen afspreken wat we gaan doen. 

 

14. W.v.t.t.k. 

- 

15.  Wat gaat er naar de CSR? 

- 

16.  Relevante updates taakgroepen en DB 

Wibek: 

- Volgende week dinsdag is de raadsfoto. Ik vraag Lotte. 

 

Lisa: 
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- Als er dingen gemaild worden, dan is het beter om de relevante taakgroep in BCC te 

zetten. 

 

Nina: 

- We zouden graag elke week updates vanuit de taakgroepen gemaild krijgen. Gooi het in 

de PV-thread. Wibek: Peiling? - Medium en positief. Wibek: Dan proberen we het de 

komende 3 weken. 

*Taakgroep-hoofden en commissiehoofden mailen elke week updates van taakgroepen en 

commissies door in de PV-thread 

 

Casper: 

- Alleen Malou heeft tot nu toe argumenten opgestuurd. Dus stuur ze als je tegen hebt 

gestemd. 

 

17.  Evaluatie Stukken 

Martijn: Het stuk Raadskamer was complex, ik zou graag wat overzicht willen. Yoshua: 

Misschien is het handig om de volgende keer het stuk eerst te laten lezen door iemand die er 

niets van af weet om de PV korter te houden. 

 

Nina: Het stuk OER was lang. Het stuk Kwaliteitsafspraken bevatte veel spelfouten. 

 

Casper: Zet in de stukken duidelijk wat van elk stuk de bedoeling is. 

 

18.  Evaluatie PV 

Ilic: Goede vergaderruimte. 

Martijn: Ik denk dat een peiling vóór het schrijven van het stuk Raadskamer veel werk zou 

hebben gescheeld. 

Yoshua: Een motivatie geven nadat je wordt afgekapt door de voorzitter kost veel tijd en moet 

stoppen. 

Wibel: Ik vind het fijn dat de voorzitter de tijd geeft voor elk stuk. Casper: Ik vind van niet. 

Malou: Het leidt tot een efficiënte vergadering. 

 

19.  Rondvraag 

Ilic: Het bier in de raadskamer is vanaf nu gratis, met dank aan SLAAFS! 

Wibek: Bedankt Lisa en Ilic (SLAAFS) voor het gratis bier! 

Nadav: Ik heb facebookberichten nodig van OnderO. Wibek: Doe het binnen een dag. 

 

20.  Actielijst 

(181016-11) FACiT vult het document dossierhouders in. 

(181023-04) Martijn en Casper, lachen in de camera met ogen open. Oefenen elke dag. 

(181113-02) Nina maakt een team voor de Betaquiz. 

(181127-01) Malou stuurt lijstje profileringsfondscriteria rond 
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(181127-02) Malou mailt opnieuw bijlage honoursadvies 

(181127-03) Nadav checkt bij communicatie of de nieuwjaarenquête verstuurd kan worden. 

(181127-04) Nadav stuurt nieuwjaarenquête 2018 door naar FSR FNWI 

(181127-05) Voor elk taakgroep-hoofd: voor 10 december 16:00 twee enquêtevragen inleveren. 

(181127-06) Malou stuurt het plan voor kwaliteitsafspraken TLC door naar de FSR FNWI. 

(181127-07) Taakgroep-hoofden en commissiehoofden mailen elke week updates van 

taakgroepen en commissies door in de PV-thread 

(181009-03) Pro memori: Lisa maakt spam mailing lijst. – Wibek en Lisa fixen de mailinglijsten. 

(181009-04) Pro memori: Lisa maakt een mailinglist voor de commissie duurzaamheid. 

(181016-03) Pro memori: Lisa stuurt tijdelijk spam door naar Wibel, Malou Feline en Casper. 

(181016-13) Pro memori: in december wordt gekeken of de vergaderkamerreserveringstermijn 

bevalt. 

(180703-01) Pro memori: Overzien hoe vaak de notulen worden bekeken. Nadav: We zijn nu de 

website aan het updaten, daarna gaan we promoten. 

(181016-05) Pro memori: Wibek plant BO-evaluaties in direct na het BO. 

 

21.  Punten volgende agenda 

- Honours 

 

22.  Sluiting 

Voorzitter Wibek sluit de vergadering om 20:12. 

 

Besluiten: 

(181127-01) (Raadskamer) De FSR FNWI 18/19 laat de situatie zoals het is. 

 


