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Vergadering  Bestuurlijk overleg 5 december 2018 

Tijd                 15:00 

Voorzitter   Catharina 

Aanwezig FSR Willemijn Beks, Feline Lindeboom, Nina Wagenaar, Martijn Brehm, Lisa 

Blijleven, Malou Sprinkhuizen, Yoshua Maas, Casper van Eijden, Simon Ilić 

Aanwezig DT   Peter van Tienderen, Kees van Wensen 

Notulist   Zeger Ackerman 

Gast   Stefanie Fijma   

 

 

1. Opening 

Voorzitter Catharina opent de vergadering om 15:02. 

 

2. Vaststellen notulen 

De notulen worden zonder aanpassingen vastgesteld. 
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3. Actielijst 

 
Code  Taak  Verantwoordelijk  Gereed d.d. 
BO-180405-02 Het DT evalueert samen met de FSR eind 2018 hoe het gaat 

met de laptops en het laptoponderhoud op de FNWI, ook met 
het oog op de wijzigingen die dit jaar ondernomen worden. 

DT & FSR  

BO-180523-03 DT organiseert een bijeenkomst over het 
verkiezingsreglement met de OC’s en OR op 1 november.  
 

DT  

BO-180523-10 FSR krijgt het overzicht van specificaties voor 
standaardmodellaptops dat Gerrit Oomens heeft gemaakt. 
 

DT  

BO-180523-11 Na de facultaire introductie wordt geïnventariseerd hoe het 
gereedmaken van de laptops (installeren van de software) 
ging.  
 

FSR & DT  

Pro Memori FSR & DT bespreken elk half jaar de beleidsagenda op het BO, 
met de zaken die vooruit worden geschoven. 

FSR & DT  

BO-180628-02 
IO 

FSR en DT agenderen conceptlijst green papers voor het BO 
waarop de beleidsagenda besproken wordt. 
 

FSR & DT  

BO-180628-01 Tijdens de evaluatie van de OC-benoemingsprocedure aan 
het begin van het academisch jaar 2018-2019 worden de 
punten genoemd in het BO stuk 28-6 meegenomen. 

  

BO-180628-07 Patrick geeft updates over de item bank mbt vragen over 
verplichte studieonderdelen en kwaliteit van Engels van 
docenten. 

Patrick  

BO-181010-01 DT stuurt aangepaste leidraad van verplichte hoorcolleges, 
gecombineerd met de al bestaande leidraad over 
werkcolleges. 

DT  

BO-181010-02 DT kijkt wat voor informatie er is in het HRM over een nieuw 
format, en hoe die met de FSR gedeeld kan worden. 

DT  

BO-181010-03 DT geeft mee aan de verzorger van studentassistent 
trainingen dat diversiteitsaspecten meegenomen moeten 
worden in de training. 

DT  

BO-181010-04 De aanstelling FDO wordt na een half jaar geëvalueerd. FSR & DT  

BO-181010-05 DT stuurt verzoek vanuit de faculteit om 2 personen te 
suggereren voor de BAC 

DT  

BO-181010-06 Recht van de FSR mbt de regeling van de studentassessor 
komt in het faculteitsreglement.  

DT  

BO-181010-07 Organogram wordt toegestuurd naar de FSR. 
eind van deze week. 

−  

DT  

BO-181010-08 Het hele FR wordt aangepast op missende opleidingen, en 
andere fouten, en doorgestuurd 
 

DT  
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BO-181010-09 Bijlages en OC-benoemingsprocedure worden  
toegestuurd naar de FSR. 
 

DT  

BO-181010-10 DT bespreekt met Paulien hoe gecommuniceerd kan worden 
naar studenten dat de bewaking is verplaatst. 

DT  

Pro memori Als er meer oplossingen voor erkenning en waardering 
onderwijs komen, wordt de FSR geïnformeerd (m.b.t. Visie 
Onderwijs en Onderzoek). 

DT  

Pro memori Het DT deelt de voortgangsrapportage en het plan van 
aanpak Blended Learning.  
 

DT  

 
BO-180405-02 

Kees: Daar wordt nog een afspraak over gemaakt met de raad en de bibliotheek en dan gaan we dit op de korte 

termijn doen. 

BO-180523-03 

Kees: Dat heb ik nog niet gedaan. Inmiddels loopt wel de vraag bij de OC’s of ze verkiezingen willen. De vraag om een 

bijeenkomst valt volgens mij wel mee, dus we kunnen dat stuk van het actiepunt er wel bij laten. Cathy: Dus gewoon 

blijven monitoren. Kees: Er hebben nog vier of vijf OC’s niet geantwoord, de rest wil geen verkiezingen.  

BO-180523-10 

Kees: Dit is de vorige keer al gegaan. Kan eraf. 

BO-180523-11 

Kees: Dit valt samen met het eerste actiepunt, dus het kan eraf. 

BO-180523-12 

Cathy:  Pro memori 

BO-180628-02 
Kees: Dit is doorgeschoven naar het IO. Kan eraf. 
BO-180628-01 
Kees: De jaarverslagen zijn nu pas binnen. Blijft erop staan. Feline: Wanneer is het te verwachten dat het evalueren 
van de benoemingsprocedure voor ons begint? Kees: In begin januari.  
BO-180628-07 
Kees: Daar is nog niet veel voortgang geboekt. Blijft staan. 
BO-181010-01 
Kees: Ik heb het aangepast en voorgelegd. Blijft staan. 
BO-181010-02 
Kees: Hebben we gedaan. Kan eraf. 
BO-181010-03 
Kees: Ik heb het besproken met Jeroen Goedkoop. Hij is bezig om te kijken of ze de inhoud van de trainingen kunnen 
aanpassen. Cathy: De FSR gaat er vanaf nu achteraan. * 
BO-181010-04 
Cathy: Dat was gewoon een vaststelling dat het ging gebeuren.  
BO-181010-05 
Kees: Dit is gedaan. Kan eraf. 
BO-181010-06 
Kees: Dat is gedaan. Cathy: Kan eraf. 
BO-181010-07 
Kees: Er zouden nog wijzigingen inkomen omdat de OC’s er nog niet instaan. Cathy: Dus dit kan eraf. 
BO-181010-08 
Kees: Dit is gebeurd. 
BO-181010-09 
Feline: Het is goed. Cathy: Kan eraf. 
BO-181010-10 
Willemijn: We hebben het er al op het IO over gehad. Cathy: Kan eraf. 
Pro memori 
Peter: Er wordt aan gewerkt, maar er is nog geen definitief rapport. Nog laten staan. 

Pro memori 
Peter: Moet ook nog blijven staan. 
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4. Mededelingen 

- 

 

5. Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

1. Opening 

2. Vaststellen notulen 

3. Actielijst 

4. Mededelingen 

5. Vaststellen Agenda 

6. Advies begroting 

7. Vergaderruimte voor 

studieverenigingen 

8. Kerstreces 

9. W.v.t.t.k. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 
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6. Advies begroting 

Peter: Over het eerste punt: Ik heb uitgelegd dat een nieuwe opleiding science and design dat er 

wel ruimte is binnen scheikunde en natuurkunde op het gebied van studentencapaciteit. 

Wanneer er uit de verkenning blijkt dat we dit gaan voorstellen, dat we het normale 

medezeggenschapstraject trekken. We zullen een kleine wijziging maken om in de begroting op 

te nemen dat het een verkenning is naar nieuwe initiatieven binnen onderwijs waarvan de 

nieuwe opleiding voorlopig de meest voordehand liggende optie is. Toelichting op het tweede 

punt: We hebben met het sectorakkoord onderwijs daar nu invulling aan het geven zijn en dat 

we nu in de centrale medezeggingsraad besloten is dat we het bedrag krijgen dat eerder is 

aangekondigd. Bedankt daarvoor. We hebben een plan gemaakt en dat gaan we uitvoeren. Als er 

nieuwe initiatieven zijn dan kunnen we dat begroten voor de jaren erna. Volgend jaar gaan we er 

dan verder naar kijken. Het derde punt is ging erover dat het diversiteitsbeleid niet opgenomen 

is. Het bedrag is niet groot genoeg voor in de begroting. We kunnen ook in de addendum zeggen 

dat we het van harte ondersteunen en dat we werknemers en studenten willen steunen in hun 

initiatieven en een bedrag voor willen reserveren. Het onderwerp is meer gaan leven. We zijn 

tevreden met de groeiende initiatieven van studieverenigingen. We zullen dit in een reactie naar 

de FSR sturen.* 

Willemijn: Waarnaar kunnen we het verwachten? Peter: Vanmiddag. 

 

Punt 6: 

Willemijn: Er waren nog vragen over de veranderingen. Waarom is er besloten om de in- en 

verkoop van laptops te schrappen? Peter: Wat we nu doen bevalt. We zijn geen 

verkooporganisatie, dus de verkoop leek ons als bestuur niet gewenst. We willen wel 

ondersteuning leren, vooral in de vorm van het beantwoorden van vragen. De markt is te lastig 

om competitieve dingen te regelen en de wensen van studenten verschillen te veel. Willemijn: 

Wat wordt er nu onder het laptopprogramma verstaan? Peter: Beter ondersteuning, zo duidelijk 

mogelijk zeggen wat er vereist wordt, maar studenten verder de vrijheid te laten om hun laptop 

te kopen. 

 

Punt 2: 

Willemijn: Hebben alle masters al een werkruimte? Peter: Het grootste deel van onze 

masterstudenten hebben stageonderwerpen die bij instituten worden uitgevoerd. Tot nu toe zijn 

er de gele eilanden en de open ruimtes op de instituten. Kees: Met de commissie hebben we het 

er alleen maar over werkruimtes voor bachelors gehad. 

Cathy: Volgens mij ging het er niet over dat het specifiek voor bachelorsstudenten, maar dat ze 

er wel het meeste gebruikt van maken, omdat ze er meer behoefte aan hebben dat 

masterstudenten. Peter: De natuurlijke ruimte van de masterstudenten is wel het instituut. Blijkt 

het niet goed te werken, dan kunnen we kijken wat we hebben qua ruimte. 

 

Punt 3:  
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Willemijn: Wat zou jullie invulling zijn voor een digitale community? Peter: Het gaat voor een 

deel over masters, die zich overal verspreiden. Paulien van communicatie wil er graag aan 

werken om meer digitale interactie te creëren. Niet zozeer via facebook maar wel andere 

manieren om het community-gevoel te versterken. Willemijn: Is er al een voorbeeld van? Peter: 

Er waren al verschillende platforms die ze al zouden kunnen gebruiken. Het is evident dat een 

goed community-gevoel bijdraagt aan studiesucces. Willemijn: Bijvoorbeeld de befaamde uva-

app. Peter: Dat zou een middel kunnen zijn. Vooral in de master waar iedereen uitvliegt na de 

eerste cursussen is het lastig en kunnen we kijken of de initiatieven werken. 

 

Punt 4: 

Willemijn: Geldt het plan ook voor bestaande minoren? Peter: Ik heb geen plannen gehoord om 

de bestaanden aan te passen. Kees: Nee, het is vooral in verband met de nieuwe minoren.  

 

Punt 5:  

Willemijn: Valt hier vooral het teaching en learning centre onder of ook andere zaken. Kees: Ik 

weet het niet zeker. Ik zal het uitzoeken.* 

Willemijn: Kan dat dan gemaild worden naar ons? Kees: Ja. Willemijn: Zou dat dan zo snel 

mogelijk kunnen gebeuren? Kees: Ja. 

 

7. Vergaderruimte voor studieverenigingen 
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Nina: We hebben een vergaderruimte die we uitlenen. We hebben gisteren bij Gijs gesproken 

over nieuwe mogelijkheden naar mogelijk andere vergaderruimten. Het is eigenlijk niet 

toegestaan om in de glazen hokjes te vergaderen. Eerst werd de regel gehanteerd, nu niet zo veel 

meer. Ik zou graag willen vastleggen dat de hokjes wel gebruikt mogen worden voor 

vergaderingen. Kees: Het lastige is dat de hokjes van UB zijn. Peter: Het risico van het regelen 

kan zijn dat het niet meer mag. Wanneer is de piekdrukte? Nina: Wat ik nu veel hoor, dat via 

spacefinder de hokjes de hele dag gebruikt worden als studieruimte en dus volgeboekt zijn. Ilic: 

Ze zijn te zichtbaar en worden allemaal gebruikt. Het probleem met map.ik nu is dat een hokje 

voor de hele dag gereserveerd kan worden. Nina: Eerst kon je het nog naast de deur zien als een 

hokje gereserveerd was. Peter: Maar je kunt moeilijk mensen verbieden om er de hele dag te 

zitten. De normale onderwijszalen worden behoorlijk vol geroosterd voor 5 uur. Daarna is het 

wel betrekkelijk rustig. Nina: Normaal kan zijn de reserveringen niet duidelijk weergegeven en 

kan de vergadering gestoord worden doordat ze het lokaal uitgestuurd worden. Dat is wel wat 

verenigen nu ervaren wat zou kunnen opgelost worden door vergaderruimten te kunnen 

reserveren. Peter: Maar kun je in B nu reservereen? Nina: Ja, maar soms is het vol. Ilic; Het zou 

zonde zijn als die studieruimtes nu vol zitten door de vergaderingen. Kees: Het zou jammer zijn 

als die  vergaderruimtes vaak leeg staan. Aan hoeveel vergadertijd is er eigenlijk behoefte? 

Peter: Is er een specifieke tijd waarop wordt vergaderd? Nina: Het is vooral tijdens college-uren, 

dus het is heel goed mogelijk om dan een vergadering in te plannen. Kees: Dus commissies 

vergaderen juist wel overdag. Willemijn: Het probleem is dat de bestuurskamers nu vooral 

verenigingskamers zijn. Als het net elke keer lastig is om een vergaderruimte te vinden, dan is 

het wel een behoefte die voldaan moet worden. Cathy: Zou het voor jullie mogelijk zijn om een 

deling te doen met andere verenigingen, en niet, zoals DT aangeeft, dat het alleen maar vijf keer 

twee uur per week wordt gebruikt. Peter: We zitten erg krap met ruimtes, zeker met 

vergaderruimtes. We zullen ook moeten kijken binnen de verenigingsruimtes. Willemijn: Ik denk 

niet dat dat een reële optie is. Peter: Waarom niet? Willemijn: Er zitten veel mensen de hele dag 

te studeren. Niemand denkt erover als bestuurskamers. Nina: Ik ervaar die kamers vooral als 

punt van community building. Daar zie je echt de gemeenschap. als je die afsluit gaat het 

vergaderen ten koste van de community vorming. Peter: Als eraan gewerkt wordt voor de 

studieverenigingen is het prima. Maar niet kan iedereen kan er studeren. Het is een kleine 

incrowd van mensen die met studieverenigingen betrokken zijn en daar studeren, waardoor de 

kamers vol zitten. Voor dat soort doelen hebben we andere ruimtes, zoals in de brainwave. Dan 

vraag ik van jullie nu ook om te kijken naar andere oplossingen. Kees: Is er een overzicht van de 

behoefte van studieverenigingen naar vergaderingen? 

 

FSR raadpleegt studieverenigingen hoeveel en wanneer er behoefte is naar vergaderringen op 

Science Park en wat de FSR zelf kan accommoderen.* 

 

DT kijkt wat mogelijk is qua extra vergaderruimtes.* 

 

Peter: Er is ook een site waarop je kunt zien wat vrij is om te vergaderen. Ilic: Je wilt wel van 

tevoren weten dat je de hele vergadering kan houden. Peter: Er is meer over geklaagd dat er een 

tekort is aan seminarruimtes. We zullen kijken wat er mogelijk is. 

 

8. Kerstreces 
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Willemijn: We zagen het op de agenda van vorig jaar staan. Verwachten we van elkaar dat we 

dingen doen tijdens het reces? Peter: Nee. Kees: We wachten nog op een profiel van de vice-

decaan. Willemijn: Afgelopen week denk ik. Peter: Ik stel voor dat jullie zelf kijken wat nodig is. 

Dan laat ik het bij jullie liggen. 

 

Kees: Het kerstreces is van 24 december t/m 6 januari. 

Willemijn: Dan tillen we het over het kerstreces heen. Kees: Met de vorige FSR hebben we 

afgesproken dat we het zomerreces koppelen met afspraken die we maken met de CSR. Malou: 

Ik weet de afspraken nog niet.  

 

9. W.v.t.t.k. 

- 
 
10. Rondvraag 
Malou: 14 december is het WO-in-actie en ik vroeg me af of jullie daarbij zijn. Peter: Ik 
ben dan bij een inauguratie. Kees: Ik weet het nog niet, want het is op mijn vrije vrijdag. 
 
Peter:  
- Er komt nog een verzoek om een gesprekje over met de beoogde nieuwe 

onderwijsdirecteur van de School of Life Sciences. We vragen een paar mensen 
van de FSR om een gesprekje te voeren. 

- Ik ben er de tweede week van januari niet. 
- Er is weer een Dies Natalis, daar kan ik dus ook niet bij zijn. Er zijn twee 

eredoctoren. Naomi Klein, Arthur Christer en Louis Andriessen. En er wordt ook 
muziek van Louis gespeeld. Iedereen is welkom. 

 
11. Sluiting 
Voorzitter Catharina sluit de vergadering om 15:52.  
 

Actielijst 

 
Code  Taak  Verantwoordelijk  Gereed d.d. 
BO-180405-02 Het DT evalueert samen met de FSR eind 2018 hoe het gaat 

met de laptops en het laptoponderhoud op de FNWI, ook met 
het oog op de wijzigingen die dit jaar ondernomen worden. 

DT & FSR  

BO-180523-03 DT organiseert een bijeenkomst over het 
verkiezingsreglement met de OC’s en OR op 1 november.  
 

DT  

BO-180628-01 Tijdens de evaluatie van de OC-benoemingsprocedure aan 
het begin van het academisch jaar 2018-2019 worden de 
punten genoemd in het BO stuk 28-6 meegenomen. 

  

BO-180628-07 Patrick geeft updates over de item bank mbt vragen over 
verplichte studieonderdelen en kwaliteit van Engels van 
docenten. 

Patrick  

BO-181010-01 DT stuurt aangepaste leidraad van verplichte hoorcolleges, 
gecombineerd met de al bestaande leidraad over 
werkcolleges. 

DT  
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BO-181205-01 De FSR kijkt naar diversiteitsaspecten in de verandering van 
de inhoud van de studentassistentraining. 

FSR  

BO-181205-02 DT stuurt reactie op advies begroting naar FSR DT  

BO-181205-03 DT zoekt uit wat er in de begroting behalve teaching and 
learning centre onder ‘voortzetting van investering 
studievoorschotmiddelen’ valt en stuurt het z.s.m. naar de 
FSR. 

DT  

BO-181205-04 FSR raadpleegt studieverenigingen hoeveel en wanneer er 
behoefte is naar vergaderringen op Science Park en wat de 
FSR zelf kan accommoderen. 

FSR  

BO-181205-05 DT kijkt wat mogelijk is qua extra vergaderruimtes. DT  

Pro Memori FSR & DT bespreken elk half jaar de beleidsagenda op het BO, 
met de zaken die vooruit worden geschoven. 

FSR & DT  

Pro memori Als er meer oplossingen voor erkenning en waardering 
onderwijs komen, wordt de FSR geïnformeerd (m.b.t. Visie 
Onderwijs en Onderzoek). 

DT  

Pro memori Het DT deelt de voortgangsrapportage en het plan van 
aanpak Blended Learning.  
 

DT  

 


