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Vergadering      PV 11 december 2018 
Tijd  18:00 

Voorzitter Willemijn Beks 

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

Nadav Joosten, Malou Sprinkhuizen, Simon Ilić, Willemijn Bulterman (Wibel), 

Feline Lindeboom, Yoshua Maas 

Afwezig Simon Wittkamp, Lisa Blijleven 

Notulist Zeger Ackerman 

Gast Stefanie Fijma 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Wibek opent de vergadering om 18:01. 

 

2. Notulen & Actielijst 

De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld. 

 

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

(181127-07) Pro memori: 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. 

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

website aan het updaten, daarna gaan we promoten. 

 

3. Post in/uit 

Wibek:  

- 14 december is het WO-protest 

- uitnodiging symposium ‘heeft iedereen het recht om te studeren?’ 

 

4. Mededelingen 

- Stefanie moet 19:45 weg 

- Wibek: Het DT heeft liever dat FSR FNWI een aanpassing suggereert in plaats van een 

positief of negatief advies. 
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5. Update CSR 

Malou heeft gemaild: 

    - Er is een nieuwe studentassessor gekozen, wat volgende week bekend wordt. Jeej. 

Roeland en Mees (van vorig jaar, was tegen de functie enzo) waren positief over deze 

persoon, dus heb er wel wat vertrouwen in. 

    - We gaan proberen de rookspots op Roeters te verplaatsen zodat ze niet meer recht voor 

de ingang zijn. 

    - We promoten UvAbooks, maar studieverenigingen klagen erover. Nu moeten we met ze 

gaan praten. 

    - Nog steeds aan het praten over het universiteitsforum en studiesucces 2.0. 

    - We hebben een taakgroep (dus wat bij ons een commissie is) opgezet over het 

institutional plan, wat binnenkort herzien gaat worden. Ik zit er volgens mij in. 

    - We praten over het CSR budget voor 2019. 

 

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. Adviezen  

8. Evaluatie BO              

9. Begroting n.a.v. reactie Peter 

10. Facultair plan kwaliteitsafspraken 

11. Raadsfoto 3.0 

12. Planten 

13. W.v.t.t.k. 

14. Wat gaat er naar de CSR? 

15. Relevante updates taakgroepen en DB 

16. Evaluatie Stukken 

17. Evaluatie PV 

18. Rondvraag 

19. Actielijst 

20. Punten volgende agenda 

21. Sluiting 

 

7.  Adviezen 

Malou: We moeten kijken hoe andere raden adviseren. 

Wibek: Ik zal het uitzoeken. Voor deze PV blijft het nog hetzelfde. 

*Wibek zoekt uit of negatief/positief weggelaten kan worden in een advies. 

*Malou vraagt bij CSR of positief/negatief meerwaarde heeft in een advies. 

*Wibek maakt een chat met RVA/FSR 

 

8. Evaluatie BO              

Martijn: Bij kwaliteitsafspraken snapte ik niet wat ik moest vragen, dus dan  

*Martijn maakt een Martijn-met-vraagteken-sticker 

Feline: We zijn niet veel wijzer geworden van de digitale community. Bij het stuk over de 

vergaderkamer was er van tevoren niet over gesproken bij de PV. We moeten ook beter 

vasthouden aan het eerste- en tweedespreker-principe. Zeger moet eerder van tevoren de 

stukken printen. 
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Wibek: Ik vond het flexibeler omgaan met het laatste thema wel fijn. 

Malou: Op het moment dat het bestuur merkt dat een chaotisch verloopt, dan kunnen ze daarop 

inspelen. Dus het is een slechte strategie tijdens een BO. 

 

Feline: Wat gebeurt er naar aanleiding van dit BO. Nina: FACiT neemt het over. 

 

9. Begroting n.a.v. reactie Peter 

Is het stuk duidelijk? 

Yoshua: Wat wordt bedoeld met het “Dit punt is handig voor…” Casper: Als we nog een initiatief 

hebben dit jaar, dan kan niemand zeggen dat ze er te weinig geld voor hebben. 

 

 

Punt 1: 

Martijn: Hoe wordt er verkend zonder geld? Malou: Er zijn mensen aangenomen om zulke taken 

te doen. 

 

Zijn er voor- of nadelen waar je het niet mee eens bent? 

Feline: Het tweede pluspunt is geen pluspunt, want ‘zeggen dat iets wordt meegenomen in de 

uitwerking betekent niet zoveel’. Casper: We kunnen dit altijd als argument gebruiken als het 

niet wordt meegenomen. 

 

Stemvoorstel: De raad laat het knelpunt over het reserveren van geld voor de technische 

opleiding varen. 

Stemverklaringen: 

Casper: De begroting gaat puur over het geld, dus dit punt kunnen we laten staan. 

Wibek: Ik vind dit ook, omdat er hier geen geld voor staat gereserveerd. 

 

Stemmen: Unaniem voor. 

 

 

Punt 2: 

Zijn er voor- of nadelen waar je het niet mee eens bent? 

Yoshua: Het is een minpunt dat de initiatieven van de raad moet komen. Casper: Het kan ook 

vanuit de werkgroep Kwaliteitsafspraken komen. 

Wibek: Het is beter om met weinig initiatieven te beginnen, dus dit is een pluspunt. 

 

Stemvoorstel: De raad laat het knelpunt over extra geld van de algemene reserve naar het 

onderwijs varen. 

 

Stemmen: 

Voor: 9 Onthouden: 3 

Aangenomen 
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Punt 3: 

Stemvoorstel: De raad laat het knelpunt over geld reserveren voor diversiteitsinitiatieven varen. 

 

Stemmen: 

Voor: 9 Onthouden: 3 

Aangenomen 

 

 

Punt 4: 

Peiling: De raad verandert haar advies over de begroting van negatief naar positief? – Positief. 

Feline: Waarom moeten we opnieuw een advies uitbrengen? Casper: Peter wil graag van ons nog 

een reactie. 

Feline: Misschien komt het nu over alsof we wel heel snel tevreden zijn. Casper: We hadden ook wel 

kleine adviespunten. Malou: Volgende keer moeten we beter nadenken voordat we negatief 

adviseren. 

 

Casper: Je kunt reageren tot vrijdag 11:00. 

 

10. Facultair plan kwaliteitsafspraken 

Is het stuk duidelijk? 

Feline: Er staat “Bij het BO is Kees gevraagd…”, waar gaat dat over? Martijn: Over de 500 000 

naar die investering, waarvan het nog niet duidelijk was waar het heen gaat. 

Feline: Het is nog onduidelijk wat de mening van Martijn en Casper is. Martijn: Ik vind het over 

het algemeen wel goed, op het laptopplan na. Ik kan de gehele verdeling van het geld moeilijk 

inschatten. Casper: De werkgroepen hebben goed gewerkt. Alleen dingen die het DT heeft 

besproken zijn nog relevant. Ik vind het laptopplan wel een goed idee. 

Nina: Hoe actief zijn jullie betrokken bij de werkgroepen? Martijn: De thema’s van de begroting 

zijn verdeeld over werkgroepen om uit te werken. We zijn actief betrokken geweest. 

Feline: Is het advies of de junior-docenten worden aangesteld? Casper: Er wordt geadviseerd 

over de taakindeling. 

 

Martijn: Er gaat 500 000 naar TLC, lesgeven en leren lesgeven. Malou: Het is een plan dat op de 

langere termijn heel waardevol kan zijn. 

Martijn: Heeft iemand nog bezwaren over de bedragen binnen TLC? – Niemand 

 

 

Stemvoorstel: “De raad wil dat het laptopprogramma wordt uitgebreid om de in- en verkoop 

van standaardlaptops door de faculteit te omvatten.” 

 

Stemverklaring: 
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Casper: Voor, het beperkt de keuzevrijheid niet en het geld is van de studenten, dus het is mooi 

om wat terug te geven. 

Wibek: Tegen, want er is een groot risico van verkeerd bestelde laptops, zoals bij de installatie 

van Linux. 

Martijn: Voor, ik denk dat de gestandaardiseerde aankoop manuren kan besparen, omdat er 

maar advies over een klein aantal soorten laptops 

Malou: Tegen, voor informaticastudenten en andere studies zijn andere soorten laptops 

noodzakelijk, waarmee het voordeel van bulkaankopen wegvalt. 

Ilic: Nu gaat het geld van de studenten maar naar een deel van de studenten 

Yoshua: Tegen, ik ben alleen voor richtlijnen. 

Nina: Tegen. 

Nadav: Voor, op Delft gaat een vergelijkbaar programma ook goed. 

Opmerkingen: 

Casper: De standaardlaptop is per opleiding. 

Martijn: Ik bedoelde dat de laptops niet gesubsidieerd worden. Er wordt alleen een specifiek 

soort laptop gefaciliteerd. 

Stefanie: De volgende FSR wilde dit plan, en DT sloot toen een compromis om de specificaties te 

checken en studenten erop te wijzen welke laptops aan die specificaties voldoen. 

Nina: Volgende week woensdag gaan we het nog evalueren. 

 

Stemmen: 

Voor: 2 Tegen: 7 Onthouden: 3 

Niet aangenomen 

 

 

Stemvoorstel: “De raad wil adviesrecht op de aanstelling van junior-docenten wanneer hun 

taken concreet zijn ingevuld.” 

 

Stemverklaring: 

Martijn: Voor, is nog geen duidelijkheid wat er met deze grote som geld gebeurd. 

  

Stemmen: 

Voor: 8 Onthouden: 4 

Aangenomen 

 

 

Stemvoorstel: De raad wil dat na de evaluatie volgend jaar het plan wordt ingekrompen 

waardoor er een kleinere hoeveelheid initiatieven zijn die ieder meer geld ontvangen. 

 

Missen er plus- of minpunten? 

Malou: Ik vind het een minpunt dat wij dit moeten evalueren, omdat er tegen die tijd een andere 

FSR is. 
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Casper: Je zou er alleen maar initiatieven mee stoppen, en niks nieuws mee winnen. 

Malou: Er komt volgend jaar meer geld vanuit de overheid, dus goede initiatieven zullen meer 

geld ontvangen. 

 

Stemverklaring: 

Malou: Tegen, want we moeten de volgende FSR de autonomie geven om te beslissen. 

Ilic: Tegen, er zijn te veel initiatieven om effectief te zijn. 

Feline: Tegen. 

 

Stemmen: 

Unaniem tegen. 

Niet aangenomen 

 

 

Stemvoorstel: De FSR wil benoemen dat er te veel plannen kunnen zijn om effectief te zijn. 

 

Stemverklaring: 

Casper: Tegen, want er is genoeg geld om alle plannen uit te voeren. 

Feline: Voor, want er kan alsnog meer geld komen om de plannen uit te voeren als gevolg van 

onze opmerking. 

 

Stemmen: 

Voor: 7 Tegen: 1 Onthouden: 4 

Aangenomen 

 

 

Stemvoorstel: De raad wil adviesrecht op het inzetten van digitale middelen voor de versterking 

van de community wanneer dit plan concreet is ingevuld. 

 

Stemmen: 

Voor: 8 Tegen: 1 Onthouden: 3 

Aangenomen 

 

Stemvoorstel: De raad adviseert positief over het facultair plan voor de kwaliteitsafspraken. 

Stemverklaring: 

Nina: Voor, we zijn het genoeg met het plan eens om positief te adviseren. 

Casper: Voor, hetzelfde als Nina. 

 

Stemmen: 

Unaniem voor. 

Aangenomen 
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Besluiten: 

De raad adviseert positief over het facultair plan voor de kwaliteitsafspraken. 

De raad wil benoemen dat er te veel plannen kunnen zijn om effectief te zijn. 

De raad wil adviesrecht op het inzetten van digitale middelen voor de versterking van de 

community wanneer dit plan concreet is ingevuld. 

 

Martijn: Donderdagochtend wordt het besproken. 

 

11. Raadsfoto 3.0 

Zonder AS 

Voor 4 Medium 2 Tegen 4 

 

Met AS 

Voor 4, Medium 3, Tegen 3 

 

De leukste foto 

Voor 7, Medium 1, Tegen 2 

 

Foto met AS en SA 

Tegen 8, Voor 1, Medium 1 

 

Geen foto 

Tegen 7, Medium 2, Voor 1 

 

Zonder AS: 5 

Met AS: 5 

PR zoekt het uit: 7 

 

Stemmen: PR zoekt het uit. 

Voor: 7 Tegen: 3 Onthouden: 2 

Aangenomen 

 

12. Planten 

Yoshua: We willen vooral input verzamelen. 

 

Is het stuk duidelijk: 

Wibek: Wat zijn de onderhouds- en arbeidskosten? Wibel: Bedrijven die het installeren zijn er 

terughoudend over. 

 

Missen er nog plus- of minpunten? 

Feline: Minpunt, het kan afleidend zijn. – Concentratie verhogend wordt een plus/minpunt. 
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Zijn er vragen over het plan? 

Malou: Hoeveel vierkante meter wordt het? Yoshua: Dit hangt af van de uitvoering. 

Feline: De verhouding kosten van de groene muur en de planten is nog niet duidelijk. 

 

Peiling: De commissie Duurzaamheid hun gang laten gaan in het verder uitwerken van het plan. 

– Positief. 

 

Input: 

Ilic: Let op pollen. 

 

13. W.v.t.t.k. 

- Wibek: We hebben geen meeting gehad met de RVA. 

*Wibek zet een meeting op met de RVA om te kletsen. 

- Casper: Telt de peiling van een gemachtigde dubbel? Wibek: Ja, maar alleen als de 

afwezige het specifiek heeft gezegd. 

 

14.  Wat gaat er naar de CSR? 

- De adviezen. 

  

15.  Relevante updates taakgroepen en DB 

- Wibek: Peiling: De updates doorgeven op dinsdag voor de PV? – Positief. 

 Nina: Een tip, schrijf je update meteen na de vergadering. 

 

16.  Evaluatie Stukken 

Ilic: Schrijf referenties als iets ‘wetenschappelijk is aangetoond.’ 

Malou: Zet alle stukken in de Drive map. 

Feline: Maak een nuttige inleiding. Zorg dat je specifiek discussiepunten hebt in het stuk zodat 

daar ruimte voor is. 

Wibek: Stuur een tijdsinschatting en maak de titel van het stuk volgens het datumformat. 

Wibek: Als een stuk niet goed is, stuur ik het terug en wordt het niet behandeld op de PV. 

 

17.  Evaluatie PV 

Malou: Geef geen stemverklaringen als er geen discussie is. 

Nina: Het was te rumoerig. Praat er niet doorheen. 

Wibek: Leidt iets niet in met “Ik weet niet of het hierbij past..” want dan heb je  

Casper: Zorg dat als er nieuwe stukken bij oordeelvormend ruimte is voor nieuwe punten. 

Wibek: Zet je stemvoorstellen onder aan je stuk. 

Feline: Bij het stuk over laptops was het chaotisch, dat komt ook doordat er geen ruimte in het 

stuk was voor discussie. 

 

18.  Rondvraag 
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Yoshua: Zullen we de volgende keer in de FSR-kamer vergaderen? – Positief. 

 

19.  Actielijst 

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

(181211-01) Wibek zoekt uit of negatief/positief weggelaten kan worden in een advies. 

(181211-02) Malou vraagt bij CSR of positief/negatief meerwaarde heeft in een advies. 

(181211-03) Wibek maakt een chat met RVA/FSR. 

(181211-04) Martijn maakt een Martijn-met-vraagteken-sticker. 

(181211-05) Wibek zet een meeting op met de RVA om te kletsen. 

(181211-06) Casper zorgt dat het advies over de begroting geschreven wordt en dat er een 

redactionele ronde komt. 

(181211-07) Martijn zorgt dat advies over de kwaliteitsafspraken geschreven wordt en dat er 

een redactionele ronde komt. 

(181127-07) Pro memori: 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. 

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

website aan het updaten, daarna gaan we promoten. 

 

20.  Punten volgende agenda 

-  

 

21.  Sluiting 

Voorzitter Wibek sluit de vergadering om 20:18. 

 

Besluiten: 

(181211-01) (Facultair plan kwaliteitsafspraken) De raad wil adviesrecht op de aanstelling 

van junior-docenten wanneer hun taken concreet zijn ingevuld. 

(181211-02) (Facultair plan kwaliteitsafspraken) De raad wil benoemen dat er te veel 

plannen kunnen zijn om effectief te zijn. 

(181211-03) (Facultair plan kwaliteitsafspraken) De raad wil adviesrecht op het inzetten 

van digitale middelen voor de versterking van de community wanneer dit plan concreet is 

ingevuld. 

(181211-04) (Facultair plan kwaliteitsafspraken) De raad adviseert positief over het 

facultair plan voor de kwaliteitsafspraken. 

 

 

 


