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Vergadering Informatie overleg 15 januari 2019 

Tijd  15:00 

Voorzitter  Willemijn Beks 

Aanwezig FSR Willemijn Beks, Lisa Blijleven, Martijn Brehm, Malou Sprinkhuizen, Feline 

Lindeboom, Nadav Joosten 

Aanwezig DT Peter van Tienderen, Kees van Wensen  

Notulist  Zeger Ackerman 

Gast  Stefanie Fijma 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Willemijn opent de vergadering om 15:00. 

 

2. Notulen & Actielijst 

Notulen van het afgelopen IO worden zonder aanpassingen goedgekeurd.  

 
Code   Taak   Verantwoordelijk   Gereed d.d.  

IO-180418-05  DT gaat na bij de onderwijsdirecteuren, 
de honourscoördinatoren, en Jeroen of 
disciplinaire honoursvakken worden geëvalueerd.   
  

DT    

IO-180418-07  DT geeft bij Communicatie aan dat melden van defecten 
in het gebouw beter gecommuniceerd kan worden naar 
studenten.  
  

DT    

IO-181031-01 Commissie duurzaamheid neemt contact op met Kees 
voor een afspraak over duurzaamheid. 

FSR  

Pro memori  DT geeft update over de vicedecaan en directeur 
onderwijs.  

DT    

 
IO-180418- 05 Kees: Daar hebben we het al over gehad. Blijft staan 
IO-180418- 07 Kees: In het nieuwe uvaweb zou een duidelijk overzicht staan waar je storingen kunt melden. Maar de 
uitrol van uvaweb is uitgesteld tot februari. Blijft staan. 
IO-181031-01 Willemijn: Volgens mij is dat nog niet gedaan. Martijn: Waar ging het over. Willemijn: Om te praten 
over plannen. Kees: Van de vorige raad waren er ook een aantal initiatieven. Dat was afgerond, maar dat stond nog op 
de lijst. Als de raad nog nieuwe ideeën heeft, kan daar een afspraak over gemaakt worden. Willemijn: Martijn, wil je 
erop toezien dat het deze keer gebeurd? Martijn: We hebben wel wat plannen, maar ik zal het meenemen. 
Pro memori. Peter: Het profiel is goedgekeurd. De advertentie is de deur uit en ik verwacht wel wat geïnteresseerde 
kandidaten.  

 

3. Mededelingen 

DT 

− Kees: Gisteren is de opleiding earth sciences beoordeeld. Het is goed gekeurd. 
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− Kees: We hebben gevraagd of de OC’s verkiezingen willen houden en geen enkele OC wil 

dat. Willemijn: Ook niet van informatica? Kees: Nee, die verwachten allemaal dat ze nog 

een tweede jaar blijven. Martijn: Ik hoorde dat er wel twee derdejaars 

informaticastudenten gekozen zijn vorig jaar. Stel die gaan een master doen volgend 

studiejaar, dan zijn er nog steeds geen verkiezingen. Kees: Ik heb met ze gesproken en de 

commissie vindt het niet nodig. Willemijn: Dus er komen geen verkiezingen dit jaar. 

− Peter: Begin februari is er een bijeenkomst in de hal waarin de nieuwbouw wordt 

gepresenteerd. Willemijn: Ik zag dat alleen de mensen waren uitgenodigd die in de 

werkgroep zaten. Ik vond het vreemd dat er stond dat je je moest aanmelden terwijl het in 

de grote hal is. Kees: Wie heeft die uitnodiging gestuurd? Willemijn: Heleen Verlinde. Kees: 

Ik zal het nog even navragen. Willemijn: Dan zorg is dat het sowieso in de agenda komt 

van de FSR. 

Raad 

− Nadav: Ik ga weg na het punt Tentamenbeleid. 

 

4. Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

1. Opening 

2. Notulen en Actielijst 

3. Mededelingen 

4. Vaststellen agenda 

5. VU tentamenbeleid 

6. Vakantieweek 

7. Device vrije zones 

8. Terugkoppeling onderwijsevaluaties 

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

10. Rondvraag 

11. Actielijst 

12. Punten volgende agenda 

13. Sluiting 

  

 

 

5. VU tentamenbeleid 

Feline: Een aantal voorgaande raden heeft zich hier ook al mee bezig houden. Het probleem is 

dat er verschil tussen het tentamenbeleid van de VU en FNWI. Daar hebben ze in een los 

document de regels voor de tentamens die voor de hele VU gelden en dus moeilijk aan te passen 

zijn. Soms zijn de regels strenger. Dat geldt dus voor Joint-degrees, die op de VU vakken volgen 

en op de VU tentamens maken, waar de regels ineens anders zijn. Ten eerste en is het vaak niet 

duidelijk voor de studenten dat de regels anders zijn, en ten tweede is het raar omdat de joint-

degrees ook echt UvA-studenten zijn die dan op eens andere regels moeten volgen. Peter: Het 

ging over de regel of je mocht eten toch? Dat is lastig want het is een gebouwregel. Malou: Een 

regel is dat als je te laat bent je pas na een half uur naar binnen mag. En de wc-regels zijn anders. 

Feline: Bij wiskunde zijn er vaak vragen over het tentamen. Op de VU moet je de docent bellen. 

We hebben gesproken met de USR van de VU, maar er is nog niet zoveel uitgekomen. 

Kees: De eetregels en toiletbezoekregels zijn gemaakt door de examencommissie. Op de VU is 

dat blijkbaar anders. Peter: Lastig probleem, wat zegt de USR? Malou: De USR hebben er best wel 

wat discussie over gehad. Ze hebben gewoon de strengste regels van elke faculteit bij elkaar 

gepakt. Kees: Blijkbaar kun je dus wel wennen aan de VU. Peter: De communicatie is ook 

belangrijk. Feline: Is het geen oplossing om samen regels te maken? Peter: Dat is wel lastig als 
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het alleen maar voor joint-degrees een probleem is. Als je me een overzicht van de verschillen 

wil sturen. Dan kan ik het bespreken met mijn VU collega in het Bestuurlijk Overleg Beta-

Onderwijs. Dan weet ik in ieder geval hoe zij er over denkt. Dat er geen vakdocenten bij zijn is 

vooral een economische maatregel. *Feline stuurt verschillen tussen VU en UvA tentamenregels 

naar DT en het document met VU regels. *Peter agendeert het op BOBO. Kees: De 

tentamenregels gelden ook in grote tentamenzalen waar verschillende tentamens worden 

gemaakt. Als het een tentamenzaal is met alleen maar één joint-degree tentamen is het wel op te 

lossen. Feline: Op zich zijn het regels die je niet voor elke student hetzelfde hoeft te handhaven. 

Kees: Ja, je moet het in ieder geval weten. Nadav: We hebben de afgelopen maanden met 

meerdere partijen gesproken. Iedereen wil er wel wat aan doen, maar iemand moet wel echt de 

leiding nemen. We hebben met de beta-raad, de examencommissie en de USR van de VU 

gesproken en we zoeken nu iemand die hier echt iets aan kan doen. Peter: Ik heb hier geen gezag 

over. Nadav: Hebben jullie een idee hoe hier iets concreet mee kan gebeuren. Peter: Jullie zouden 

om een statement te maken samen met de VU een pakket regels maken waar iedereen het over 

eens is zou er wat meer druk achter gezet kunnen worden. Feline: Maar je bedoelt de regels voor 

de hele VU en de FNWI. Malou: Als oplossing zouden ook tentamens voor joint-degrees in 

hoorcollegezalen gegeven worden. Kees: Als daar de VU regels niet voor zouden gelden. Nadav: 

Als ze apart tentamens maken kunnen we wel andere regels hanteren. Het zou dus praktisch zijn 

als ze de tentamens in hoorcollegezalen zouden krijgen. Kees: Dat is wel iets om op het BOBO te 

bespreken. Peter: Met een mailtje voor het VU tentamen met “let op” zou een deel van het 

probleem ook opgelost kunnen worden. Nadav: Zie je dan een standaard mail voor je die de 

vakdocent stuurt? Peter: Misschien in het rooster. Kees: Dat er als er een tentamen op de VU 

wordt gegeven er een waarschuwing komt met de regels. Feline: En ook bij de niet-

gemeenschappelijke zalen, waar mogelijk weer andere regels gelden. Misschien dat je dan 

standaard een mail komt met de regels. Peter: Als er altijd dezelfde mail komt negeer je het 

natuurlijk. *DT zoekt uit hoe je berichten over VU-tentamens op Canvas zet. Peter: Hoe zit het 

met de controle op slimme horloges om fraude te voorkomen? Willemijn: Zo’n fitbit mag nog, 

maar de smartwatches mogen niet. Peter: Het is de vraag of een surveillant zo’n horloge herkent. 

Malou: Maar als je écht wilt afkijken, is er altijd een manier. 

Willemijn concludeert: DT gaat de communicatie uitzoeken, het algemene wordt op BOBO 

besproken en Feline stuurt de verschillen.*Willemijn agendeert VU tentamenbeleid voor de 

volgende IO 
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6. Vakantieweek 

Martijn: Elke keer blijkt eruit dat studenten graag een voorjaarsvakantie hebben. Er zijn twee 

opties: Een weekje uit de zomervakantie halen en die in het voorjaar ergens neerzetten of het 

vijfde blok met een week inkorten en daar de vakantie roosteren. Het blijkt dat de eerste optie 

niet echt de voorkeur heeft. Ten eerste loopt het curriculum dan niet gelijk met de rest van de 

UvA. De docenten willen dat liever ook niet. Dat tweede plan hebben we uitgewerkt en wat we 

nu hebben heb ik getypt. Wat vinden jullie ervan? Peter: Wat bedoel je met: ”op sommige 

consequenties heerst verdeeldheid” Martijn: We hebben de nieuwjaarenquête gehouden. Over 

de opofferingen waren de meningen verdeeld. Over de avondcolleges vond 40% het niet waard. 

Willemijn: Reinoud gaat met de roosters een simulatie draaien om te kijken of het kan tussen 9 

en 5 of dat er avondcolleges moeten zijn. Peter: Het lastige zijn de feestdagen. Dus Kees, je had 

gekeken wanneer de feestdagen een beetje vallen? Kees: Pasen valt bijna altijd in de eerste vier 

en Hemelvaartsdag, Pinksteren in de laatste vier weken van het blok. Dus jullie kunnen ook de 

week wanneer hemelvaart valt helemaal vrij nemen, dan heb je nog maar 3 extra dagen nodig. 

Dan verplaatst de week elk jaar wel, maar zit het in ieder geval in hetzelfde blok. Peter: Ik weet 

niet wat docenten ervan vinden als je een week onderbreekt. Kees: Ik bedenk me dat de vrije 

week ook laat zou kunnen vallen en dan zit het al dicht tegen de zomervakantie aan. Martijn: 

Psychobiologie heeft een vrije week, in de week dat veel feestdagen vallen. Feline: Wat ik me net 

bedenk, het zijn voor dubbele bachelors wel lullig dat de rest bepaald of zij vaker dubbel 

geroosterd worden. Peter: Als we kijken naar studielast met studiepunten zou er wel ruimte zijn 

in het rooster om meer vakken in te proppen, omdat er per week officieel 42 uur per week staan. 

Kees: Ik zou graag veel kortere semesters willen waarin je harder moet werken, maar 

waarbuiten je langer vrij bent. Dat doen ze in Engeland. Willemijn: De studielast per week 

verschilt ook heel erg. Peter: Jullie kunnen dus in een enquête vragen wat de studielast is voor 

studenten. Martijn: In de enquêtes na de tentamens wordt dat ook al gevraagd. Willemijn: Het 

idee is dat je een week tot rust komt voordat je aan blok 5 begint. Martijn: Ik merk ook om me 

heen dat iedereen op is in blok 5. Dat leidt ook weer tot inefficiënt werken. Peter: Het komt door 

die Christelijke feestdagen, anders was het veel gemakkelijker te regelen. Malou: De CvB komt 

met een plan om UvA-breed iets aan te pakken, heeft het CvB net verteld. Ze gaan kijken naar het 

884-systeem kijken. Op dit moment is de druk te hoog voor studenten en docenten, met name in 

semester 2. Dat zag de CvB ook. Martijn: Als het iedereen het graag zou willen en als iedereen 

het ervoor over hebben, zou dit dan een mogelijkheid zijn om in te voeren? Peter: Ik moet het 

ook aan mijn docenten vragen. Maar in principe ondersteun ik een pauze. Kees: * Martijn stuurt 

uitslag simulatie en uitslag nieuwjaarenquête naar DT * DT agendeert vakantieweek met Owido. 

Martijn: Is het handig om dit ook op het BO te bespreken? Kees: We moeten even kijken of dat 

lukt. 

 

7. Device vrije zones 
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 Martijn: Zelf ervaren we in een hoorcollege dat we, en vrienden die we het vroegen, dat we 

afgeleid worden door mensen met een laptop die voor ons zitten. Een idee is om een aantal 

voorste rijen om geen apparaten te gebruiken. Bij wie moeten we zijn om dit in te voeren als er 

animo voor is? Peter: Probeer het eerst een keertje. Met een briefje op een tafel. Willemijn: Het is 

handiger als het eerst klassikaal uitgelegd wordt. Het idee is om hoorcollegedocenten te vragen 

of ze op de eerste slide willen zeggen dat de eerste paar rijen geen laptop of mobiel mogen 

gebruiken. Feline: Wie gaat het handhaven? Willemijn: Het is dan gewoon centrale controle. 

Kees: Het is dan handig voor jullie om dan langs een paar docenten te gaan om het te gaan 

proberen. Peter: Ik heb geen zin om de hoorcollegezalen opnieuw in te richten. Probeer het in 

het begin met briefjes en stickers, in plaats van er gelijk een wijde regel van te maken. Kees: 

Uiteindelijk, als het verplicht gesteld zou worden, zouden de docenten er ook wat voor moeten 

voelen. De eerste fase is het de probeerfase van een Device Vrije Zone. Feline: Het gaat erom dat 

het beeldscherm afleidend is, zelfs als er alleen aantekeningen gemaakt worden. Peter: Maar je 

krijgt natuurlijk ook wel eens een appje binnen. Kees: En die ligt naast je laptop. Peter: Je kunt 

een offline- zone maken. *FSR agendeert evaluatie van de proef device vrije zones en nodigt DT 

uit. Kees: Ik snap de zorgen, en ik vind het mooi dat jullie er wat aan proberen te doen. Malou: 

Het is ook extra motivatie om echt geconcentreerd te werken. 

 

8. Terugkoppeling onderwijsevaluaties 

Kees: Dit was naar aanleiding van de mail van de FSR aan de OC’s. Die mail kreeg ik 

doorgestuurd van een van de opleidingscoördinatoren. Ik hoorde van ze dat niet fijn vond dat 

het zo ging. Er waren daar uitspraken gedaan dat dingen niet goed gingen en dat dingen moeite 

kostte. Het lijkt me prettig als je dat vragen die je hebt ook naar mij speelt, omdat er anders 

irritaties ontstaan. Ik zou het dan fijn vinden dat je dan de opleidingscommissie erbij betrekt. 

Ook de kritiek over de reactietermijnen viel niet goed, en niet alleen door de toon. Als je vragen 

hebt als studentenraad, zorg dat je met de juiste mensen in gesprek treedt voor dat je uitspraken 

doet over hoe de dingen gaan. Peter: Het is dan voor jullie handig voor de volgende keer om het 

eerst met Kees te bespreken. Kees: De vragen die jullie stellen zijn natuurlijk terecht, als het van 

studenten gehoord wordt.  

 

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

− Willemijn: Willen we het nog over de diefstallen hebben? Kees: We kunnen 

informeren bij Facility Services. Lisa: Een bordje bij de kluisjes om iedereen erop te 

wijzen dat er veel gestolen wordt de afgelopen weken en dat ze dus goed op hun 

spullen moeten letten. *DT kijkt wat er mogelijk is aan diefstalpreventie en 

voorlichting. 

  

10. Rondvraag 

− Peter: Gaan jullie staken? Malou: Ik heb het gevraag aan het CvB, en er was wel 

enthousiasme.  

 
11. Actielijst 

Code   Taak   Verantwoordelijk   Gereed d.d.  
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IO-180418-05  DT gaat na bij de onderwijsdirecteuren, 
de honourscoördinatoren, en Jeroen of 
disciplinaire honoursvakken worden geëvalueerd.   
  

DT    

IO-180418-07  DT geeft bij Communicatie aan dat melden van defecten 
in het gebouw beter gecommuniceerd kan worden naar 
studenten.  
  

DT    

IO-181031-01 Commissie duurzaamheid neemt contact op met Kees 
voor een afspraak over duurzaamheid. 

FSR  

IO-190115-01 Feline stuurt verschillen tussen VU en UvA 
tentamenregels naar DT en het document met VU regels. 

FSR  

IO-190115-02 Peter agendeert het op BOBO. DT  

IO-190115-03 DT zoekt uit hoe je berichten over VU-tentamens op 
Canvas zet. 

DT  

IO-190115-04 Willemijn agendeert VU tentamenbeleid voor de volgende 
IO. 

FSR  

IO-190115-05 Martijn stuurt uitslag simulatie en uitslag 
nieuwjaarenquête naar DT 

FSR  

IO-190115-06 DT agendeert vakantieweek met Owido DT  

IO-190115-07 FSR agendeert evaluatie van de proef device vrije zones 
en nodigt DT uit. 

FSR  

IO-190115-08 DT kijkt wat er mogelijk is aan diefstalpreventie en 
voorlichting. 

DT  

Pro memori  DT geeft update over de vicedecaan en directeur 
onderwijs.  

DT    

 

 
 
12. Punten volgende agenda 

- 
 
13. Sluiting 

Voorzitter Nina sluit de vergadering om 16:02.  
 


