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Vergadering      PV 12 februari 2018 
Tijd  18:00 

Voorzitter Willemijn Beks 

Aanwezig Willemijn Beks (Wibek), Casper van Eijden, Martijn Brehm, , Nadav Joosten, 

Malou Sprinkhuizen, Feline Lindeboom, Yoshua Maas, Simon Ilić, Nina Wagenaar, 

Willemijn Bulterman (Wibel) 

Afwezig Simon Wittkamp, Lisa Blijleven 

Notulist Zeger Ackerman 

Gast  

 

 

1. Opening 

Voorzitter Wibek opent de vergadering om 18:02. 

 

2. Notulen & Actielijst 

De notulen worden volgende week goedgekeurd. 

 

(190115-03) Elke taakgroep documenteert op FNWiki wat er het afgelopen half jaar is gedaan. 

(190205-01) FACiT neemt dossier Rookbeleid op. Ilic: Nee, dat gingen we bespreken. Kan eraf. 

(181127-07) Pro memori: Taakgroep-hoofden en commissiehoofden mailen elke week updates 

van taakgroepen en commissies door in de PV-thread. Wibek: Graag voor 15:00 op dinsdag. 

(180703-01) Pro memori: Overzien hoe vaak de notulen worden bekeken. Wibek: Dat kan vanaf 

nu. Nadav: Het kan nog niet. Wibek: Dus dit gaat PR uitzoeken. 

 

3. Post in/uit 

Wibek:  

- Uitnodiging voor het halfjaarevenement van FSR FMG op donderdag 14 februari vanaf 

17:00. 

- Uitnodiging 15 februari 13:30-18:00 is een commoning in en rond de UvA, tijdens een 

middag zullen docenten, burgerinitiatieven en studenten in gesprek over hoe we met 

elkaar en de universiteit kunnen zorgen voor een duurzamere, inclusievere, 

democratischere en gelijkwaardigere stad. 

 

4. Mededelingen 

- Lisa en Wittkamp zijn er niet. 
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- Nina: Dit is een verzoek van Lisa. Graag duidelijk weergeven in de titel wie wat gaat doen 

als je het iets de gemeenschappelijke agenda zet. 

 

5. Update CSR 

Malou heeft gemaild: 

-  We hebben werkafspraken met onze studentassessor vastgesteld. 

-  AcZ wil wat veranderen aan hoe we decentrale selectieverzoeken binnenkrijgen: ze 

willen dat we alles in één keer binnen krijgen, in plaats van eerst een adviesverzoek over 

uberhaupt een numerus fixus invoeren, en dan een paar maanden later een 

adviesverzoek over de procedure van selectie. Dit komt deels omdat wij bij beide 

adviesverzoeken tegelijk het advies van de betreffende FSR willen ontvangen (we vinden 

dat dit eigenlijk allemaal decentraal geregeld moet worden, maar dat mag niet van de 

wet). Het maakt het proces erg lang, en het lukt niet om het advies van de FSR erbij te 

doen met de tijdslimiet die ze nu hebben (dat zou van begin tot eind dan 12 weken 

kunnen duren, dat is best wel lang). We denken er nog over na, omdat we zekerheid 

willen dat er dan niet gezegd wordt 'ja maar er is nu al zoveel werk in gegaan, ze hebben 

al een hele procedure bedacht, bladiebla, we gaan het alsnog doen'.  

-  We hebben bedacht dat we willen dat de mental health week op zowel roeters als SP 

gehouden wordt. Het budget is niet toereikend om het op meer locaties te doen, en we 

vonden dit de meest geschikte campussen (de binnenstadscampus is erg verdeeld en 

heeft niet veel ruimte rondom de gebouwen, AMC heeft ook een ziekenhuis, ACTA wordt 

nooit echt als een geschikte optie gezien omdat we altijd beetje negeren dat het bestaat). 

Nu moet alleen de taakgroep zorgplan ofzo het er nog mee eens zijn. De FSR wordt 

erover gecontacteerd als dit doorgaat, omdat de CSR van mij niks mocht organiseren op 

SP zonder de FSR te betrekken.  

-  We sturen een brief met wat comments over het CDO plan. 

-  We sturen binnenkort een artikel naar folia over het artikel van Han van der Maas. 

-  Casper had, namens de FMG, aangedragen dat er wat problemen zijn met het roosteren 

van overlap, bij bijv dubbele bachelors. Ik had er van te voren kort over gepraat met Tijn 

omdat hij ook roosterdingen doet op de FNWI en dubbele bachelor was enzo, en hij zei 

dat het op de FNWI geen probleem is. Ik heb dat doorgegeven aan de CSR en gezegd dat 

ze evt kunnen kijken naar hoe het binnen de FNWI gaat voor oplossingen. De CSR wil 

misschien een advies sturen om dit probleem op meer faculteiten op te lossen, maar we 

kijken nog even. Ik kan me voorstellen dat op de geneeskunde en tandheelkunde 

faculteiten dit ook geen enorm probleem is, dus misschien is het beter dit facultair op te 

pakken.  

-  Ik heb 2 fascinerende stukken geschreven over ons Honoursidee en over het BSA, sinds 

het evaluatierapport in conceptversie er al ligt. We gaan kijken wat we hiermee gaan 

doen. 

 

Yoshua: Wat kan de CSR doen tegen de extra dingen op het diploma. Malou: We gaan ertegen 

vechten. De UcO vindt het ook niks, maar ze zijn genegeerd. 
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Nina: Waar staat AcZ voor? Malou: Academische zaken. 

Feline: Waren we niet tot de conclusie gekomen dat je geen numerus fixus nodig hebt, om tot 

een selectieprocedure te komen? Malou: Maar bij numerus fixus zeg je dat je ze gaat selecteren 

omdat je zoveel studenten hebt. Feline: Je kunt toch ook selecteren zonder numerus fixus? 

Malou: Dit gaat over alles qua bacheloropleidingen. 

Feline: Had Casper het over mensen die zelf gereld hebben dat ze twee studies doen, of over de 

officieel erkende dubbele bachelors? Malou: Je kunt daar eerste- en tweedejaarsvakken tegelijk 

doen. Feline: Ik denk dat het hier beter gaat omdat het een erkend dubbele bachelorstraject is. 

Casper: Op welke artikelen van Han van der Maas ga je reageren? Malou: Op die waar ik het in de 

vorige CSR-update ook over had. 

Ilic: Wat is ‘verantwoordingskader’? Malou: Voor de kwaliteitsafspraken, alle uitgaven moeten 

tegenover de overheid verantwoord worden. 

 

6. Vaststellen agenda 

Martijn: Nog een extra punt ‘evaluatieweekend’? *Wibek maakt een document waarin 

raadsleden vragen en opmerkingen over de evaluatie tijdens het weekend in zetten *Wibek 

maakt document waar raadsleden feedback over het logistieke aspect van het evaluatieweekend 

in kunnen zetten. 

 

De agenda wordt vastgesteld.  

1. Opening 

2. Notulen & Actielijst 

3. Post in/uit 

4. Mededelingen 

5. Update CSR 

6. Vaststellen agenda 

7. VU tentamenbeleid 

8. W.v.t.t.k. 

9. Wat gaat er naar de CSR? 

10. Relevante updates taakgroepen en DB 

11. Rondvraag 

12. Actielijst 

13. Punten volgende agenda 

14. Sluiting

 

7. VU tentamenbeleid 

Is de geschetste situatie duidelijk? 

Feline: DT heeft het nog niet besproken, dus er is nog niets uitgekomen. 

 

Is er nieuwe relevante informatie? 

Ilic: Alle Natuurkundetentamens volgen UvA-regels, omdat alle tentamens op de UvA worden 

afgenomen. 

 

Wibek: Krijgen we een oordeelvormend stuk? 

Feline: Ik denk niet dat er iets is om een mening over te vormen, dus ik verwacht niet dat 

mensen radicaal tegen zijn. 

Yoshua: Er staat dat de maatregelen van de VU nadelig zijn, maar dat is wel subjectief. Er zijn 

genoeg studenten die zich storen aan mensen die te laat komen. Dat zou je als tegenargument 
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kunnen verwachten. Feline: Los van welke regel beter is, zijn het wel de regels van de UvA die 

zouden moeten gelden.  

 

8. W.v.t.t.k. 

-  

 

9.  Wat gaat er naar de CSR? 

-  

  

10.  Relevante updates taakgroepen en DB 

- Nadav: Vul het schema in de PRupdate in voor de praat-met-de-raadborrel. 

- Ilic: De rookbeleidsregel wordt over twee jaar al ingevoerd, dus wij vinden het verspilde 

moeite om het nu al in te voeren. Casper: Het is wel een mógelijke wetswijziging. Ilic: 

FACit pakt het in ieder geval niet op. Als je het zo belangrijk vindt mag je het zelf 

oppakken als dossier. 

 

11.  Rondvraag 

- Yoshua: Bij het gebruik van afkortingen in stukken is het handig om de eerste keer de 

hele term te geven. 

 

12.  Actielijst 

(190115-03) Elke taakgroep documenteert op FNWiki wat er het afgelopen half jaar is gedaan. 

(190205-01) FACiT neemt dossier Rookbeleid op. Ilic: Nee, dat gingen we bespreken. Kan eraf. 

(190212-01) Wibek maakt een document waarin raadsleden vragen en opmerkingen over de 

evaluatie tijdens het weekend in zetten 

(190212-02) Wibek maakt document waar raadsleden feedback over het logistieke aspect van 

het evaluatieweekend in kunnen zetten. 

(181127-07) Pro memori: Taakgroep-hoofden en commissiehoofden mailen elke week updates 

van taakgroepen en commissies door in de PV-thread. Wibek: Graag voor 15:00 op dinsdag. 

(180703-01) Pro memori: Overzien hoe vaak de notulen worden bekeken. Wibek: Dat kan vanaf 

nu. Nadav: Het kan nog niet. Wibek: Dus dit gaat PR uitzoeken. 

 

13.  Punten volgende agenda 

- 

 

14.  Sluiting 

Voorzitter Wibek sluit de vergadering om 18:51. 


