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Vergadering      PV 12 maart 2018 
Tijd  18:00 

Voorzitter Willemijn Beks 

Aanwezig Willemijn Beks (Wibek), Casper van Eijden, Malou Sprinkhuizen, Feline 

Lindeboom, Yoshua Maas, Nina Wagenaar, Nadav Joosten, Martijn Brehm, Lisa 

Blijleven 

Afwezig Willemijn Bulterman (Wibel), Simon Wittkamp, Simon Ilić 

Notulist Zeger Ackerman 

Gast Stefanie Fijma, Sophie  

 

 

1. Opening 

Voorzitter Wibek opent de vergadering om 18:00. 

 

2. Notulen & Actielijst 

De notulen worden met enkele aanpassingen goedgekeurd. Feline: Kun je ze donderdag sturen? 

Casper: FTE in plaats van FDE. Wibek: Het staat voor Full Time Equivalent. 

 

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

(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. 

 

3. Post in/uit 

Lisa:  

-  Faculteitscolloquiem wordt verplaatst naar maandagmiddag. 

- Mailtje brandbrief aan de minister. 

- ASVA zegt dat er weer gratis busvervoer is naar de staking vrijdag. 

- CoBo van Stichting Brainwave 20 maart 18:00 in de Brainwave. 

 

Nina: 

- Er is ICT onderhoud gepland in de eind derde week, dus voor de deeltentamenweek. Ik 

ga ze verzoeken om het onderhoud te verplaatsten. –Niemand niet mee eens. 

 

4. Mededelingen 

-  
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5. Update CSR 

Malou heeft gemaild: 

 

 

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. Vakantieweek 

8. Vergaderruimtes studieverenigingen 

9. RVA 

10. Onderbetaling TA’s 

11. Afvalscheiding 

12. De brief namens WO-in-actie 

13. Draagvlakgesprekken 

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.  Vakantieweek 

Is het stuk duidelijk? 

Casper: Is er al een update van de roostering? Martijn: Nee. 

 

Welke informatie mist er om een oordeel/besluit te vormen? 

Nadav: Hoe ga je dit doen met de joint-degrees? Martijn: Het is nog niet helemaal duidelijk, maar 

het plan wordt in twee delen gesplitst. Dus eerst fixen we de week vrij op de UvA. Wibek: Dus 

dan kan het zijn dat je een week vrij,  

Casper: Het is wel goed om nu al met de VU te praten. Malou: Ik heb al gepraat met de VU, maar 

de VU is centraler geregeld, dus het is makkelijker om het eerst te regelen op FNWI. 

Feline: Telt Beta-Gamma mee? Martijn: Onze intentie is dat het voor alle bachelors van FNWI is.  

Feline: Opleidingsdirecteuren hebben onze vragen beantwoord, maar die informatie moet nog 

doorkomen *Wittkamp verzamelt info van OnderO wat opleidingsdirecteuren hebben gezegd 

over vakantieweek en speelt het door naar OverO. 

 

Zijn er standpunten of argumenten waar rekening mee moet worden 

gehouden in het volgende stuk? 

Casper: Bij optie 4 staat ‘vakken zonder deeltentamen’, maar het schrappen van de 

deeltentamens is wat te makkelijk. Je zult dus nog steeds vakken moeten schrappen.  

Yoshua: Sommige bachelor programma’s hebben al een vakantieweek ingebouwd en bij 

sommige masterprogramma’s wordt het lastig omdat ze research based zijn. Martijn: Dan neem 

ik dat mee. 



 Facultaire Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

 

 

Pagina 3 / 7 

 

 

Casper: Optie 2,3 en 4 sluiten elkaar niet per se uit. Ik wil graag een rangorde van acceptabele 

opties, om een back up optie te hebben. 

 

8. Vergaderruimtes studieverenigingen 

Is het stuk duidelijk? 

Malou: Waarom wordt dit nu pas besproken? Wibek: Bespreek het bij de evaluatie. 

Malou: Waarom is de vraag hoe we dit willen doen en niet of we dit willen doen? Nina: We 

hebben dit in de wandelgangen gevraagd. Wibek: Het is niet per se een raadspunt maar ze willen 

gewoon input van jullie. 

Feline: Er is niet echt ruimte voor mij om mijn mening te geven, omdat er maar twee 

discussiepunten zijn. Nina: Het gaat iets hypothetisch, dus naar ons inzien is dit een klein stuk. 

Lisa: Dit is het standpunt van de studieverenigingen, wat we willen uitvoeren. 

Feline: Ik ben het niet eens met blended learning ruimtes, want dan zou ik liever studieruimtes 

willen.  

Malou: Ik zou liever niet willen dat dit morgen op het IO wordt gevraagd. Ik geloof eerlijk gezegd 

niet dat de studieverenigingen zo veel tijd kwijt zijn aan vergaderingen. Als we kijken naar 

CONGO, die de verenigingskamer op vaste tijden dichtzet om te vergaderen, kunnen de andere 

studieverenigingen daar ook  

 

9. RVA 

Optie 1: We doen niks met de RvA: 

3 positief, 3 medium, 3 negatief. 

 

Optie 2a: Van tevoren een termijn te bepalen van hoe vaak we ongeveer afspreken en 

dit vast plannen voordat er urgentie is: 

1 positief, 1 medium, 7 negatief. 

 

Optie 2b: Alleen een afspraak te initiëren als er op dat moment noodzaak toe is: 

8 positief 1 medium. 

 

Optie 3: Individuele gesprekken/gesprekken met taakgroepen: 

4 positief, 5 medium. 

 

Optie 4: Buddysysteem: 

2 medium, 7 negatief. 

 

Wibek: De peilingen zijn verdeeld bij optie 1, 2b, 3. 

 

Optie 1: 

Nina: Dit deden we al en dit lijkt me wel prima. 
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Casper: Het lijkt me het beste om wel contact te houden op vrijwillige basis. We hebben immers 

al een RVA gekozen. 

Martijn: Ik denk dat we het nu wel onder de knie hebben. Een heel orgaan is wat onnodig als we 

ook gewoon met de oude raad kunnen praten. 

Malou: Ik ben het eens met Casper. Het lijkt me handiger om één RVA te hebben, om geen 

conflicterende info te krijgen. 

Feline: Als je er zelf niets mee doet, kun je gewoon voor optie 3 zijn en dan hoef je ook niets te 

doen. 

Yoshua, Lisa, Wibek: Ik ben het eens met Martijn. 

Nadav: Ik ben het eens met Malou. 

 

Optie 2a: 

Feline: Waarom waren jullie er negatief over? Martijn: Als je geen specifieke vraag hebt is zo’n 

vergadering niet nuttig. Nina: En een verspilling van de tijd van de oud-raadsleden. 

 

Optie 2b: 

Yoshua: Ik heb medium gezegd, want ik zie die noodzaak van het vergaderen met de RVA niet. 

 

Optie 3: 

Nadav: RVA is een goed contactpersoon als je niet veel oud-raadsleden kent. 

Lisa: Het lijkt me handig om naar de RVA toe te gaan als je tegen problemen aanloopt als 

taakgroep. 

Yoshua: Ik vind het een mooie compromis tussen mensen die niets met de RVA willen en mensen 

die dat wel willen. 

De rest is het daar mee eens. 

 

Wibek: Alleen optie 4 zien we in het volgende stuk niet terug. 

 

10. Onderbetaling TA’s 

Voorstellen: 

1. TA’s evaluatieformulieren in laten vullen over hoe het vak ging. Daarop 

kunnen ze vermelden dat ze te weinig uitbetaald worden. Op deze manier 

wordt het probleem duidelijk in kaart gebracht en kan het aantal uren 

worden bijgesteld voor het volgende jaar. 

2. Een duidelijke regeling om extra uren uitbetaald te krijgen. 

 

Is het stuk duidelijk? 

Martijn: Is het mogelijk dat de regeling bij oplossing 2 met terugwerkende kracht kan gelden om 

TA’s die nu te veel hebben gewerkt wel hun geld kunnen krijgen? Wibek: Ja. 

Feline: Oplossing 1 is het probleem meer in kaart brengen en oplossing 2 is meer achteraf een 

oplossing en niet het probleem aanpakken. Wibek: Oplossing 1 is een weg naar een oplossing. 
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Feline: Is het echt zo dat als je weet welke vakken er te veel gewerkt wordt, dat het dan echt 

wordt opgelost? Wibek: Ja, want het probleem wordt concreet gemaakt, waardoor je er 

makkelijker iets aan kan doen. 

Feline: Je krijgt nu ook al een enquête als je stopt met werken over hoe je het vond om te werken 

bij de UvA. Maar de enquête voor oud-medewerkers is zo algemeen en zolang dat ik het niet heb 

ingevuld, dus misschien kan daaraan wat worden gedaan. 

 

Advies sturen? – Iedereen positief 

 

Voorstel 1: 

Missen er voor of nadelen? 

Martijn: TA’s vullen geen UvAQ in. Wibek: Het idee is dat je een UvAQ-formulier maakt per vak, 

het is zodat je statistieken kunt bijhouden. 

Casper: Hier staat dat we het potentieel helemaal uit handen geven, maar we kunnen de 

gegevens altijd opvragen om onze taak uit te voeren. Wibek: Genoteerd. 

Malou: Ik raad aan om het eerst tegen Kees te zeggen voordat je een advies rondstuurt. 

 

Voorstel 2: 

Missen er voor of nadelen? 

Feline: Is die ‘maar’ in het nadeel een soort tegenargument? Wibek: Ja. Er zijn docenten die niet 

willen dat TA’s overuren maken. 

Feline: Ik denk dat we ook krijgen dat TA’s overwerken niet erg vinden als ze weten dat ze 

daarvoor betaald krijgen. En het is een situatie die je moet voorkomen in plaats van een regeling 

maken voor een situatie die niet mag bestaan. Wibek: De situatie bestaat. We willen gewoon 

weten hoe het wordt voorkomen en als de situatie toch voorkomt hoe het wordt geregeld.  

 

Voorstel 2 wordt in het advies verwerkt -2 medium, de rest positief. 

Wibek: Dan voegen we de nuance gegeven door Feline toe. 

Wibek: Punt 2 is dus de verduidelijking als er overuren gemaakt worden en de wat er gedaan 

wordt om te zorgen dat er overuren worden gemaakt. 

 

11. Afvalscheiding 

Is het stuk duidelijk? 

Feline: “Om dit te voorkomen wordt de actieweek nog in ons FSR-jaar 

georganiseerd.”, waar slaat dit op? Nina: Dat het bij de overdracht naar de volgende raad wéér 

misgaat. 

 

Hebben jullie aanmerkingen op de actie zoals die nu staat? 

Casper: Flyers uitdelen voor duurzaamheid lijkt me wat ironisch. Nina: Papier wordt heel goed 

gescheiden op Science Park. 

Feline: Ik zou graag tekst willen bij de vernieuwde plaatjes op de prullenbakken. 
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Wat kan er beter betreffende informatievoorziening over afvalscheiding? 

Martijn: Het beste is om de restafvalbakken weg te halen, zodat je mensen dwingt om het te gaan 

gebruiken. Nina: Er komen overal op Science Park scheidingsunits op prominente plekken. 

Feline: Het is ook beter om alle soort bakken te hebben bij elke unit. 

Stefanie: Het is handig om duidelijk te zeggen wat wel/niet ergens in mag. Zoals geen net/vies 

papier in de papierbak. 

 

Hebben jullie nieuwe ideeën voor acties in de rest van die week? 

Nina: Als je nog een spreker weet, laat het weten. 

Wibek: Of een promotiefilmpje. 

Feline: Misschien een samenwerking met de BetaBreak-commissie. Nina: Die wilden niet 

samenwerken. 

 

12. De brief namens WO-in-actie 

Peiling ondertekenen? 2 medium, de rest positief. 

Yoshua: De brief bevat veel spellingsfouten, dat staat niet zo professioneel. Malou: Ik kan mijn 

connectie zeggen dat de taalfouten er nog uit gehaald moeten worden. 

Wibek: Wat vinden jullie van het ondertekenen, als de taalfouten er op één of andere manier uit 

worden gehaald? -Iedereen positief. Feline: Ik wil eigenlijk alleen onze naam eronder als de 

spellingsfouten eruit worden gehaald. Wibek: We ondertekenen de brief en proberen  

 

 

13. Draagvlakgesprekken 

FDO: 

Malou: We hebben een gesprek met de FDO gehad. Hij is veel bezig met diversiteit en is ook 

bezig met andere soorten diversiteit.  

Wibek: Wat vond hij van 0.1? Martijn: Hij vond het wat weinig, maar ziet zijn taak ook als spin in 

het web, dus hij verzamelt ook input overal, ook van ons. En hij brengt mensen bij elkaar. 

Peiling: We vinden de FDO prima. -Unaniem positief. *Lisa laat weten dat FDO prima is 

 

Vice-Decaan: 

Malou: Hij wil heel graag met ons samenwerken. 

Peiling: We vinden de Vice-Decaan prima. -Unaniem Positief. *Lisa laat weten dat Vice-Decaan 

prima is 

 

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

-  

 

12.  Wat gaat er naar de CSR? 

-  

  

13.  Relevante updates taakgroepen en DB 
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- Lisa: Ik vind de wekelijkse updates er leeg. 

- Lisa: In Drive bij DB notulen staan de updates. 

- Wibek: Als er niets nieuws is, herhaal dan kort waar je mee bezig bent. 

- Martijn: FacIt, zijn er nog steeds te weinig stopcontacten? Nina: Extra stopcontacten in 

de muur zijn erg duur, haspels zijn niet brandveilig. Het nieuwe idee is stopcontacten op 

tafels, het volgende gesprek is donderdag. 

- Martijn: Hoe zit het met het dak? Nina: Er komen zonnecellen in.  Stefanie: Vorige week 

was er een update over, dus ik zou er naar vragen aan het DT. 

 

14. Evaluatie stukken  

- Feline: Het stuk Afvalscheiding hoefde geen FullBOB te zijn, het was meer een update. 

- Martijn: De PV ging vlot, dat was waarschijnlijk omdat de stukken goed waren. 

- Casper: Er komen naar mijn mening te veel stukken die geen FullBOB hoeven te zijn. 

Twee weken iets bespreken is vaak wel fijner. 

 

15. Evaluatie PV 

-  

 

16. Rondvraag 

- Stefanie: Lindy van der Vecht gaat volgende week stoppen. Als je nog wil langskomen kan 

om gedag te zeggen kan dat. 

- Casper: Op het BO en IO alleen dingen bespreken die daarvoor op het PV zijn geweest. 

 

17.  Actielijst 

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

(190312-01) Wittkamp verzamelt info van OnderO wat opleidingsdirecteuren hebben gezegd 

over vakantieweek en speelt het door naar OverO. 

(190312-02) Lisa laat weten dat FDO prima is. 

(190312-03) Lisa laat weten dat Vice-Decaan prima is. 

(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. 

 

18.  Punten volgende agenda 

-  

 

19.  Sluiting 

Voorzitter Wibek sluit de vergadering om 19:50. 


