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Vergadering      PV 14 mei 2019 
Tijd  18:00 

Voorzitter Willemijn Beks 

Aanwezig Willemijn Beks (Wibek) , Nina Wagenaar, Feline Lindeboom, Martijn Brehm, 

Casper van Eijden, Simon Wittkamp, Yoshua Maas, Malou Sprinkhuizen, Nadav 

Joosten 

Afwezig Willemijn Bulterman (Wibel), Lisa Blijleven 

Notulist Zeger Ackerman 

Gast Stefanie Fijma 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Wibek opent de vergadering om 18:01. 

 

2. Notulen & Actielijst 

De notulen met enkele aanpassingen goedgekeurd. 

 

(190507-01) Pro memori: Nina monitort de toekomst van onze vergaderkamer en de 

verenigingskamer van GAOS en vraagt vaak hoe het zit 

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

gedaan. 

(181127-07) Pro memori: Taakgroep-hoofden, DB 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 

- Kwaliteitszorg, we moeten 2 of 3 afgevaardigden sturen 

- Jan Wormer, de practicumvoorzitter, is overleden, ACD vroeg of we er iets mee gaan 

doen 

 

4. Mededelingen 

-  

 

5. Update CSR 

Malou heeft gemaild: 
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- Er was vorige week OV waar ik helaas niet bij was. We hebben in ieder geval de toezegging 

gekregen dat de facultaire raden allemaal instemming hebben op de facultaire strategische 

plannen, die gemaakt worden adhv/in combinatie met het instellingsplan uva-breed. Leek ons 

leuk. Ook hebben we een presentatie gegeven over sociale veiligheid, omdat we willen dat er 

meer mee gebeurd. Voor zover ik weet heeft het CvB niet heel veel toezeggingen gedaan 

daarover. 

- Er is een conceptversie van het nieuwe studentenstatuut, wat we nu nog een keer met de 

CSR kunnen bespreken zodat we daarna makkelijk kunnen instemmen.  

- We hadden GV op vrijdag. Update over de kwaliteitsafspraken: de FSR en OR hebben 

gepraat met Fred, hij gaat nu een voorstel doen voor een proces, en dan gaan ze daarna kijken 

of ze daarmee akkoord gaan. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. 

 

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. OER-B batch 3 

8. BVO brief ondertekenen, beveiliging 

Science Park 

9. Advies verbouwing A vleugel 

10. Kwaliteitszorg afgevaardigden 

11. Jan Wormer 

12. Nieuwe AS 

13. FNWiki 

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. OER-B batch 3 

1. Is het stuk duidelijk? 

Martijn: Weten jullie al waarom het IvI heeft besloten om te korten op onderwijs? Feline: Omdat 

het IvI vindt dat ze een staftekort hebben. 

2. “Inhoudelijke opmerking”: is er iemand tegen het voorstel van de 

commissie? – Niemand. Wittkamp: Ik wil wel dat we benoemen dat we de OC hier willen volgen. 

Malou: Dat hebben we al benoemd. 

Yoshua: De OD’s moeten dit tekort oplossen, als we negatief adviseren dan zeggen we dat ze iets 

beters moeten bedenken. 

3. Indien ja: meningenrondje, discussie, stemmen over of we dit zo mogen 

adviseren. 

4. Per OER (waarvoor niet bij discussiepunt 3 is beslist inhoudelijke wijziging 

aan te brengen) : aanpassing verwoording (inhoudelijk, niet de redactionele 

ronde) Bij onenigheid peiling/stemmen. Voor OERen waarvoor dit discussiepunt 
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nog niet kan plaatsvinden → geen discussiepunt 5,6: alsnóg PV-stuk volgende 

week om advies in te stemmen. Voor overige OERen wel stuk afmaken. 

A. B Informatica (negatief advies) 

B. M Biomedical Sciences 

C. M Software Engineering 

D. M Security and Network Engineering 

5. Aangeven welke OER’en men apart over wil stemmen. 

a. Per OER: bespreken 

A: Martijn: Als we nu negatief adviseren, dan zeggen we dus tegen de OD: ‘Vind iets beters’? 

Feline: Het is alleen relevant om te ons af te vragen of dit een goede OER is. De kritiek is daarmee 

ook kritiek op de OD, omdat hij verantwoordelijk is voor de opleiding. Martijn: Maar het IvI legt 

de wijzigingen op. Is het nuttig om het tegen het OD te zeggen als hij er niets aan kan doen? 

Casper: De OD kan het agenderen bij het IvI. 

b. Per OER: aparte stemmingen 

6. Stemmen: wij adviseren over de overige OER’en zoals aangegeven. 

Voor: 9. Tegen: 0. Blanco: 0. Onthouden: 3. – Aangenomen. 

 

8. BVO brief ondertekenen, beveiliging Science Park 

Wibek: Begrijpen jullie de situatieschets? Yoshua: Heeft het te maken met de verplaatsing van de 

beveiliging of is het meer een gevoel? Ilic: Meer een gevoel. Casper: Heb je informatie over de 

oude situatie. In hoeverre kan een inbraak bij Spectrum voorkomen worden als er een beveiliger 

binnen zit? Ilic: Ik weet niet hoe. Stefanie: Waarom heeft alleen ACD het ondertekend? Ilic: Dit is 

nog niet de eindversie. 

Malou: Ik denk dat studenten zich minder veilig voelen en dat de beveiliger zich nu minder veilig 

voelt. 

Casper: Ik zie geen toename in onveiligheid, ik heb er te weinig informatie over. 

 

Wibek: Zijn er nog mensen met nieuwe informatie? 

Nina: Ik zie zelf wel een toename van de brutaliteit bij de diefstallen. Casper: Heb je een 

voorbeeld? Nina: Ja. [Nina geeft enkele voorbeelden.] 

Wibek: Wat Nina zegt, de brutaliteit neemt toe. 

Stefanie: Weten jullie of diefstallen gemeld worden bij de beveiliging? Nina: De beveiliging raadt 

dan aan om aangifte te doen bij de politie. 

Yoshua: Is een beveiliger die rondloopt in de centrale hal geen oplossing? Nina: In het hokje in 

de centrale hal zit nu de host en nog de beveiligers 

Nina: Er zitten wel  meerdere beveiligers in de meldkamer. Misschien helpt het als we tegen de 

studenten zegger dat ze het ook even moeten aankaarten bij de UvA als hun laptop is gestolen. 

Wittkamp: Wat vinden de beveiligers zelf? Wibek: Ze zeiden tegen mij dat ze het vervelend 

vinden waar ze nu zitten, maar ik weet niet of dat om veiligheid of om gezelligheid gaat. Ilic: Ze 

wilden zelf niet meer in de centrale hal zitten, omdat ze daar werden afgeleid. Maar nu zitten ze 

in een klein hokje weggestopt. 
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Wibek: Ze willen dus de beeldschermen wel weggestopt, maar zelf willen ze niet met z’n allen 

daar weggestopt zitten. 

 

Wibek: Dus willen we de brief ondertekenen? 

Casper: Dus de UvA heeft in totaal 3 beveiligers? Wibek: Dat is alleen ’s nachts. 

Yoshua: Mits taalfouten opgelost worden. 

Feline: En de structuur van de brief. 

Wibek: Dus we willen nog een redactionele ronde doen. 

Casper: Wat denkt de beveiliging zelf van een extra beveiliger? Nadav: Het gaat er niet om wat zij 

vinden, het gaat erom wat de studenten vinden. 

 

FSR FNWI 18/19 is het eens met de intentie van de BVO brief, dat er een extra beveiliger moet 

komen in de centrale hal. 

Voor: 10. Tegen: 0. Blanco: 0. Onthouden: 2. – Aangenomen. 

 

Stemmen: We ondertekenen de brief, mits we de brief mogen bijschaven op taalgebruik. 

Voor: 10. Tegen: 0. Blanco: 0. Onthouden: 2. – Aangenomen. 

 

Stemmen: We ondertekenen de brief, ook als we de brief niet mogen bijschaven op taalgebruik. 

Voor: 7. Tegen: 4. Blanco: 0. Onthouden: 1. – Niet aangenomen. 

 

*Feline fixt het taalgebruik in de BVO brief en laatst aan Rens, de voorzitter van ACD-bestuur dat 

we de brief ondertekenen. 

 

9. Advies verbouwing A vleugel 

Ilic: Morgenochtend willen we dit naar de decaan sturen. 

 

Alinea 9: Feline: Op basis waarvan krijg je normaliter instemmingsrecht? Waarom zou hij ons 

instemmingsrecht geven als hij denkt dat we alleen maar moeilijk gaan doen? Ilic: We mogen 

over alles instemmingsrecht vragen, en in dit geval gaat het om onze kamer. Feline: We moeten 

hen erop wijzen dat ze de fout in zijn gegaan, met communicatie, en dat we door 

instemmingsrecht willen voorkomen dat we de kamer kwijtraken. 

 

Ilic: Dan zal ik het instemmingsrecht noemen. 

Casper: Het extra argument dat Malou heeft genoemd, gaat dat worden gebruikt? Ilic: Sterk 

argument. 

 

Wibek: Dus schrijf snel je extra commentaar, want Ilic gaat het vanavond schrijven. 

 

10. Kwaliteitszorg afgevaardigden 

Wibek: Wie zou dit willen doen? - 4 mensen 

 



 Facultaire Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

 

 

Pagina 5 / 6 

 

 

Malou, Feline en Yoshua zijn de afgevaardigden. 

*Malou laat in de mail weten dat Malou, Feline en Yoshua mee willen doen aan kwaliteitszorg 

 

11. Jan Wormer 

Wibek: We kunnen een bloemetje regelen? *Ilic bestelt namens de FSR een boeket bloemen voor 

donderdag 

 

In de mail staat informatie over de dienst 

 

12. Nieuwe AS 

Casper: We hebben meerdere opties op de nieuwe AS te kiezen. 

Wittkamp: Vorig jaar gaven we jullie anonieme informatie en daarmee waren jullie erg weinig 

geïnformeerd, maar moesten jullie wel beslissen. Willen jullie ons volmacht geven? 

 

Stemverklaring: 

Casper: Volmacht, het is onmogelijk om jullie een goed beeld te geven met geanonimiseerde 

profielen. 

Feline: Zelfde als vorige keer, want als je het goed doet zit het idee van het interview al in het 

geanonimiseerde profiel, dan is het vreemd om daar een mening bij te zetten. 

 

 

Volmacht: 5 

Zelfde als vorige keer, plus voorkeur van de commissie: 7 

Zelfde als vorige keer: 4 

 

Zelfde als vorige keer, plus voorkeur van de commissie: 

Voor: 5. Tegen: 2. Blanco: 0. Onthouden: 5. – Aangenomen. 

 

13. FNWiki 

Wittkamp: Ik heb jullie een mailtje gestuurd met de indeling.  Wibek: Wie vindt dit oké? -

Iedereen 

 

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

- 

 

15. Wat gaat er naar de CSR? 

-  

  

16. Relevante updates taakgroepen en DB 

- Malou: Hoe gaat het met de trampoline? Yoshua: Het gaat moeilijk, waarschijnlijk krijgen 

we geen trampoline. 
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17. Evaluatie stukken  

-  

 

18. Evaluatie PV 

-  

 

19. Rondvraag 

- Wittkamp: Als raadsuitje uit eten gaan? Martijn: Ik regel het nu. 

- Feline: Lex wil niet dat er maar een paar raadsleden hem opzoeken in zijn kantoor. Dus 

dat iedereen Lex wel eens spreekt. 

- Casper: We zoeken bij de nieuwe AS wel de twee beste kandidaten uit. 

- Ilic: Waar staan de reacties van de decaan op onze adviezen? 

- Wibek: Wie kan mij naar poldersporten brengen? 

 

20. Actielijst 

(190514-01) Elke taakgroep documenteert op FNWiki wat er het afgelopen driekwart jaar is 

gedaan. 

(190514-02) Feline fixt het taalgebruik in de BVO brief en laat aan Rens, de voorzitter van ACD-

bestuur, weten dat we de brief ondertekenen. 

(190514-03) Malou laat in de mail weten dat Malou, Feline en Yoshua mee willen doen aan 

kwaliteitszorg 

(190514-04) Ilic bestelt namens de FSR een boeket bloemen vóór donderdag 

(190507-01) Pro memori: Nina monitort de toekomst van onze vergaderkamer en de 

verenigingskamer van GAOS en vraagt vaak hoe het zit 

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

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

dinsdag. 

 

21. Punten volgende agenda 

-  

 

22.  Sluiting 

Voorzitter Wibek sluit de vergadering om 19:26. 


