
 Facultaire Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

 

 

Pagina 1 / 8 

 

 

Vergadering      PV 21 mei 2019 
Tijd  18:00 

Voorzitter Willemijn Beks 

Aanwezig Willemijn Beks (Wibek), Feline Lindeboom, Martijn Brehm, Casper van Eijden, 

Simon Wittkamp, Yoshua Maas, Malou Sprinkhuizen, Nadav Joosten, Lisa 

Blijleven, Simon Ilić 

Afwezig Willemijn Bulterman (Wibel), Nina Wagenaar 

Notulist Zeger Ackerman 

Gast Stefanie Fijma 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Wibek opent de vergadering om 18:02. 

 

2. Notulen & Actielijst 

De notulen worden zonder aanpassingen goedgekeurd. 

 

(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. 

(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. 

 

Stefanie: Kunnen de updates ook naar mij worden gestuurd? Wibek: Stuur ze ook naar Stefanie. 

 

3. Post in/uit 

- Managementrapportage 

- Demonstratie 21 mei tegen renteverhoging op studieschuld 

- Rudy Rust gaat stoppen 

- Reactie DT over rapport FNWI onderwijs 

- Presentatie nieuw gebouw, is al geweest 

- Presentatie uitslag studentenraadverkiezingen 27 mei 15:00 
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- Curriculumherziening Biologie VWO van Michel Haring 

 

4. Mededelingen 

- Nina machtigt Wibek 

 

5. Update CSR 

Malou heeft gemaild: 

- We praten over de decentrale selectieprocedures van de faculteiten. Ze hebben allemaal een 

positief advies van de FSR.   

- We zijn ook bijna klaar met een BOB-cyclus over het instellingsplan, waar een startmemo 

voor is die jullie allemaal ook hebben gekregen van OverO om input op te kunnen leveren 

(just so you know, jullie hebben allemaal geen input geleverd).  

- Het was weer UCO tijd. De UCO ging verbazingwekkend snel, kwam misschien omdat er 

heel veel mensen niet waren. Er komen bepaalde 'onderwijsindicatoren', waarmee je kan zien 

hoe goed docenten zijn in onderwijs zodat dat meegenomen kan worden in 

promoties/bevorderingen en het niet alleen gaat over onderzoekskwalificaties. Verder ging het 

over de aanbevelingen die uit de ITK kwamen, die de UvA heel knap allemaal heeft weten te 

scharen onder projecten die al lopen, zodat er niks nieuws opgestart hoeft te worden om de 

aanbevelingen op te volgen. De uitslagen van de International Student Barometer zijn ook 

bekend en die hebben we even kort besproken om te kijken wat we ermee willen doen.  

- Bureau communicatie wilde die geweldige folia's niet uitdelen op het AMC en de ACTA, 

dus gaan we een semi-boos advies sturen dat dat niet netjes is en ze het volgend jaar beter 

moeten doen. 

- Er komt een UvA-Q evaluatie aan, daar praten we een beetje over. OC's gaan allemaal 

gesprekken erover mogen voeren ooit (binnenkort). 

- We zijn er achter dat geen enkele FSR input mag leveren op de SLA-cyclus (Service Level 

Agreements, het zijn de afspraken die gemaakt worden met de diensten over welke kwaliteit 

voor welk geld ze aanbieden enzo. We weten nog niet of we dat een probleem vinden of niet 

(het hoeft niet wettelijk gezien ofzo, maar het kan wel handig zijn om met studenten te praten 

over wat voor diensten handig zijn om te hebben voor studenten, welke nog niet goed genoeg 

werken, etc). 

- Zoals jullie allemaal weten waren vorige week verkiezingen. Percentages voor centraal zijn 

wat hoger dan vorig jaar. Nu maar hopen dat er wat leuke mensen in de CSR komen die ook 

nog eens een beetje capabel zijn. 

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

1. Opening 

2. Notulen & Actielijst 

3. Post in/uit 

4. Mededelingen 
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5. Update CSR 

6. Vaststellen agenda 

7. Studentpsychologen 

8. Honours 

9. Advies van raad 18/19 aan raad 19/20 

10. Device-Free Zones 

11. Nieuwe AS [VERTROUWELIJK] 

12. Verstrijken reactietermijn adviezen 

13. PR mail to all 

14. Rudy 

15. Rondje BO 

16. W.v.t.t.k. 

17. Wat gaat er naar de CSR? 

18. Relevante updates taakgroepen en DB 

19. Evaluatie stukken 

20. Evaluatie PV 

21. Rondvraag 

22. Actielijst 

23. Punten volgende agenda 

24. Sluiting

 

7. Studentpsychologen 

Zijn er vragen over de oplossingen? 

Feline: Klopt het dat zij ook geen oplossingen hebben aangedragen? Malou: Ze zijn een systeem 

aan het maken zodat er minder no shows zijn. 

Yoshua: Is dit allemaal begonnen omdat Spectrum die mail stuurde? Malou: Ja. 

 

Zijn er aanvullende oplossingen? 

Feline: Een sanctie als je niet komt, om no shows te verminderen. Dat heb je ook bij de normale 

psycholoog. 

 

8. Honours 

1. Is het stuk duidelijk? 

Feline: De regeling wordt algemeen niet gevolgd, dus wat hebben we eraan als we commentaar 

op de regeling geven? Martijn: Het hele onderwijs wordt aangepast, het is niet waarschijnlijk dat 

helemaal niemand daarop let. Malou: Veel regels aanpassen hebben dan geen effect, maar het 

kan wel makkelijker zijn om je aan te melden. Feline: Ik denk dat we ons beter kunnen richten 

op de regelingen die wél gevolgd worden. 

Wibek: Dus wat gaan we nu doen? Weer het stuk aanpassen, ditmaal met betrekking tot de 

regels die wel gevolgd worden? Martijn: Ja. 

Casper: Zouden jullie kunnen meenemen in het volgende stuk hoe de evaluatie gebeurt? 

 

9. Advies van raad 18/19 aan raad 19/20 

1. Is het stuk duidelijk? 

Feline: Ik zou liever als raad een gezamenlijke mening willen vormen en dat aan de raad 

schrijven. Hoelang hebben we nog? Casper: Zes dagen. Wibek: Dus we doen het nu op deze 

manier. 

 

2. Is de bijlage duidelijk? 

3. Zijn er inhoudelijke punten genoemd die niet kloppen? 

OnderO: 

Feline: ‘onderwijs op opleidingsniveau’ veranderen naar ‘organisatie van het onderwijs’. 
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Feline: ‘Deze taakgroep is vrij reactief’, ik vind dat de definitie van reactief beter in een voetnoot 

kan. 

Feline: Ik vind dat het bezoeken van instituutsdirecteuren erbij moet. Casper: Ik ben het daar 

niet mee eens, want in dit advies staan vooral de grote, globale dossiers, wat deze niet is. Malou: 

Ik vind instituutsdirecteuren bezoeken een minstens even groot dossier als OC/OD, ook al heeft 

OnderO hun taken misschien niet zo ingericht. Wibek: Wie wil het er wel in hebben? - 3 wel, 2 

niet. 

 

OverO: 

Martijn: Er staat nog dat OverO 6 leden heeft. Casper: Dat is al aangepast. 

Feline: Karakteriseer de taakgroep duidelijker. *Martijn update het OverO stukje in advies aan 

raad 19/20 

 

HuisFin: 

Malou: De HuisFin heeft alleen instemmingsrecht op de centrale begroting, niet op de facultaire 

begroting. *Malou update het HuisFin stukje in advies aan raad 19/20 

Feline: Het is niet duidelijk of het aan het eind van het jaar te veel was, of dat het aan het eind 

van het jaar duidelijk werd dat het te veel was.  

 

OER-B commissie: 

Feline: Er staat geen advies in dit stuk. 

 

Duurzaamheid: 

Martijn: We hebben hier een commissie gemaakt die het overstijgt, omdat duurzaamheid bij 

meerdere taakgroepen kan zitten. 

 

Raadsbonding: 

Feline: Er staat dat wij aanraden om van tevoren vast te stellen dat iedereen minstens éénmaal  

een bonding gaat organiseren zodat het in ieder geval gebeurt. Dat hebben we niet beslist, en ten 

tweede is het vorig jaar wel gebeurt, maar dat is ons juist afgeraden. Wibek: Wat vinden jullie 

van raadsbonding dit jaar? -Sommigen vonden het te weinig, sommigen vonden het prima zo. 

Wittkamp: Ze moeten aan het begin van het jaar afspreken hoe ze het gaan inrichten. 

 

De structuur: 

Wittkamp: We hebben bedacht tijdens de evaluatie dat er drie essentiële taakgroepen moeten 

bestaan. Casper: Welke drie taakgroepen waren dat? Wittkamp: Reglementen, PR en OnderO. 

Nadav: We hebben besloten dat dit een optie is, niet dat we die optie kozen. Wibek: Wie wil het 

erin hebben? – Geen overtuigende meerderheid. Casper: Ik schrijf een PV-stuk voor volgende 

week, alleen over dit ding. 

Malou: Er wordt telkens gepraat over taakgroepsstructuur, maar dat is niet noodzakelijk. 

Casper: Ik zal het taalgebruik wat neutraler houden, maar er komt later nog een bijlage bij de 

inwerking om dat uit te leggen. 
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4. Zijn er inhoudelijke punten waar je het niet mee eens bent? 

a. Indien ja, meningenrondje en dan stemming over het 

genoemde voorstel. 

OnderO: 

Feline: Deze taakgroep is niet meer divers dan de andere. Casper: Ik pas het aan. 

 

FacIt: 

Feline: Ik vind het verhuizingverhaal overbodig. Ilic: Ik zou geen vier man bij FacIT doen. 

 

PR: 

Feline: Zeg ‘in samenwerking met Reglementen’. Casper: Ik pas het aan. 

Malou: Het idee dat PR informatie verschaft aan studenten is niet alleen van afgelopen jaar. Dit is 

noodzakelijk. Het Reglementaire deel is wel specifiek dit jaar gedaan, omdat er overlap was. Dat 

is niet noodzakelijk. 

 

OER-B commissie: 

Feline: Ik wil dat er wel advies in staat omtrent wel commissie of geen commissie. Martijn: Ik 

vind dat we best advies kunnen geven. 

 

Weekendcommissie: 

Feline: Waarom staat er dat DB de Weekendcommissie makkelijk kan doen? Wibek: Omdat het 

DB vaak vergadert, dus het kan er makkelijk achter geplakt worden. Maar Casper zwakt het iets 

af. 

 

Personenverdeling 

Feline: Als OER-B een commissie wordt, dan is iemand van Reglementen erbij wel handig. 

Casper: Dat is geen noodzakelijk advies, maar ik pas het aan. 

Malou: Ik zou aanraden aan de Inwerkcommissie om het lijstje van advies personenindeling van 

vorig jaar nog te bekijken. Casper: Ik zal het nog agenderen. 

 

Algemene adviezen: 

Nadav: Het idee is om algemene struggles, waar jaar in jaar uit mee geworsteld wordt, erin te 

zetten. Neem genoeg rust, pick your battles, enz. Casper: Dit komt er nog in. 

Rondje algemene adviezen: 

Martijn: Respecteer elkaars grenzen, ga niet vervelend doen als je het idee hebt dat iemand 

minder doet dan jij, ga niet jouw werkwijze opleggen aan iemand anders. Wittkamp: Maak 

duidelijke afspraken over hoe je communiceert (welke kanalen), en communiceer duidelijk naar 

elkaar hoeveel tijd je in de raad wilt stoppen. Yoshua: Hou je aan de afspraken, of geef tijdig aan 

als het niet lukt. Wibek: Maak een stickerpack. 

 

Wibek: We gaan volgende week stemmen. 



 Facultaire Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

 

 

Pagina 6 / 8 

 

 

 

10. Device-Free Zones 

1. Is het stuk duidelijk? 

Feline: Er staat ‘We hebben draagvlak onderzocht’, maar er staat niet dat er geen draagvlak was. 

Yoshua: Hebben jullie geprobeerd de flyers aan iedereen te geven? Malou: We hebben 

meermaals aan de docenten gevraagd of ze een QR-code in hun hoorcollegeslides wilden zetten. 

 

2. Ziet er iemand nog meer vervolgacties? 

Feline: Print het stuk in kleur. 

Malou: Welke vervolgacties vinden we oké? 

Yoshua: Mensen vergeten ook dat het een device vrije zone is. Martijn: Als het breder 

geïmplementeerd wordt, dan zijn er manieren om het daaraan te geven. 

Wibek: Nog een pilot uitvoeren (als advies aan de volgende raad)? – 6 positief, 3 negatief, 1 

medium. Feline: Ik heb het idee dat het draagvlak zo klein is, dat we onze energie beter in iets 

anders kunnen stoppen. 

 

Wibek: Advies sturen aan DT over device vrije zones? -4 positief, 4 negatief, rest medium. 

Wibek: We gaan dus door met deze BOB-cyclus. 

 

11. Nieuwe AS [VERTROUWELIJK] 

Het wordt volgende week besloten. 

 

12. Verstrijken reactietermijn adviezen 

Wibek: DT is met een aantal adviezen vrij ver over de reactietermijn heen: Vakantieweek, UvAQ, 

Onderbetaling TA’s en Engelstaligheid. 

*Wibek gaat achter DT aan om het verstrijken van de reactietermijn 

 

13. PR mail to all 

Martijn: We willen met de praat-met-de-raadborrel een fiets weggeven met een loterij. En een 

mail to all gebruiken voor de promotie hiervan. Casper: Ik vind dat we die mail voor iets serieus 

moeten gebruiken, niet voor een praat-met-de-raadborreluitnodiging. 

Wittkamp: We kunnen de mail breder houden met informatie over de FSR en dan daarin melden 

dat iedereen uitgenodigd is voor de praat-met-de-raadborrel. Lisa: De uitnodiging koppelen aan 

een jaarverslagpresentatie is beter. Malou: Ik ben het eens met Lisa en ik vind dat we er een vast 

iets van moeten maken, onze tweejaarlijkse mail to all. 

Martijn: Ik weet niet of we voor 17 juni een jaarverslag en presentatie kunnen voorbereiden. 

 

Wibek: PR schrijft hier een stuk over. 

 

14. Rudy 

Casper: Rudy vertrekt per 1 september. We zouden misschien een lid voor de BAC kunnen 

leveren. Ik zou dat dan wel willen worden. 
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Stefanie: DT is daar vast wel positief over. Misschien gebeurt dit wel tijdens het zomerreces. 

Wibek: Wie wil een FSR-lid in de BAC? – De helft positief 

Wibek: Stefanie, hou ons op de hoogte. 

 

15. W.v.t.t.k. 

- 

 

16. Wat gaat er naar de CSR? 

-  

  

17. Relevante updates taakgroepen en DB 

- Feline: Wat is ‘want VU’? Nadav: De facultaire introductie zit te vol, door de VU. 

 

18. Evaluatie stukken  

- Wittkamp: Device vrije zones, het was niet duidelijk waar je nou heen wou. 

- Nadav: Hou de banners van de stukken normaal. 

 

19. Evaluatie PV 

-  

 

20. Rondvraag 

- Malou: Yoshua, bedankt voor het organiseren van de Raadsbonding! 

- Lisa: Laat weten of je bij de lunch met de CSR kan zijn, en wat je wilt eten. 

 

21. 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. 

(190521-01) Martijn update het OverO stukje in advies aan raad 19/20 

(190521-02) Malou update het HuisFin stukje in advies aan raad 19/20 

(190521-03) Wibek gaat achter DT aan om het verstrijken van de reactietermijn 

(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. 

 

22. Punten volgende agenda 

- Nieuwe AS 

- Rondje BO 
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23.  Sluiting 

Voorzitter Wibek sluit de vergadering om 20:32. 


