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Vergadering      PV 28 mei 2019 
Tijd  18:00 

Voorzitter Willemijn Beks 

Aanwezig Willemijn Beks (Wibek), Martijn Brehm, Casper van Eijden, Simon Wittkamp, 

Yoshua Maas, Malou Sprinkhuizen, Nadav Joosten, Lisa Blijleven, Simon Ilić, Nina 

Wagenaar, Willemijn Bulterman (Wibel) 

Afwezig Feline Lindeboom 

Notulist Zeger Ackerman 

Gast  

 

 

1. Opening 

Voorzitter Wibek opent de vergadering om 18:02. 

 

2. Notulen & Actielijst 

De notulen worden met enkele aanpassingen goedgekeurd. 

 

(190514-01) HuisFin 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. 

(190521-03) 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. 

 

3. Post in/uit 

- De slides van het faculteitscolloquium komen online 

- Info over nieuw gebouw 

- Jamie vraagt of we genoeg inspraak hebben op de inrichting van het huidige gebouw 

- Mail van Heleen om input te geven over het nieuwe gebouw 

- OCB 

 

4. Mededelingen 

- Martijn: De nieuwe poster is er. 
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- Feline machtigt Malou. 

 

5. Update CSR 

Malou heeft gemaild: 

- Ze willen op de uva gaan switchen naar een office mail. T zorgt dan ook voor extra 

privileges. Ze zijn nu aan t kijken of ze ook willen dat er een soort onedrive komt voor alle 

studenten. Er is wat twijfel omdat er nu google drive is voor iedereen via de studentenmail, 

maar niemand gebruikt dat. 

- We hebben onze laatste comments over het studentenstatuut doorgegeven en gaan 

binnenkort hopelijk instemmen. 

- We gaan vragen om adviesrecht voor FSRen op de SLA-cyclus (service level agreements).  

- We zijn aan t praten over de adviezen voor de decentrale selectieprocedures. Het lijkt alsof 

we niet de goede hebben van de ACTA. 

- We willen Honours toegankelijker hebben en waarschijnlijk betere medezeggenschap op 

honours level. 

- Iemand wil dat de bibliotheek 24/7 open gaat zijn. We zijn aan t praten over of we dat willen 

of niet. 

 

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. Rondje BO 

8. Studentpsychologen 

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

10. Mail to all y’all 

11. Nieuwe AS [VERTROUWELIJK] 

12. Device-Free Zones 

13. Jaarverslag 

14. De benoeming van OD-lid 

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

16. Wat gaat er naar de CSR? 

17. Relevante updates taakgroepen en DB 

18. Evaluatie stukken 

19. Evaluatie PV 

20. Rondvraag 

21. Actielijst 

22. Punten volgende agenda 

23. Sluiting

 

7. Rondje BO 

Martijn: Advies vakantieweek en UvAQ, en verstrijken van de reactietermijnen. 

Nadav: VU, Examencommissie 

Wittkamp: Benoeming OD 

Casper: Verbouwing 

 

8. Studentpsychologen 
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1. Is het stuk duidelijk? 

Casper: Zijn de bestaande oplossingen, oplossingen die al worden toegepast? Malou: Ja. 

 

2. Per probleem en bijpassende oplossingen: 

a. Vinden we het genoemde probleem een probleem? 

Lange wachttijden. – Ja. 

Nina: De inloopspreekuren zijn minder toegankelijk voor studenten van andere faculteiten dan 

Roeterseiland. 

No shows. – Meerderheid wel. 

Geen psychologen op Science Park. – Meerderheid wel. 

b. Per nieuwe oplossing: Kloppen de argumenten? Missen er 

argumenten? 

No shows: 

Casper: Bellijst kan vervelend zijn omdat je je dan niet goed kan voorbereiden op het gesprek. 

Geen psychologen op Science Park. - 3 medium, de rest vindt het een probleem. 

Malou: Ze willen het wel gaan doen vanaf september, maar we kunnen er toch wat over zeggen. 

Malou: Feline heeft een nieuwe oplossing: Een herinnering die je een week van tevoren krijgt, 

waar je dan op moet reageren. Wibek: Wat vinden jullie daarvan? – Meerderheid positief. Wibek: 

Malou, kun je dit verwerken in het volgende stuk? 

 

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

1. Is het stuk duidelijk? 

Martijn: Al de comments en suggesties, moeten we die ook instemmen? Casper: Dat zijn allemaal 

redactionele comments, die we nu niet hoeven te behandelen. 

 

2. Ontbreekt er argumentatie of staat er foutieve informatie in het kopje Benodigde 

taakgroepen? 

Malou: Feline vindt dat we dit niet iets om los te noemen maar beter om achter elk 

taakgroepstukje erbij te zetten of de taakgroep nuttig is om voort te zetten. Casper: De 

taakgroephoofden kunnen dat ook zelf eronder te zetten. Nadav: Die zit er te dicht op om 

objectief te beslissen. 

 

3. Discussiemoment over benodigde taakgroepen. 

Wibek: Kunnen de taakgroepen in de huidige vorm door? 

PR – Meerderheid negatief. Nadav: We kunnen aanraden PR deel te maken van een taakgroep en 

voorlichting wegens kans op onderbesneeuwing deel te maken van een andere taakgroep. 

Wibek: Zijn we het eens met de bewoording van Nadav? – Voor: 10. Tegen: 2. – Aangenomen. 

OverO – Medium. Wittkamp: De dossiers van OverO kunnen ook in andere taakgroepen, het is 

dus nog wel dat je een beetje mag schuiven. – Aangenomen. 

OnderO – Positief. 

FacIt  - Meerderheid positief. Lisa: Er kan nog wel wat bij, maar FacIt op zich is prima. 

HuisFin – Niemand heeft er iets extra’s over te zeggen. 
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5. Ontbreken er voor- of nadelen bij de verschillende opties onder OER-B 

commissie. 

Martijn: Het voordeel: De nieuwe raad kan zelf kijken wat ze chill vinden. Dat kunnen ze altijd, 

want het is maar een advies. Casper: Daar moet staan ‘de nieuwe raad kan onbeïnvloed kijken’. 

Malou: Feline zei dat het dubbel werkt voorkomt. En bij punt 2 het tweede voordeel is een 

nonargument. 

Wittkamp: Zeggen we bij optie 3 letterlijk niks? Casper: Inderdaad. 

Wittkamp: Onder personenverdeling, punt één staat eigenlijk al de beste optie. Die mis ik in de 

twee opties. Casper: Dat is nieuw optie 3. 

Yoshua: Ik vind niet dat je andere raadsleden kan ontnemen dat ze in de OER-B commissie 

komen. Wibek: Dat kan gewoon los bij optie 2 en 3 geschreven worden. 

 

6. Discussiemoment over OER-B commissie. 

Malou: Als je binnen OnderO al hebt gepraat met OD’s en OC’s, dan gaat contact leggen wel een 

stuk sneller. Dus hun contactgegevens wel handig. 

Casper: Ik ben voor optie 2 of 3. Het kan dat sommige raadsleden OnderO wel leuk vinden en 

OER-B niet, of andersom, en dan kan het ene ondergesneeuwd worden. 

Wittkamp: Ik ben voor optie 3. Het is zo’n groot dossier, dat het beter is als het niet wordt 

vastgesteld. Martijn: Als we nu duidelijk maken hoeveel tijd het kost, dan is dat geen argument 

meer. 

Malou: Als iets in deze staat werkt, kunnen we het best adviseren. Casper: Als we niet zeker 

weten wat we willen adviseren, hoeven we niet per se iets te adviseren. Vorig jaar hebben we 

bijna alle adviezen van de vorige raad zonder discussie overgenomen. 

 

7. Gelaagd stemmen over de drie opties. 

Wittkamp: Ik ben voor optie 3. 

1: De raad adviseert om de OER-B commissie op te nemen in OnderO, zoals de 

oude raad ons had aangeraden. 

2: De raad adviseert om de OER-B commissie apart te vormen van de taakgroep 

onderwijsorganisatie. 

3: OER’en B als dossier bij onderwijsorganisatie of anders veel leden van OnderO in eventuele 

commissie, wanneer er een commissie is kan het handig zijn om iemand van Reglementen erin te 

betrekken.  

 

1: 2 

2: 1 

3: 5 

Onthouden: 5 

 

8. De favoriete optie instemmen. 

3: Voor: 7. Tegen: 2. Onthouden: 3. – Aangenomen. 
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9. Zijn er adviezen onduidelijk? 

Casper: Er zijn nog twee adviezen bijgekomen:  

Wittkamp: Communicatie was onduidelijk, die heb ik herschreven. 

 

10. Per advies afgaan: Is er iemand het niet eens met een advies? 

a. Indien ja, kort discussiemoment en dan stemming. 

2: Malou: Ik denk ook dat het belangrijk is, dat als mensen onderwerpen écht niet direct kunnen 

bespreken, dat ze het duidelijk moeten aangeven. Wibek: Inwerkcommissie, is de strekking 

duidelijk? Casper: Het is niet altijd noodzakelijk waarom je er niet bent. Yoshua: Als je maar 

aangeeft dat er een reden is. Malou: Je mag er wel vanuit kunnen gaan dat mensen hun afspraken 

nakomen en dat je er wel wat van mag zeggen als ze dat niet doen. Wibek: De aanpassing gaat 

Malou doen, in de strekking van Wittkamp. - Voor: 9. Tegen: 2. Onthouden: 1. – Aangenomen. 

3: Malou: Ik vind dat je het aan meerdere mensen moet laten weten. Wittkamp: Ik denk dat de 

strekking hiervan al duidelijk genoeg is. Nadav: Verander het naar: ‘Geef het aan bij de 

betrokken personen.’ 

4: Wibek: Wie is het niet eens met de aanvulling van Wittkamp? -Lisa: Het is al genoemd, maar 

het is niet overbodig. 

5: Casper: Optie 3. Wibek: Doen we die. 

Wibek: Laten we geen stickerpack adviseren, te geforceerd om het zo te zeggen. 

11. Stemmen over het stemvoorstel: De raad 18/19 adviseert om het advies aan 

de raad 19/20, inachtnemend de wijzigingen zoals aangenomen in dit 

PV-stuk, aan te nemen. 

Voor: 10. Onthouden: 2. – Aangenomen. 

 

10. Mail to all y’all 

1. Is the stuk clear for y’all? 

Nina: Willen jullie per se eentje sturen? Yoshua: Nee, hoeft niet. 

 

2. Missen er voor- en/of nadelen 

Malou: Punt 1a, het kan ook als wanhopig gezien worden. 

Lisa: Het is wel handig om de Jaarplanpresentatie gewoon aan de borrel te koppelen, omdat we 

waarschijnlijk geen andere avond kunnen regelen om te presenteren. 

Casper: Punt 1, extra nadeel dat het niet relevant is voor alle studenten. 

Ilic: Het nadeel dat de borrel te druk wordt is niet realistisch. 

 

3. Had iemand nog een andere optie bedacht? 

Nina: We geven PR een vrijbrief. 

Casper: Mail-to-all met het jaarverslag erin. 

Malou: Optie 1 en 2 gecombineerd. 

 

Martijn: Nu kunnen we niet voor alle optiecombinaties gaan. 
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4. Per (aangedragen)punt discussiëren 

Yoshua: Er zullen heel weinig mensen geïnteresseerd zijn in het jaarverslag. Veel meer zijn 

geïnteresseerd in de borrel. Nadav: De mail met het jaarverslag zal Communicatie ook niet 

goedkeuren. Casper: Ik schrap mijn voorstel. 

 

5. Per (aangedragen)punt stemmen: De raad wil punt ... meenemen in een 

mail-to-all* 

*Indien de raad tegen elk voorstel stemt, komt er geen mail to all 

1: 

Martijn: Ik wil graag een borrel waar mensen zijn. 

Casper: De raad promoten met bier is geen goede promotie. 

Wittkamp: Ik denk dat de borrel erg goed is voor de promotie. 

Voor: 11. Tegen: 1. – Aangenomen 

1a: 

Voor: 9. Tegen: 1. Blanco: 1. Onthouden: 1. – Aangenomen. 

2: 

Voor: 9. Tegen: 1. Blanco: 0. Onthouden: 1. – Aangenomen. 

 

11. Nieuwe AS [VERTROUWELIJK] 

Kandidaat 1 is aangenomen. 

 

12. Device-Free Zones 

Dit stuk wordt vooruitgeschoven naar volgende week. 

 

13. Jaarverslag 

*Elk taakgroephoofd overziet dat er een stukje komt voor zijn/haar taakgroep in het jaarverslag 

 

14. De benoeming van OD-lid 

Casper: Ik heb met het kandidaat OD-lid gesproken voor de Bachelor Natuurkunde. Hij is volgens 

mij geschikt, dat vond VU-raad ook, maar hij heeft nog nooit een college/vak/iets dergelijks in de 

bachelor gegeven. Ik stel voor om hem eerst een jaar interim aan te nemen. 

Wibek: Schrijf er een stuk over. 

 

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

- 

 

16. Wat gaat er naar de CSR? 

-  

  

17. Relevante updates taakgroepen en DB 

-  
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18. Evaluatie stukken  

- Martijn: Caspers stuk had een verkeerde datum en verschillende lettertypes. 

 

19. Evaluatie PV 

-  

 

20. Rondvraag 

-  

 

21. Actielijst 

(190514-01) HuisFin 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. 

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

(190528-01) Elk taakgroephoofd overziet dat er een stukje komt voor zijn/haar taakgroep in het 

jaarverslag voor 7 juni. 

(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 

- OD 

- Device-Vrije Zones. 

 

23.  Sluiting 

Voorzitter Wibek sluit de vergadering om 19:13. 


