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Vergadering PV 10-12-2019 
Tijd 18:00 
Voorzitter Anne-Ruth (in notulen als ‘Ruth’) 
Aanwezig Anne-Ruth Meijer, Daan Rademaekers, Jolein Rau, Lisa Blijleven, Sophie van 

Tilburg, Lotte Philippus, Daan Schoppink,  Ilya Janssen, Erik Kooistra, Jasper 
Claessen, Pepijn de Reus, Pjotr van der Jagt. 

Afwezig  
Notulist Rosa van der Laag 
Gast  
 
 
1. Opening 
Voorzitter Anne-Ruth opent de vergadering om 18:00. 
 
2. Notulen & Actielijst 
 
(PV-190511-03) Actie Erik: schrijf een ongevraagd advies over IPv6 om naar CSR te sturen.  
(PV-190511-04) Actie Sophie, Lotte, Anne-Ruth: redactioneer het ongevraagde advies over IPv6.  
 (PV-191203-01) Actie Ruth: verwerk de aanpassingen in de werkafspraken en stuur deze op. 
Gedaan. 
 
3. Post 
 
Lotte:  
 
Post in: 

● Adviesaanvraag opleidingsdirecteur bachelor biologie 
● ALV van de ASVA morgen 
● Uitnodiging om mee te lopen bij de cortège 

Lotte: Wie loopt er mee? 
Daan R, Lotte, Pjotr, Ruth,  Ilya, Pepijn, Sophie. 
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4. Mededelingen 
Sophie: Ik was te laat omdat ik hiernaast was. 
Ruth: Vergeet niet dat we volgende week IO punten gaan verzamelen. 
 
5. Update CSR 
 
Update vanuit de CSR: 
Dry Januari is een go en de PR commissie van de CSR gaat kijken hoe zit dit verder aan gaan 
pakken. Ook is er in het kader van digitalisering gestart met het denken over meer 
implementatie van Blended Learning in de vorm van een pilot, deze zou vooral het opnemen 
van hoorcolleges (of zelfs alleen online hoorcolleges) inhouden en dan kijken naar kwaliteit van 
het vak vs tijdswinst. Vervolgens ken er gekeken worden naar waar die tijdswinst aan besteed 
wordt. Dit is voornamelijk voor alle studies met teveel studenten en overbevolkte collegezalen. 
Ook is Diversiteit besproken aan de hand van het rapport van Gloria Wekker, hier is eigenlijk 
niks concreets voorgesteld of uitgekomen. De CSR banner staat al op de agenda dus bespreken 
we dinsdagavond. We gaan kijken of het logo van de CSR wat moderner kan, het idee is dat de 
kleuren van alle faculteiten erin verwerkt worden, een mediabedrijf gaat kijken naar wat ze 
kunnen bedenken hiermee. Verder is ook het code goed bestuur langsgekomen in het kader 
van het universiteitsreglement, het CGB is een landelijk document met daarin wat kernwaardes 
op het gebied van het besturen van een universiteit, de medezeggenschap komt hier ook aan 
bod, omdat het een interessant document is heb ik hem voor de leuk als bijlage toegevoegd. Ook 
is er nog UvAgony aunt het idee is dat de CSR op iedere faculteit een middag een standje heeft 
waar studenten kunnen klagen, hoe dit exact wordt ingevuld is nog under debate. Omdat de CSR 
jaloers is op mijn FNWI sweater hebben we ook daar het kopen van CSR hoodies besproken. 
Verder hebben we ideeën besproken om de plaatjes van join the pipe te vervangen, deze 
werden namelijk door studenten gezien als neo-colonialistisch. Ten slotte hebben we te horen 
gekregen van de UB dat ze een pilot uit gaan voeren met de openingstijden dus dat wordt 
spannend. 
 

 
6. Vaststellen Agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 

1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Nabespreken BO 

[VERTROUWELIJK] 
8. CSR Banners 
9. Nazending advies psychobio 

10. W.v.t.t.k.  
11. Wat gaat er naar de CSR? 
12. Relevante updates taakgroepen en 

DB 
13. Evaluatie Stukken 
14. Evaluatie PV 
15. Rondvraag 
16. Actielijst 
17. Punten volgende agenda 
18. Sluiting 

 
 
 
7. Nabespreken BO [VERTROUWELIJK]  
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8. CSR Banners 
Discussiepunten 

1. Is het stuk duidelijk? 
Jolein: Het stuk is beeldvormend en er staat dat we mening vormen. 
Pjotr: Een mening vormen is het uiteindelijke doel. 
Erik: Als er al staat de FS er goedkeuring voor gaat geven, waarom moet het langs de FSR? 
Pjotr: Het is ook de bedoeling jullie te informeren, dat er niet opeens een banner staat. Het is al 
geregeld dat het mag. Mochten wij het nou niet willen, kunnen we dat doorgeven aan FS en CSR. 
 

2. Mist er informatie? 
Ruth: Laten we dan volgende keer een oordeel en besluitvormend stuk doen zodat het voor de 
kerstvakantie af is.  
 
 
9. Nazending advies psychobio 
Pepijn: Vorig jaar heeft de opleidingscommissie van psychobiologie dit advies gestuurd. Wij 
hebben gereageerd met dat het eerst langs de OC’s had moeten gaan zodat zij dit ook konden 
onderschrijven. Peter heeft gereageerd met dat hij veel delen onderschrijft, maar gaf geen 
officiële reactie. Vraag vanuit hun was of wij dit ook willen onderschrijven en of wij het naar 
andere OC’s kunnen sturen. Daarom sturen we het advies nog een keer.  
Ruth: Dit advies gaat nog een keer gestuurd worden en dan kunnen wij onze handtekening 
eronder zetten.  
Pepijn: Volgende week komt nog een full-bob. Dan kunnen we nog aanpassingen adviseren. 
Ruth: Heeft iedereen het gelezen? Dan doen we nog een leesmoment. 
 
Ruth: Is het duidelijk? 
Sophie: Mag ik iets toevoegen? Een docent van psychobiologie maakte een opmerking naar Lex 
dat die nog moest reageren. 
Erik: In welke vorm willen we dit ondertekenen? 
Pepijn: Ik ben het niet met alles eens, maar in de bredere strekking kan ik het vinden. Hier wordt 
geopperd om een taakgroep te maken voor prestatiedruk 
Ruth: We zouden het kunnen tekenen met ‘we zijn het eens met de strekking van de brief’.  
Lisa: Ik zie niet per se in hoe dit een advies is. Ik vind het gek als we het onderschrijven. Komt er 
nog iets bij? 
Pepijn: Dit is dat van hun. 
Lotte: Ik wilde nog wat toevoegen over de vorm van ondertekenen. Volgens mij was de vraag of 
er andere OC met hetzelfde probleem zit. Ze wilden breder draagvlak onder de OC’s vinden. 
Erik: Er worden veel claims gedaan waar ik onderbouwing van mis. 
Pepijn: Dat was ook een van de dingen waar ik moeite mee had. Hoe willen we dat doen? 
Ruth: Je zou het kunnen brengen als, we missen veel bronnen. 
Erik: Gaan zij hier in hun tentamenweek hier nog aan klussen? 
Pepijn: Ze gaan waarschijnlijk nog een advies sturen over herstructurering CoS, daar waren ook 
nog zorgen over. Dat komt ook op de PV. Dit heeft geen prioriteit over het advies over CoS. Ze 
hebben dit advies al eerder gestuurd en toen kwam er een onderwijsvernieuwing. Ze zeggen dat 
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ze het meerdere keren hebben aangekaart en dat het telkens als tweede prioriteit wordt 
behandelt. 
Ruth: Sommige mensen vinden het een tirade en er wordt gevonden dat er bronnen missen. 
 
10. W.v.t.t.k.  
 
11. Wat gaat er naar de CSR?  
 
12. Relevante updates taakgroepen en DB 
Lotte: In de update van reglementen staat een OER-A foto? 
Ilya: Dat gaat over het voorblad van het OER-A. 
Pjotr: Ik las dat IPv6 niet facultair gaat lukken. Dus dat ga je centraal proberen 
Erik: Er gaat een brief naar de CSR. 
 
 
de PR-update: 
We hebben een selectie met vragen gemaakt voor de nieuwjaarsenquête. Zoals genoemd op de 
PV vragen we van alle taakgroepen om iets leuk te bedenken rondom hun vragen voor de 
promotie van de enquête. Het idee is dus dat er per dag een taakgroep staat van 12 tot 2. Dat 
overlapt mooi met twee blokuren en het is dan meestal erg druk in de hal. We zijn opzoek naar 
een mooie fiets om weg te geven aan iemand die de enquête heeft ingevuld en we willen 
zadelhoesjes maken ter promotie. 
We hebben nu ook een mooie flyer voor onze PR actie van volgende week wanneer we 
studieplekken creëren voor onze kamer. Helaas zit er wel een foutje in, maar dat moeten we 
maar negeren.  
 
OverO heeft afgelopen week vooral gereflecteerd op het BO. We gaan op het dossier BSA 
Extracurriculair wachten op een reactie van het DT. Bij BSA IIS hebben we reactie van het IIS 
gehad met argumenten waarom het BSA daar hoger is dan op het CoS. We zijn nu aan het 
uitzoeken of deze argumenten kloppend zijn. We zijn aan het wachten op de definitieve plannen 
voor de kwaliteitsgelden. Wanneer deze er zijn zullen we er een PV stuk over schrijven zodat 
we hier een mening over kunnen vormen. Als laatste zijn we aan het uitzoeken hoe de TA 
training verbeterd kan worden zodat alle TA's een training krijgen voor ze les gaan geven en dat 
de training ze voldoende voorbereid op het lesgeven.  
 
Reglementen doet het ook deze week weer rustig aan. We hebben het gehad over de actie voor 
de NJE-week. We willen verschillende studiegidsen en wijzers uitprinten en dan markeren wat 
er allemaal mis is. Deze hangen we dan op in de centrale hal om aandacht te krijgen. Ook hebben 
we het gehad over de OER-A foto. Vorig jaar is de traditie gestart om een mooi voorbladfoto te 
maken en dit jaar willen we dat uiteraard weer doen met onze gezichtjes erop. Waarschijnlijk in 
de bieb met boeken want dat lijkt slim aangezien het over reglementen en veel lettertjes gaat. 
 
Met OnderO komen we steeds verder met de OERen B, inmiddels is meer dan de helft besproken. 
We proberen dit voor januari af te ronden, zodat we in januari alvast input kunnen leveren aan 
de ODs. 
Er zijn nog steeds wat problemen met Canvas pagina OCs/FSR, hier wordt aan gewerkt. 
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De datum voor de nieuwe FOC zit in de pijplijn, wordt ergens in februari. 
Pjotr gaat binnenkort een Doodle en plan maken voor het SVO (studenten voorzitter overleg) 
voor student voorzitters in de OC. 
 
Update DB: Vorige week had ik (Ruth) lunch met de decaan, het was weer heerlijk. Er kwamen 
wat interessante onderwerpen naar voren. Er werd kort gesproken over kwaliteitsafspraken en 
dat de studieverenigingen meegenomen willen worden. Om deze reden zal ik een stuk schrijven 
voor op BVO in januari. Ook hebben we het gehad over ronddetafelgesprekken. Het idee is om 
meer van deze gesprekken te organiseren en dan niet alleen vanuit CvB, maar ook vanuit de 
faculteit. Sophie heeft de afgelopen week veel tijd besteed aan de evaluatie van gister 
voorbereiden. Wij vonden het nuttig, ik hoop jullie ook. Vanochtend heb ik een gesprek gehad 
met FNV over hun actie #nietmijnschuld, ze willen zoveel mogelijk studenten achter de actie 
krijgen dat de basisbeurs terug komt. Kort samengevat hebben ze drie eisen: de basisbeurs 
terugbrengen, compensatie voor de studenten die geen basisbeurs hebben gekregen en het geld 
niet uit het onderwijs halen. Hierover zal meer gesproken worden bij BVO, maar mocht je het 
zelf willen ondertekenen dit is de link. Ook zijn de werkafspraken aangepast en ingestemd. 
Vergeet ze niet te lezen en na te komen:) update weekend: We hebben weer eens vergaderd. Er 
is een planning gemaakt met wat we allemaal moeten regelen en nu zijn we druk bezig met het 
bedenken van een leuke activiteit. 

Update SOCOSA 
Nou we hebben een nieuwe studentassessor! Het is Hilal geworden (nummer 5). We zijn dus 
vorige week bezig geweest met het sollicitatiegesprek voorbereiden. We moeten nu gaan 
beginnen met archiveren, en ik denk dat ons werk er dan wel zo'n beetje op zit. Wanneer het 
archiveren klaar is zullen we de PV vragen om de commissie op te heffen.  

Pagina 5 / 6 

https://nietmijnschuld.nl/


Facultaire 

Studentenraad 

                                                                                                    studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

 
Deze week bij FacIT hebben wij het gehad over IPV6, sociale veiligheid en laptopdiefstal. 
Momenteel lukt het niet om de invoering van IPV6 op facultair niveau te regelen dus gaat Erik 
hier nu op centraal niveau achteraan. 
We zijn nog steeds aan het wachten op het WOB-verzoek wat betreft laptopdiefstal, dus daar 
hebben we helaas nog geen concrete cijfers over, waarschijnlijk komt dit pas na de 
kerstvakantie. Wij zijn nu bezig met het maken van een flyer die hopelijk studenten bewuster 
gaat maken van dat ze hun laptops niet onbeheerd achter moeten laten. Hopelijk is de eerste 
versie van deze flyer volgende week af. Nadat we de data van het WOB-verzoek hebben 
geanalyseerd gaan kijken naar mogelijke andere manieren om het bewustzijn te verbeteren. 
Sophie en Jolein hebben een gesprek gevoerd met Kees over Sociale veiligheid. Hij gaat nu 
uitzoeken wanneer het document diversiteitsbeleid bij de medezeggenschap langskomt zodat 
wij dit alvast in onze planning kan zetten. Daarnaast werd gevraagd of wij het punt sociale 
veiligheid op het IO willen agenderen, hier zal een memo over geschreven worden. 
 
 
13. Evaluatie stukken 
 
Daan R: Ik begrijp niet helemaal waarom we de nazending hebben behandeld. 
Ruth: Ik heb dit toegelaten. We bespreken het na de PV. 
Erik: Ik vond de nazending zonder doel erg nutteloos. 
 
14.  Evaluatie PV 
 
15. Rondvraag 
Erik: Heeft iemand een vak met veel aanwezigheidsplicht in januari? 
Ruth: Laat het op tijd weten aan je taakgroepen. 
 
16. Actielijst 
 
(PV-190511-03) Actie Erik: schrijf een ongevraagd advies over IPv6 om naar CSR te sturen.  
(PV-190511-04) Actie Sophie, Lotte, Anne-Ruth: redactioneer het ongevraagde advies over IPv6. 
 
  
17. Punten volgende agenda 
Ruth: Dingen die hier zijn besproken die afgemaakt moeten worden en de stukken van de 8 
weken planning. 
 
18. Sluiting 
Voorzitter Anne-Ruth sluit de vergadering om 18:26. 
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