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Vergadering

PV 1 november 2016

Tijd
Voorzitter
Aanwezig

18.00
Esther de Boer
Esther de Boer, Menno van Gameren, Tom Strengers, Noa Visser, Renske Grupstra,
Karlijn Limpens, Susan Rigter, Richard Broersen, Eli de Smet, Steven Beutick
Nick Nauta
Merel Vogel
Kris Kok

Afwezig
Notulist
Gast

1.
Opening
Voorzitter Esther de Boer opent de vergadering om 18.00.
2.
Notulen & Actielijst
De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld.
3.

Post
In



-



Uit
Tom: Brasbrief eruit.

4.







Mededelingen
DB
Esther: Reactie van Geert gehad over waarom ze Jacobijn niet uitnodigen.
Esther: DB evaluatie gezien. Wij moeten beter kijken naar onze aanwezigheid, daar gaan
we naar kijken. En dat het onduidelijk is over de invulling van de taken.
Menno: We hebben een faculteitsbreed discussiemoment voor D&D gepland, 28
november.
CSR
Noa: Ik was in mijn update vergeten te melden dat er een idee was om een gebruikersraad
te maken, voor alle faculteiten/campussen van de UvA.
Noa: We gaan het hebben over Blended Learning bij de volgende PV. Ze hebben iets meer
dan één miljoen gekregen vanuit de eerste geldstroom. Er zijn heel veel kritische
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kanttekeningen op. De visie is best wel sturend. Dus we willen bespreken of er wel
centraal geld voor wordt gereserveerd voor dingen als Blended Learning. Als iemand hier
een sterke mening over heeft, laat dit mij alsjeblieft weten.
Noa: Voor Mapiq willen ze kijken of ze aan de hand van de Wifi kunnen vaststellen hoeveel
mensen in de ruimte zijn.
Noa: Er was ook technisch overleg, waarbij wij als mensen die financiën doen met Erik
Boels praatten. Op dit moment zijn ze in gesprek over de deals die ze willen sluiten voor
het High-TIF gebouw (waar SRON in komt). De UvA staat dus garant op 12 miljoen. Die
gesprekken zijn op dit moment aan de gang. Tijmen vindt dit best wel zorgelijk, dat de UvA
garant staat op 12 miljoen.
Raad
Pim: Ik heb een CoBo-cadeau voor donderdag.
Susan: Commissie D&D wil heel graag dingen aan ons uitleggen. Ik wil hier graag ook de
OC’s, BVO en OR voor uitnodigen. Menno en Susan stemmen dingen af over
discussiemoment D&D.
Tom: Vanuit inspraak, wij kregen een mail van de FGw. Zij willen een brief sturen naar het
CvB over dat de universiteit zich nog niet heeft uitgesproken tegen zwarte piet. Mocht je
dit heel belangrijk vinden, stuur ons een mail voor vrijdag. Eli: Stel wij mailen jullie niet,
wat gebeurt er dan? Tom: Dan zeggen we dat we er niks mee willen als raad.
Update studentenassessor

6.
Vaststellen Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Notulen en Actielijst
Post
Mededelingen
Update studentenassessor
Vaststellen agenda
Diversity officer
Update samenwerking & huisvesting
Voorbespreken BO
CoBo evaluatie
Isolatie raadskamer
Betekenisvolle interactie

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Collegepraatje
Schoenzetten
Delen formele interactie
Richtlijn archiveren
Vrouwelijke decaan
ISO
Rapport commissie D&D
W.v.t.t.k.
Rondvraag
Actielijst
Sluiting
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7. Diversity officer
Esther: Is de raad het eens met de genoemde taken? Karlijn: Een van de taken zou
vertrouwenspersoon zijn, is het misschien niet handig om een extra vertrouwenspersoon te
hebben? Tom: Die is er, dat is als het goed is al rondgemaild. Het kan ook beide. Susan: Er is een
vertrouwenspersoon, maar die geldt alleen voor studenten. Ik weet niet of er nog een aparte
voor medewerkers is. Noa: Dit is wat jullie ook al in het rapport diversiteit hebben kunnen lezen,
dat er sowieso een vertrouwenspersoon komt centraal. Susan: De nieuwste BAC krijgt een
cursus waarbij ze de bias weglaten. Renske: Dus we kunne het aanvulling op het eerste punt
doen. Esther: Dus selectieprocedures ook voor opleidingen. Eli: Kunnen we Nederlandse
woorden hiervoor gebruiken? Ik ben het niet eens met het gebruik van Nederlandse woorden
hiervoor. Renske: Ik denk dat dat een verloren zaak is.
8. Update samenwerking & huisvesting
Esther: Vrij fiks stuk, ik heb mijn best gedaan. Hebben jullie nu een duidelijk beeld hiervan?
Karlijn: De eerste paragraaf op de tweede bladzijde, hier wordt opeens met “ik” gesproken. Wie
is dat? Esther: Gert had dit gemaild. Karlijn: Wekelijks gesprek met VIA, met wie is dit? Noa: Met
Kjeld en Willemijn. Tom: Dat contact met CSR, hoe nauw blijft het contact met de rest van de CSR
behalve Noa? Noa: Op dit moment lijkt het dus allemaal weer facultair te leggen, ik heb het nog
niet naar de PV gebracht omdat het nog niet centraal besproken is. Meer dan de helft van de raad
is op zijn minst bij betrokken. Pim: Bij KI is er een curriculumcommissie, een interne, en ik denk
dat die zijn commissie zijn lijnen gaat afstellen op de VU. Ons curriculum wordt hetzelfde. Noa:
KI gaat nergens mee samen, dus curriculum hoeft niet hetzelfde te zijn. Welke studenten zijn
dat? Esther: Er is geen KI bachelor op de VU. SamFin kijkt naar KI vakkenafstemming met de VU.
Menno: Waarom staat er niks over doorrekenen? Noa: Staat er impliciet. Menno: Is Congo verder
nog betrokken in de hele cyclus? Esther: De verkenningscommissies van EEE lijken stil te liggen.
Richard: Congo heeft er wel een plaats in gekregen. Het is een beetje vaag. Esther: We hebben
wel contact met Roan hierover. Congo moet wel betrokken blijven.
Esther: Opmerkingen bij de acties? Tom: De OR hebben jullie geprobeerd, mensen van PhDcouncil hadden veel informatie vanuit de instituten. Esther: Ik heb ze gemaild.
9. Voorbespreken BO
10. CoBo evaluatie
Esther: Wat kon er beter in de voorbereiden van de presentatie? Susan: Kon beter niet de dag
van te voren.
Esther: Wat kon er beter in de uitvoering? Karlijn: Esther, jij nam steeds het woord, maar ik denk
dat het beter is als de spreker antwoordt. Noa: Afspreken wie de vragen beantwoordt. Eli:
Volgens mij was het idee dat mensen op gingen staan, en dat één iemand zo dapper is om die
vragen te beantwoorden, dan moet je dat eerder applaudisseren.
Esther: Wat ging er super goed? Pim: Eén van de weinige presentaties die daadwerkelijk een
visie uitte.
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Esther: Wat kon er beter in de voorbereiding op de CoBo? Karlijn: Van tevoren afspreken dat we
alles samen opruimen. Tom: Vaker informatie-instroom. Met elkaar afspreken dat mensen niet
met elkaar weg beginnen te rennen. Ook beter afspreken misschien met dat opruimen, wat
Spectrum betreft ook niet helemaal duidelijk. Esther: Dus betere afspraken over opruimen,
betere informatievoorziening. En ik denk dat uitnodigingen een stuk eerder de deur uit kunnen.
Noa: Kjeld zei ook al dat aan iedere studievereniging gevraagd kan worden voor promotie. Dus
in de ledenmail en op facebook posten of zo. Tom: Misschien is het wel handiger dat je de
besturen van studieverenigingen van tevoren uitlegt waarom je er toe doet. ACD snapte
bijvoorbeeld niet wat wij deden en daarom vonden ze het eigenlijk niet zo belangrijk. Karlijn:
Dus voor PR, als er een nieuw bestuur is dat je die informeert over wie je bent.
Esther: Wat ging er goed tijdens de CoBo? Susan: Sfeer was goed. Tom: Shotjes waren goed.
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11. Isolatie raadskamer
Karlijn: Vragen? Tom: De kosten zijn nog ongeveer. Niemand weet dat eigenlijk. Noa: Ik heb niet
het gevoel dat ik genoeg informatie heb om een beslissing te nemen. Karlijn: Ik vind het moeilijk
dat we niet genoeg informatie hebben. Misschien kunnen we het ook laten.
Esther: Wie vindt het een groot probleem om te wachten met isolatie? – Menno, Eli en Nick. Noa:
Kan je niet aan meer informatie komen? Karlijn: Dat zou kunnen. Dit PV stuk heb ik geschreven
omdat ik bij het IO was. DB gaat verder met isolatie raadskamer. Eli: Stel dat het €20.000 kost,
wat is dan het probleem? Het gaat goed met ons. Karlijn: Dan wordt het weggehaald bij de
faculteit. Esther: Ik stuur een mailtje naar Jan en Kees en Kick dat we meer informatie nodig
hebben over isolatie raadskamer. Eli: Twee lokalen hebben nu potentieel full-time
geluidsoverlast. Het is groter dan ons eigen probleem. Ik denk dat het onderwijs hieronder lijdt.
Noa: Ik ben het met Eli eens, maar ik wil alsnog graag weten waar die €20.000 vandaan wordt
getoverd.
12. Betekenisvolle interactie
Esther: Zijn we het eens met bovenstaande analyse? Menno: Wat bedoel je met standaard
Nederlands? Eli: Eerst was het ABN, toen AN, en sindsdien standaard Nederlands. Menno: Hoe
kom je aan 3 weken? Eli: Bij studenten is het gewoon niet voor te stellen waarom het zo lang
duurt, maar zij zullen dat niet snappen. Noa: Ik mis een beetje enthousiaste erkenning van het
probleem. Noa: Het is ook heel belangrijk om uit te stralen dat we het leuk vinden dat we reactie
krijgen. Karlijn: En als mensen langskomen, dat ze hun e-mailadres kunnen achterlaten. Esther:
Een bestandje in de Drive met je e-mailadres en kort probleem? Karlijn: Dat lijkt me
onoverzichtelijk. Esther: Voor DB is dat wel handig. Eli: Dat het in ieder geval wordt
geïndexeerd. Susan: Het lijkt me dat het dubbel wordt, en ik krijg daar een soort politie gevoel
bij. Esther: Iemand kan bij Menno beginnen over een dossier dat niet bij hem ligt, dus dan kan je
later nog informeren. Esther maakt een bestand voor mensen die binnen komen lopen. Susan: Je
kan de student mailen met dat het wordt opgepakt. Karlijn: Zorg dat je zo snel mogelijk dingen
afwerkt. Pim: Het is heel prettig als je verhaal terugkrijgt over wat je ermee bent gaan doen. Als
je dat niet snel genoeg doet vergeten mensen waarom ze hebben gemaild. Dan voelen mensen
zich prettig daarbij. 3 weken is dus prima. Renske: Het is dus afhankelijk van de klacht. Noa: Een
concrete deadline is dus niet haalbaar, en we zetten erin dat je er zo snel mogelijk mee aan de
slag gaat. Eli: Het gaat om kleine praktische problemen. Karlijn: Het is voor studenten vooral fijn
om te weten dat je ermee aan de slag gaat. Je kan ook vragen of de student verder op de hoogte
wordt gehouden van het probleem. Pim: Als we geen deadline stellen gebeurt het niet. Karlijn: Ik
vind die tweede mail niet per se nodig.
13. Collegepraatje
Menno: We willen graag collegepraatje houden, zou fijn zijn als jullie iets van input hebben.
Esther: Begrijpt iedereen waarom we collegepraatjes hebben? Waarom alleen bij eerstejaars?
Susan: We wilden kijken of het aanslaat. Noa: Kijken bij de masters misschien? Esther: Er zijn
een aantal grote mastervakken. PR kijkt naar collegepraatjes bij masters.

Pagina 5 / 8

Facultaire Studentenraad
studentenraad.nl/fnwi
fnwi@studentenraad.nl

~

Esther: Hebben mensen goede ideeën voor de inhoud hiervan? Karlijn: Je kan een light versie
van Eli doen. Menno: Geen D&D bespreken? Renske: Lijkt me juist wel goed als je D&D noemt.
Esther: Dus het is het handigst om een light versie van Eli’s presentatie te doen met nog kort iets
over D&D. Susan kijkt naar de presentatie voor collegepraatjes en mailt.
Pim: Waarom geen presentatie van 7 minuten? Susan: Elke docent wil 2 minuten geven. Tom:
Hou het kort, hou het krachtig. Studenten hebben geen zin in een verhaal van 7 minuten, ze
zitten er niet om een verhaal van ons aan te horen. Heel veel studenten willen het eigenlijk niet.
Noa: Als wij het als FSR gaan verpesten voor de studieverenigingen is dat echt vervelend. Het
hoeft echt niet heel uitgebreid, het gaat erom dat ze weten dat we bestaan en dat ze weten dat
we bestaan. Menno: Ik snap waarom je je dan afvraagt waarom we het überhaupt doen Pim,
maar als er ook maar één reactie komt is dat al waardevol. Karlijn: Die presentatie van Eli is al
heel waardevol. Misschien kunnen we er nog iets anders mee doen. Noa: Het komt misschien
beter aan als je dit kort noemt. Esther: PR maakt een opzet.
Susan: Ik ben tegen een powerpoint. Esther: De docent kan ook de slides van tevoren
aangeleverd gekregen hebben en het in zijn powerpoint verwerken. Renske: Ik wil wel bij
eerstejaars scheikunde helpen met het collegepraatje. PR maakt een sheet met colleges waar een
praatje komt. Menno: Ik zou het fijn vinden als mensen helpen. Het is echt maar 10 minuten, een
lijst van 40 colleges is dan een beetje veel in mijn eentje.
14. Schoenzetten
Steven: Ik denk dat dit in de war komt met dingen die door SV’en worden gedaan. Karlijn: Ik
denk dat dit een beetje irrelevant is. Susan: Het speelde dat we een kerstactie wilden gaan doen.
Ik vind het echt tof dat je ideeën bedenkt, stuur die misschien eerst naar mij. Renske: Denk je dat
dit kan, vanuit gebouwbeheer? Noa: Als het heel groot is dat gebouwbeheer dan moeilijk gaat
doen. Als PR een kerstactie gaat doen dan zou ik dat liever doen. Esther: Met Sinterklaas hebben
we ook al D&D. PR brainstormt over een Kerstactie.
15. Delen formele interactie
Susan: Ik vroeg me af of ernaar gevraagd is door studieverenigingen? Pim: Staat erin, ze stonden
er positief tegenover. Renske: Zijn jullie bij allemaal langsgeweest? Tom: Niet allemaal. Ik wil het
op het BVO nog een keer over hebben. Esther: Heeft iemand er bezwaar tegen als al deze dingen
gedeeld worden met studieverenigingen? Renske bespreekt het delen van adviezen met het BVO.
16. Richtlijn archiveren
Pim: Ik wil graag een paar discussiepunten toevoegen. Discussiepunt 4 over het toekomstplan,
en commissie instellen discussiepunt 5. Esther: Iemand op- of aanmerkingen over de richtlijnen?
Karlijn: Als ik data voor mijn documenten doe, doe ik altijd 2016 uitgeschreven. Pim: Wij kozen
voor 16 omdat het niet relevant is of het 2000 is of niet. Renske: Dat derde puntje bij
naamgeving, dat kan ineen. Tom: Ik vind zelf elk half jaar voor de Z-schijf te lang. Ik zou zeggen
na ieder BO, en dan binnen een week. En ik neem de verantwoordelijkheid om te controleren of
het gedaan wordt? Karlijn: En verantwoordelijkheid voor taakgroephoofden dat het gebeurt.
Pim update de richtlijnen en stuurt het rond.
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Pim: De combinatie van dingen zit hier al impliciet in, zijn we het hiermee eens? – Ja.
Pim: Wat vinden jullie van het inwerkplan? Esther: Ik denk dat er in de inwerkmap ook hele
belangrijke dingen zijn zoals hoe een PV werkt, dat staat niet op de FNWiki. Dus het kan de
inwerkmap niet vervangen. Pim: Maar je kan de FNWiki updaten. Karlijn: Ik zie daar heel veel in.
Het DB een specifieke inwerkmap hoeft er niet per se op, maar FSR breed wel. Noa: Ik vind het
prima, maar het lijkt me niet dat je niet een link krijgt naar de FNWIki krijgt omdat je dan een
beetje overrompeld bent. Susan: Het lijkt me fijn als we ze wel een document kunnen geven, en
dat de echt verdiepende dingen op de FNWiki staan. Pim: Op een site is doorlinken heel
makkelijk. Ik ben nog aan het nadenken over een manier waarop dat kan.
Pim: Ik wil graag met een aantal mensen aan de slag voor de FNWiki hoe we het concreet gaan
doen. Het liefst nog deze week. Dus wie wil met mij hiermee naar gaan kijken? Esther: Voor het
BO heb ik geen tijd, daarna kan het wel. Iedereen past zijn dossiermappen aan op de Drive.
17. Vrouwelijke decaan
Susan: Vorige week hadden we de BAC vergadering. Esther: Is het een probleem dat alleen
hoogleraren decaan kunnen worden? Noa: Wordt het als probleem in de BAC gezien? Susan: Je
hebt een hele hoop instituten die hiernaar moeten luisteren. Er moet iemand staan die daar
staat, die zegt “dit gaan we doen”. Deze persoon moet een legitiem zijn. Esther: En een niet
hoogleraar zou niet serieus genomen worden? Susan: Nee, iemand moet de laatste 5 jaar echt
veel hebben gepubliceerd. Esther: Ik zou zeggen dat de titel niet per se belangrijk is, en dat als
iemand op dat moment nog geen hoogleraar is niet belangrijk is. Nicks standpunt: we nemen een
sterke houding in als FSR en transparantie van de BAC is nodig. Esther: Moeten we meer
transparantie eisen? Susan: Nee. Noa: Meer dan het proces is denk ik irrelevant. Susan: Als er
iets te melden is. Karlijn: Misschien als je in een nieuwe fase gaat. Susan: We zijn bezig met
sollicitanten bekijken. Pim: Hoeveel vrouwen hebben er gesolliciteerd? Susan: Dat mag ik niet
vertellen. Pim: Ik begrijp dat het vertrouwelijke informatie is, maar vragen naar iemands
geslacht is redelijk. Susan: Ik mag al niet vertellen hoeveel het er zijn. Esther: Ik denk niet dat het
heel erg nuttig is om meer transparantie te eisen. Noa: Er worden op dit moment meerdere bèta
decanen gezocht in Nederland en Vlaanderen. De boel is best wel klein.
Esther: Eli, wat voor standpunt bedoelde je precies? Eli: Dat het problematisch is dat alleen
hoogleraren het mogen worden. Susan: Wil je dat naar de BAC uiten? Of naar Den Haag, naar
Folia? Eli: Je sluit heel erg vrouwen uit op die manier. Als je die eis eraan stelt sluit je heel veel
vrouwen uit. 94% van alle hoogleraren is man. Esther: Naar wie wil je dit standpunt maken? Eli:
Naar alle partijen. Tom: Ik ben het er niet mee eens dat het ziekelijk is. Je moet serieus genomen
kunnen worden. Esther: Dat je hoogleraar wordt hangt van veel meer af dan dat je veel
onderzoek doet. Je kan heel veel onderzoek doen zonder hoogleraar worden.
Susan: Op de FNWI is het nu zo dat je nu niet hoeft te wachten tot er een stoel vrij is, maar je
gewoon door kan gaan. Noa: Ik vind het wel goed als hier een statement over gemaakt wordt. Als
wij als FSR FNWI naar de media gaan brengen dat wij dit een probleem vinden terwijl we nog in
het proces zijn, kan dit mensen echt afschrikken. Ik vind het een goed iets dat kan worden
opgepakt, maar we moeten geen kandidaten verliezen.

Pagina 7 / 8

Facultaire Studentenraad
studentenraad.nl/fnwi
fnwi@studentenraad.nl

~

Esther: We schrijven een brief naar het CvB en het OCW, maar niet all out in de media gooien?
Menno: Waarom maken we ons hier echt nog heel erg druk om als net genoemd is dat het niet
hoeft? Tom: Het statement maken hoeft niet per se nu, het kan ook nadat we een nieuwe decaan
hebben. Susan: Laten we kijken of er bij andere faculteiten of de CSR dit ook speelt. Noa pakt dit
probleem over criterium hoogleraar centraal op. Inspraak gaat verder met een statement maken
over het criterium hoogleraar voor decaan nadat we een nieuwe decaan hebben.
18.

ISO

19. Rapport D&D
Renske: Het lijkt me goed als iedereen die samenvatting leest. Esther: Volgens mij moet
taakgroep inspraak achter die quick wins gaan uit het rapport. Inspraak kijkt naar quick wins uit
het rapport D&D en wat hiermee gedaan kan worden. Noa stuurt de quick wins van de CSR door
naar inspraak.
20. W.v.t.t.k.
 Esther: Vandaag heb ik alle FSR’en gemaild, en er wordt waarschijnlijk een filmpje van
€2300 à €2400 gemaakt voor D&D. De commissie wil zelf €1000 betalen en wil de rest laten
financieren. Ik hoop dat we dit met de FSR’en kunnen gaan doen. Ik stel voor dat we dit op
een volgende PV gaan bespreken. Inspraak schrijft een PV stuk over eventuele extra donatie
commissie D&D.
21.



Rondvraag
Noa: Donderdag CoBo van de CSR, kom allemaal langs.
Susan: Ik had les in de Ruimte van de Toekomst van de FGw, en dat was vervelend.

22. Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen.
23. Punten volgende agenda
Esther: Geld voor D&D, commissie duurzaamheid, nabespreken BO. Tom: WeekendCie.
24. Sluiting
Voorzitter Esther de Boer sluit de vergadering om 20.21.
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