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Vergadering

PV 21 november 2017

Tijd
Voorzitter
Aanwezig

18.00
Femke Mostert
Femke Mostert, Roan de Jong, Babette Mooij, Kjeld Oostra, Parcival Maissan, Fokel
Ellen, Veerle Groot, Muriel Louman, Pieter van Niel, Annelene Schulze, Tijn de Vos,
Willemien Zuilhof

Afwezig
Notulist
Gast

Merel Vogel
Nick, Malou

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

o
o

Post
Er zijn stemmingen over HR en werkafspraken, omdat we dit niet op de PV hebben
gedaan. Als je stemt, graag cc’en aan iedereen.
Muriël heeft een stuk gedeeld over Inspraak. Input over toegankelijkheid van
beleidsstukken en privacy.
Als het goed is hebben jullie doodles gekregen over de raadsevaluatie en het bespreken
van je taakgroepevaluatie.
Studiesucces 2.0 is voorgelegd aan alle decanen.
Poster van de FSR is af, die zal opgehangen worden.
CSR wil college in een tent voorkomen, daarover hebben ze een persbericht
gepubliceerd.
Uitgenodigd voor EchoNet, dit is een kenniscentrum binnen het OCW over
diversiteitsbeleid. Zij vragen ons om met ideeën te komen om diversiteit binnen
studentorganisaties en binnen het onderwijs te verbeteren. Er is een bijeenkomst op 11
december in Utrecht.
Babette: Ik heb het beleidsplan gemaild, check of je eigen stukje klopt.
Babette: 8-wekenplanning is verstuurd.
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Mededelingen
DB
Femke: Het stuk van de Deutsche Bank, dit is het allerlaatste stuk dat op deze manier
besproken gaat worden. We willen wat meer kijken naar zelf onderzoek doen, en als er
een beslissing genomen moet worden, dan wordt het pas naar de PV gebracht.
Femke: En check of de doelen overeenkomen met die van de indiener.





CSR
Kjeld: Mensen laten hun afwas gewoon staan, dat vind ik zelf bijzonder asociaal. Misschien
kunnen we dat in de werkafspraken willen, misschien niet en kunnen we common decency
behouden. De vorige keer dat ik corvée had moest ik het drie keer afwassen.



Raad
--


5.
o
o
o

o
o
o

Update CSR
Vertalen van studiegids wordt nu opgepakt.
De CSR is van mening dat OC-verkiezingen moeten worden gefaciliteerd door het CSB.
Het geld en logistiek en zo wordt vanuit het CSB geregeld.
We hebben het weer gehad over de model-OER, de CSR is nog steeds fundamenteel tegen
het bestaan ervan. We gaan het ook hebben over de naamgeving ervan. We willen ook
zorgen dat medezeggenschap niet alleen instemmingsrecht heeft op bachelorselectie én
masterselectie, want nu is er alleen instemmingsrecht op de bachelor.
De CSR heeft ingestemd met de regeling plaatsing van fixus op opleidingen.
We hebben een Zwarte Pietendiscussie gehad over dat er bij de cateraars posters hingen,
en hieruit is gekomen dat we dat niet willen omdat mensen erdoor gekwetst worden.
Roan: Op deze faculteit heeft medezeggenschap geen instemmingsrecht op
toelatingseisen op masters.

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

Opening
Notulen en Actielijst
Post
Mededelingen
Update CSR
Vaststellen agenda
DB: Deutsche Bank
Reglementen: Wijzigingen FR
Voorcurry: Exchange
Reglementen: ITK commissie

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

SOFacIT: Functiebeperking survey
Tijn: OER-commissie
Onderwijsorganisatie: Visie O&O
IO voorbespreken
W.v.t.t.k.
Wat gaat er naar de CSR?
Rondvraag
Actielijst
Punten volgende agenda
Sluiting
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7. DB: Deutsche bank
Femke: Full-BOB, we hebben 10 minuten en het doel is de raad informeren over de intentie van
de FMG om een advies te schrijven over de Deutsche Bank, te peilen of we hieraan mee willen
werken en welke taakgroep dit oppakt als we er iets mee willen doen. Is het stuk duidelijk?
Parcival: De klantrelatie van ABN-AMRO is naar Deutsche Bank overgedragen, hoezo? Roan: Ze
vallen onder hetzelfde conglomeraat. Pieter: DB is beschuldigd van belastingontduiking, maar
ook veroordeeld? Roan: Nee, wel voor andere dingen. Parcival: Volgens mij gaat dit bedrag ook
om religieuze instanties en zo. Roan: Voor universiteiten was het 50 miljard. Tijn: Het fossil-free
de-investment hangt samen met bezettingen van universiteiten ook. Pieter: DB was betrokken
bij het Liborrente-schandaal, zijn de suggesties die worden aangeraden hierbij ook betrokken?
Roan: Volgens mij niet. De suggesties zijn ASN en Triodos. Parcival: Die leningen die lopen bij de
DB, die lopen tot 2030. Kjeld: Over die schulden, ik heb het vergaderstuk van de FMG gekregen
hierover, zij hebben met Tijmen van de vorige CSR gepraat. Het CvB moet met DB gaan praten
over de schulden, en toen wilde de Deutsche Bank er niet over praten.
Femke: Willen wij hieraan meewerken? Tijn, Annelene: Zeker. Fokel: Het is niet echt hoe de
markt werkt over hoe die 50 miljard die verdwenen is, andere mensen hebben dat ingevuld. Ik
vind dat we rationeel moeten nadenken, er is geen wetenschappelijk bewijs dat deze dingen een
oplossing zijn. Veerle: We moeten wel rationeel blijven, en niet al te heftig hierin meegaan.
Babette: Ik weet niet zo goed in hoeverre dit de rol van de FSR is. Parcival: Je geeft alleen een
moreel signaal af, ik vind niet dat het als FSR je taak is om dit te doen. Roan: Sluit me aan bij
Fokel, ik vind dat we meer onderzoek moeten doen. Pieter: Sluit me aan bij Parcival. Muriël:
Meer uitzoeken kan nooit kwaad. Kjeld: Sluit me aan bij Fokel en Roan. Willemien: Vraag me af
of er een andere bank is die genoeg draagkracht heeft. Femke: Ik vind het zelf interessant om
betrokken te blijven, maar een rationele rem te hebben op dingen. Is er een taakgroep die zich
aangesproken voelt om zich hiermee bezig te houden? Willemien: Het valt wel bij SamFin.
SamFin pakt Deutsche Bank op. Kjeld: Geertje spamt mij een beetje per email om te vragen wat
we vinden, zal ik zeggen dat we onderzoek doen en ervoor open staan? Femke: Ja.
8. Reglementen: Wijzigingen FR
Femke: Besluitvormend, 10 minuten. Het doel is besluiten of we akkoord gaan met de
voorgestelde wijzigingen van de geschillencommissie. Is het PV-stuk duidelijk? Kjeld: Dit is dus
los van de extra wijzigingen van het FR die we al hebben gekregen? Is de extra wijziging dit?
Komt dat later? Fokel: Dit komt als deel van de wijzigingen die verkiezingen mogelijk maken.
Maar alle andere toezeggingen die we hebben gekregen blijven nog steeds geldig. Ze komen
samen in een gewijzigd faculteitsreglement.
Femke: Stemming: gaan wij akkoord met de wijzigingen voorgesteld door de
Geschillencommissie, en trekken wij het geschil in? Voor: 9. Tegen: 1. Blanco: 0. Onthouden: 2.
Dan is de stelling met 2/3 meerderheid aangenomen, en sturen we naar de geschillencommissie
dat we akkoord gaan met de wijzigingen. Veerle: Kunnen we de brief wel nog zien? Femke: Het is
wel heel kort. Fokel: We kunnen iedereen cc’en.
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9. Voorcurry: Exchange
Femke: Het is oordeelvormend, we hebben hier 20 minuten voor. Er zijn 3 doelen: overwegen of
we willen dat de faculteit streeft naar 25% buitenlandervaring, of we willen dat de faculteit
meer moeite stopt in meer buitenlandervaring registreren, en beoordelen wat we concreet
willen vragen aan het DT om de stellingen uit te voeren. Roan: De opties voor het BO sluiten
elkaar niet uit. Femke: Is het stuk duidelijk? Pieter: De raad zal vandaag besluiten, maar het is
oordeelvormend. Annelene: Ja, dat komt volgende week. Kjeld: Het streven naar 25%, is dat het
faciliteren dat het mogelijk is, of zorgen dat 25% het gaat doen? Annelene: Het gaat erom dat
25% het gaat doen, maar nu kan het gewoon niet, dus óók de mogelijkheid faciliteren. Pieter: Bij
opties voor BO, opties 2 en 3, moet de UvA niet dingen gaan doen in plaats van de raad?
Annelene: Global is UvA-breed, maar Erasmus gaat per faculteit. Parcival: Gaat uitwisseling 1 op
1, dus betekent dat dat 25% van de studenten hier buitenlands is? Tijn: Global exchange en
Erasmus zijn 1 op 1, het is niet zo dat per jaar 25% van de studenten in het buitenland gaat
studeren, maar ergens in de jaren dat je studeert. Pieter: Het is een beetje mierenneuken, maar
voor stelling 2, als we niet voor stemmen ondernemen we geen actie. Tijn: Is goed.
Femke: Missen er nog voor- of nadelen? Bij stelling 1, 25% streven buitenlandervaring. Parcival:
Een nadeel dat mist; het kan een horrorscenario zijn. Kjeld: Nadeel, je kan het vervelend vinden
dat de universiteit je pusht om naar het buitenland te gaan. Femke: Stelling 2, meer
tijd/geld/moeite in buitenlandervaring-registratie. Nog voor- of nadelen? – Nee. Mensen zijn
voor.
VoorCurry schrijft een besluitvormend stuk.
10. Reglementen: ITK commissie
Femke: Besluitvormend stuk, we hebben 10 minuten. Het doel is de commissie samenstellen en
een coördinator kiezen. Is het PV-stuk duidelijk? Tijn: Er staat dat de verantwoordelijkheid van
de commissie de commissie op de hoogte houden. Maar dit kan je wel uit de context halen.

Femke: Wie zijn de leden per taakgroep: O&O, Inspraak, SoFacIT, SamFin, VoorCurry? O&O:
Muriël, SamFin: Femke, Inspraak: Muriël, SoFacIT: Veerle, Voorcurry: Annelene.
Femke: Wie wilt coördinator worden van de commissie (uit de voorgestelde leden of andere
raadsleden)? Annelene. – Per acclamatie aangenomen.
11. SOFacIT: Functiebeperking survey
Femke: Oordeelvormend stuk, we hebben hier 10 minuten voor. Is de huidige status duidelijk?
Veerle: Via communicatie heb ik een lijst met PAV/tutoraat-coördinatoren gekregen, ze kunnen
verspreid worden via de studieadviseurs. Het is de bedoeling dat de enquête via daar verspreid
zal worden, omdat zij in aanraking komen met functiebepekering. Het komt op de site zodat
mensen hem kunnen vinden.
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Pieter: Wat is PAV? Veerle: Tutoren hebben wel kennis genomen van eventuele mensen met een
functiebeperking. Annelene: Is PAV niet alleen in het eerste en het tweede jaar? Veerle: Ja, dat
wordt lastig om mensen in masters te bereiken. Tijn: Vanwege studentprivacy mag je niet
zomaar delen wie een functiebeperking heeft. Je kan niet alles uit een coördinator halen. Femke:
Het idee is dat de enquête aan de tutoren worden geven. Tijn: Maar zij mogen niks weten. Dit
gaat via de studieadviseur. Veerle: De AV-coördinatoren kunnen het doorspelen aan tutoren, en
die kunnen het doorspelen aan relevante mensen. Femke: Het wordt dus niet via openbare
facebook kanalen en zo verspreid.
Femke: Is het stuk duidelijk? Muriël: Wanneer zou de nieuwjaarsenquête ongeveer zijn? Kjeld:
Ergens in januari, na het kerstreces. Annelene: Kun je iets beter uitleggen wat je bedoelt met
case-studies? Veerle: In diepte alle vragen nog een keer gaat stellen aan iemand, ook met
doorvragen, als ze met problemen komen en dat je gewoon heel erg diepgaand met één persoon
praat. Annelene: Moet een studentpsycholoog dit niet doen? Veerle: Je zou bijvoorbeeld op
Facebook kunnen zetten dat mensen met een functiebeperking die hier veel over willen
vertellen, contact kunnen zoeken. Willemien: Dit is ook iets wat ASVA doet, in plaats van dat je
een enquête invult dat je een gesprekje van 20 minuten hebt. Dan krijg je meer informatie dan
uit een enquête. ASVA doet het met studentenwelzijn. Roan: Als ik het me goed herinner is
vorige keer ook gezegd dat de FSR door het gebouw ging rondlopen. Pieter: Bij de opties 1, het 2e
voordeel, “Er ontstaat een compleet beeld omdat mensen ook uitgenodigd worden na
te denken over dingen waar ze misschien anders geen mening over hebben.”. Hoe geeft dit een
compleet beeld? Veerle: Omdat als ze zo’n vraag krijgen en ze hebben er nog niet over
nagedacht, kunnen ze zeggen dat ze hier geen last van hebben gehad of iets in die trant, maar je
stelt met de enquête die ook als bijlage is geleverd over heel uiteenlopende onderwerpen een
aantal vragen. Over het hele spectrum, over voorlichting tot bij je studieadviseur zitten.
Daardoor krijg je een compleet beeld. Roan: Dus ook waar de problemen niet zitten krijg je een
compleet beeld van.
Femke: Zijn er nog voor en/of nadelen die missen? Optie 1, enquête. Parcival: Er staat nu vrij
sterke PR. Kjeld: De exacte invulling is nog niet bepaald, maar het is duidelijk dat het niet via
normale PR gedaan zal worden. Willemien: Dit gedeelte is niet besproken binnen de taakgroep,
dus het lijkt me raar als we de communicatie alleen maar via de studieadviseurs doen. Veerle:
Oké. Willemien: Laten we kijken hoe we het gaan aanpakken als de enquête er is.
Kjeld: Als de enquête er is ben ik er erg tegen om de standaard FSR promotie te doen. Babette:
Het is een oordeelvormend stuk vandaag. We kunnen een nieuw oordeelvormend stuk schrijven.
Femke: Los van de puntjes van PR kunnen we alsnog de voor- en nadelen bespreken, maar
kunnen we alsnog een nieuw oordeelvormend stuk schrijven. Kjeld: Volgende week gaan we dan
weer in de herhaling vallen. Ik denk dat we beter tot volgende week kunnen wachten. Pieter: De
vraag is, PR van de enquête? Alle andere punten, over studieadviseurs et cetera, kunnen we wel
behandelen. Willemien: Volgende week herhalen we dus alleen het enquêtepuntje. Babette: Dan
kunnen we erna een besluit vormen. Femke: Dus volgende week komt er een nieuw
oordeelvormend stuk, niet besluitvormend.
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12. Tijn: OER-commissie
Tijn: Is er bezwaar als we deze vijf mensen in de commissie stoppen? Femke: Kunnen we dit per
acclamatie aannemen? – Ja. Femke: Wie zou er coördinator willen zijn? Roan. Femke: Is hier
bezwaar tegen? Babette: Mensen buiten de commissie mogen zich ook beschikbaar stellen.
Roan: Dit mag, maar dan neem je ook impliciet een nieuw commissielid aan. Femke: Bezwaar
tegen Roan als commissiecoördinator van OER-B commissie? – Nee. Per acclamatie aangenomen.
13. Onderwijsorganisatie: Visie O&O
14. IO voorbespreken
15.

Constructiviteit

16. W.v.t.t.k.
 Babette mailt over corvéeverantwoordelijkheden, ook over wat je moet doen als je geen
corvée hebt.
17.

Wat gaat er naar de CSR?
o Annelene: Roan en ik hadden een gesprek met Jessica van de Honourscommissie, en we
hadden het over Honours in de master. Misschien kan je hiernaar kijken.
o Roan: Vanuit Voorcurry, we willen graag weten hoe het zit met de herschikking vakantie
en of er al een update is.
o Veerle: Wat is er misgegaan in het systeem vrijdag, dat kan besproken worden. Roan: Er
was een overbelast knooppunt. Het is een router die alleen maar kan connecties kan
krijgen als het al connecties gehad heeft. Dus het hele netwerk moest opnieuw opgestart
worden.

18.


Rondvraag
Tijn: We zijn bezig met het voorbereiden van de volgende FOC, die is op maandag 11
december. Als je aanwezig wil zijn kan dat, je krijgt alleen geen pizza. We gaan
Engelstaligheid bespreken en werkgroep verkiezingsreglement.
Tijn: Over readers, dit wordt zowel centraal opgepakt en we gaan het via Jeroen Goedkoop
bespreken. We gaan het ook met de OC’s bespreken.
Willemien: FdR is een onuitputbare energiebron wat betreft readers.
Fokel: We hebben een uitnodiging voor werkgroep verkiezingsreglement. De meeting
vindt volgende week dinsdag of woensdag plaats.
Veerle: Er komt een sexy bestuurskalender voor het BVO. Wie wil erin? Annelene: De
besturen van de studieverenigingen willen een sexy besturenkalender maken. Wij werden
gevraagd of wij er ook in willen. Parcival: Foto van Volenlam sturen.
Roan: Er staat in de WHW dat de FSR én de OC geen instemmingsrecht hebben op de
selectie voor masters, maar er ligt een wetsvoorstel waar een aanpassing in staat dat OC’s
instemming krijgen op wanneer iemand uitgesloten mag worden op een studie en de
selectiecriteria voor masters. Misschien gaat dit volgend jaar ergens in.
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Willemien: Met SamFin willen we een opzet gaan maken over de enquête voor de bilocatie,
dit gaat meer om een totaalbeeld schetsen van alle problemen die erbij optreden. We
willen een overzicht hebben van wat de specifieke problemen zijn van studenten. Dan
kunnen we zeggen dat hierop gelet moet worden bij het voortzetten van de
samenwerking. Tijn: Je kan heel erg ruzie krijgen als je dit doet.
Femke: Ik ben 23 t/m 26 november in Schotland.
Femke: We willen kijken of we de PV-deadline kunnen terugverschuiven naar 13:00,
anders is het voor ons niet echt werkbaar. Vanaf volgende periode moeten taakgroepen
een week vooruit denken. Babette: Dus de volgende 8-wekenplanning.

19. Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen.
20. Punten volgende agenda
Femke: Halen we uit de 8-wekenplanning. We moeten het profiel van de AS bespreken.
21. Sluiting
Voorzitter Femke Mostert sluit de vergadering om 19.56.
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