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

Vergadering PV 10-03-2020
Tijd
18:00
Voorzitter
Anne-Ruth Meijer
Aanwezig
Daan Rademaekers, Jolein Rau, Lisa Blijleven, Lotte Philippus, Daan
Schoppink, Erik Kooistra, Pepijn de Reus, Ilya Janssen, Pjotr van der Jagt,
Sophie van Tilburg, Jasper Claessen
Afwezig
Notulist
Rosa van der Laag
Gast
Hilal Demirel
1.
Opening
Voorzitter Anne-Ruth opent de vergadering om 18:02.
2.
Notulen & Actielijst
(PV200218-06) Actie taakgroep en commissie hoofden en Pjotr: vul het logboek in met
terugwerkende kracht in.
3. Post
Lotte:
Post in:
● 26 OERen B om te adviseren. De joint degrees waarvan VU penvoerder is, worden
gedaan via de VU.
● Inspiratiedag van studenten welzijn.
● Uitnodiging van CoBo NSA in Heeren van Aemstel.
● Eco Friendly renting system handleiding van UvA van de Green Office.
● Input avond facilitering decentrale medezeggenschap in Utrecht.
● Jasper had een verzoek of iedereen bij de wervingsdag kan zijn.
4.

Mededelingen

5.

Update CSR
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Vorige week hadden we OV en hebben we het Instellingsplan besproken met wat kritiek, ook
hebben we het gehad over IPv6 (internet servers) en daarvoor gaat een technisch overleg
komen om te kijken of dit gerealiseerd kan worden. Ook zijn we ge-update over hoe het staat
met de implementatie van het diversiteitsbeleid, opzich wel oke maar het is jammer dat het
beleid wat er nu is grotendeels is gebaseerd op man-vrouw en niet heel veel andere vormen
van diversiteit. Maar volgens het CvB is dat de volgende stap dus dat is mooi. Dat zijn wel de
grootste dingen zo.
6.

Vaststellen Agenda
1. Opening
2. Notulen en Actielijst
3. Post
4. Mededelingen
5. Update CSR
6. Vaststellen agenda
7. BO onderwerpen
8. OER deel B
9. Selectieprocedures
10. Vicevoorzitter verkiezingen
[VERTROUWELIJK]
11. Corona
12. W.v.t.t.k.
13. Wat gaat er naar de CSR?

14. Relevante updates taakgroepen en
DB
15. Evaluatie Stukken
16. Evaluatie PV
17. Rondvraag
18. Actielijst
19. Punten volgende agenda
20. Sluiting
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7. BO onderwerpen
Ilya: Reglementen: Cijfer afronding. Lisa en Ruth zijn sprekers.
Lisa: PR: Docent van het Jaar. Sprekers nog onbekend.
Daan R: OverO: kwaliteitsafspraken door Daan en Daan. Extra curriculaire vakken door
Sophie en Pepijn.

8. OER deel B
Discussiepunten
1.Is het stuk duidelijk?
Jolein: Over artikel B 7.2 alle OD’s hebben het aangepast in hun concept OER. Als we er
voor zijn dat dit wordt aangepast wordt zijn we voor het concept OER.
2. Kloppen de stemvoorstellen?
3. Missen er stemvoorstellen?
4. Kloppen de plus- en/of minpunten?
5. Missen er plus- en/of minpunten?
6. Discussiemoment per stemvoorstel.
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 19/20 wil dat de blokkade zoals beschreven staat in artikel
B-4.8 lid 2 alleen op een periode valt in plaats van het hele studiejaar.
Erik: Ik denk het persoonlijk handiger is om het huidige beleid te behouden omdat ze dan
contact houden met de mensen hier om het verloop van hun studie te bespreken.
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 19/20 vind dat in artikel B-7.2 het positief bindend
studieadvies beschreven moet staan.
Jolein: Ik vind het duidelijk dat het moet omdat de verwijzing klopt.
Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 19/20 wil dat in de TER-B van Biological Sciences waarin een
N+1 eis wordt gesteld voor toelating, de zin “Exceptions to this rule can be explained in a
motivation letter” wordt toegevoegd en adviseert de decaan en de OC’s van deze opleiding
om dat te doen.
Sophie: bij het minpunt staat dat we zelf geen instemmingsrecht hebben en zelf ben ik van
mening dat het niet opweegt tegen de positieve dingen dus ik ben wel voor.
Ruth: Is er iemand er tegen dat we nu stemmen? Nee.
Stemmen:
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 19/20 wil dat de blokkade zoals beschreven staat in artikel
B-4.8 lid 2 alleen op een periode valt in plaats van het hele studiejaar.
Voor: 8 Tegen: 2 Blanco: 0 Onthouden: 2
Aangenomen
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 19/20 vind dat in artikel B-7.2 het positief bindend
studieadvies beschreven moet staan.
Voor: 12 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouden: 0
Aangenomen
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Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 19/20 wil dat in de TER-B van Biological Sciences waarin een
N+1 eis wordt gesteld voor toelating, de zin “Exceptions to this rule can be explained in a
motivation letter” wordt toegevoegd en adviseert de decaan en de OC’s van deze opleiding
om dat te doen.
Voor 11: Tegen: 0 Blanco:0 Onthouden: 1
Aangenomen
9. Selectieprocedures
Pepijn: We weten dat de OC KI niet tegen is dat de selectieprocedure wordt opgeheven.
Pjotr: Niet tegen of voor?
Lotte: Daar ga ik tijdens mist er informatie nog iets over zeggen.
Discussiepunten
1.Is het stuk duidelijk?
Lotte: Bij biomedisch staat gokkans correctie, is daar meer duidelijkheid over?
Erik: Bij een multiple choice is het normaal om een gokkans correctie toe te passen waardoor
je de 25% kans dat je goed gokt er niet meer is.
2. Mist er informatie?
Lotte: We hebben een mening gevormd met de OC KI: Our opinion is that we want as much
people as possible to join the study. In combination with the numerus fixus we are in favour
of the removal. We have wondered about precautions in case of a overwhelming amount of
students’. We zijn voor het afschaffen maar we willen wel dat er een plan komt als er plots
een grote groei is in het aantal studenten.
Ruth: Dit jaar zijn 160 mensen die een rangnummer voor volgend jaar hebben gekregen. Ze
gaan er vanuit dat er ongeveer 90 studenten starten.
Jasper: En de max is 200 numerus fixus.
3. Kloppen de stem voorstellen?
Ruth: Nee, ze zijn zo verwoord dat het niet de grootste verandering is. Ook gaan we gaan we
echt advies geven hierover dus stem voorstellen 1 en 2 zullen gelaagd zijn. En ook gaan we
stem voorstellen toevoegen aan de hand van een discussie. En wordt 3 ook veranderd
omdat we niet tegen de wet kunnen zijn.
4. Mist er een stemvoorstel?
Lotte: Voor de numerus fixus van KI dat we ook van mening zijn dat er een plan moet komen
voor als er een te grote groei van studenten is.
Pepijn: Bedoel je dan mits dat plan er is of het moet er komen?
Lotte: Ik weet niet in hoeverre we tegen het afschaffen zijn als het wettelijk bepaald wordt.
Ruth: We hebben een adviesaanvraag gekregen over de procedures die nu liggen. Dat is
technisch gezien KI. We hebben geen instemmingsrecht. We kunnen alleen adviseren over
KI.
Volgend jaar is er geen numerus fixus meer.
Lotte: Om het te verduidelijken: De FSR FNWI wil dat er een duidelijk plan komt als er te veel
mensen zich aanmelden.
Jasper: Wat is te veel studenten?
5. Missen/kloppen de plus- en/of minpunten.
6. Discussiemoment per stemvoorstel.
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Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 19/20 stemt in met de selectieprocedure voor de
bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen.
Pepijn: Het wordt niet weggehaald bij BMW omdat dit een studie is die mensen als plan B
hebben voor geneeskunde.
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 19/20 stemt in met de selectieprocedure voor de
bacheloropleiding Psychobiologie.
Pepijn: De UvA is de enige die dit geeft dus daarom mag er een numerus fixus op gehouden
worden.
Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 19/20 pleit voor een selectieprocedure (en dus een
numerus fixus) voor de bacheloropleiding Kunstmatige intelligentie.
Pjotr: Ik ben er op tegen omdat er veel geld in KI wordt gepompt dus er mag nog wel wat
toestroom zijn.
Erik: Ik ben tegen omdat er te weinig ruimte is voor het nieuwe gebouw en er is te weinig
staff.
Ruth: Daarop aanvullend, ik denk dat het goed is te letten op het probleem aan
afstudeerprojecten.
Jasper: Ik denk dat numerus fixus een afschrikkende werking heeft.
Erik: Het heeft een eerdere aanmelddeadline.
Ruth: Het werkt goed als matching omdat de matching curriculum laat zien. Jaren met
numerus fixus zijn gemotiveerder.
Pepijn: Ik ben heel blij met de numerus fixus omdat ik daardoor wist dat ik geen
geneeskunde wilde doen. Daarnaast is doorstroom naar de master belangrijk, daarom ben ik
tegen..
Erik: Je kan met elk profiel dit doen en het is een studie die mensen kiezen die niet weten
wat ze willen zoals rechten.
Jasper: Daar is de matching toch voor?
Erik: Die is niet bindend.
Ruth: Ik heb gepraat met de OD van AI, hij zegt dat het idee ook is dat mensen doorstromen
naar de master.
Jolein: Ik ben het niet eens met dat je door moet kunnen stromen omdat je een bachelor los
moet kunnen aanbieden.
De FSR FNWI wil een duidelijk plan wat er gaat gebeuren als er meer mensen instromen
dan de wens is.
Lotte: Het hoeft niet in deze woorden.
Erik: Ik maak me zorgen over de houdbaarheid van het plan. Hoe reëel is het en hoe
uitvoerbaar is het?
Ruth: Ik denk wel dat het handig is om over te discussiëren maar dat het ook irreëel kan zijn.
Pepijn: Het duurt lang voordat het gemaakt is.
Lotte: Afstudeerscripties, als je nu een plan maakt heb je nog 3 jaar om een plan te maken
voor afstudeerscripties.
Erik: Er zijn niet genoeg zalen.
Lotte: streamen is een onwenselijke oplossing, maar scriptiebegeleiders is een moeilijker
probleem om op te lossen.
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10. Vicevoorzitter verkiezingen [VERTROUWELIJK]
11. Corona
Erik: Ik wil dat we een raads mening vormen over
a) Hoe de UvA er over communiceert bij een tentamen waarbij je ziek bent
b) In het geval dat de overheid besluit dat het land op slot moet, dat we open staan voor
het verplaatsing van blok 5 en 6 met een week naar voren, dat is wat sommige
universiteiten in duitsland hebben gedaan.
Ruth: Moet hier een stuk over geschreven wordt?
Erik: Het kan haast hebben omdat andere universiteiten ook met roosters hebben geschoven
om een week vrij te maken.
Ilya: Ik wil er prima een mening over vormen, maar ik wil wel structuur.
Pjotr: Ik wil wel weten wat er mogelijk is en dat het DB contact heeft met de FNWI.
Ruth: Over het eerste deel, 1. Wat het huidige beleid is, 2. Mist er informatie, 3.
Stemvoorstel, 4. Discussiëren, 5. Stemmen.
1.Is het beleid duidelijk?
Erik: Er staat in een mail die in Brabant gestuurd is, als je ziek bent bij een tentamen krijg je
misschien uitstel van de examencommissie. Dit is centraal gemaild.
Jolein: kunnen we het facultair aanpakken?
Erik: Omdat de examencommissies hierover gaan, kunnen we dat doen.
Ruth: Het was op IO besproken, dat het advies van het RIVM wordt nageleefd.
1.Mist er informative?
Erik: Mijn voorstel is dat we aan het DT melden dat wij het huidige beleid omtrent het missen
van tentamens vanwege corona niet passend vinden en dat iedereen die
ziekteverschijnselen toont een herkansing krijgt.
Pepijn: Wil je verplichte onderdelen meenemen?
Erik: Het is vooral voor deze tentamenweek dat studenten weten wat ze moeten doen.
Een pluspunt: minder corona als mensen thuis blijven.
Discussie
Erik: Ik denk dat het belangrijk is dat het duidelijk is, want je gaat nu toch naar een tentamen
als je ziek bent.
Pepijn: kan je dan niet beter de tentamen week opschuiven?
Ruth: Ik ben benieuwd wat het DT hiervan vind. Ik mis informatie om hier een oordeel over
hebben.
Erik: De tentamenlocaties worden gedeeld met de HvA dus je kan de tentamenweek niet
opschuiven.
Ilya: Ik neem aan dat er wel een noodplan is.
Pepijn: Bij een derde herkansing heb je hetzelfde probleem.
Pjotr: Ik vind dat het goed is om aan te kaarten dat het DT gaat nadenken hoe duidelijk te
signaleren naar studenten.
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12. W.v.t.t.k.
13. Wat gaat er naar de CSR?
Pjotr: Dat we een nieuwe vicevoorzitter hebben en dat we gaan zorgen voor duidelijkheid
rond corona.
14. Relevante updates taakgroepen en DB
Lotte: Ik vraag me af voor inwerkcommissie waarom is gekozen voor 2 input momenten?
Sophie: Omdat we genoeg tijd willen nemen per onderwerp.
Lotte: Ik vind het tijdspad rond inwerkmap optimistisch. En ik heb een vraag of de casussen
uit de notulen kan worden gehaald.
Bij PR hebben we deze week voor het laatst natuurlijk veel zitten voorbereiden voor de
wervingsdag. De tasjes zijn voor een deel gevuld met goodies en een flyer. Ik heb de slide
al op de mediawall gezien en hij was erg mooi. De mail-to-all is ook weer naar alle studenten
gegaan, dus hopelijk zitten er geïnteresseerde tussen. De cateraar heeft de oké gegeven
voor ons koeken, dus dat is ook mooi. Voor de mensen die er morgen staan: er zijn 4 soorten
koeken waarvan er één, namelijk de speculaas, vegan is. Hier zitten er ook minder van in
een doos dan de rest (en ze waren duurder) dus let erop dat die niet allemaal snel weg zijn
en we dan niks meer over hebben voor mensen die vegan zijn. We gaan woensdag tijdens
onze vergadering de dag evalueren dus als je daar iets voor hebt na morgen laat het dan
weten.
Zoals in de chat te lezen was hebben we nu een mededelingenkanaal. Het moet nog blijken
of dit van de grond komt, maar het leek ons een goed idee om in ieder geval te proberen.
Qua promotie zijn we nu nog druk bezig met de wervingsdag dus het kan even duren voordat
we ons kanaal gaan promoten naar de studenten, maar je kan alvast al je
vrienden/kennissen en dergelijke de invite link geven.
We zijn nog steeds langzaam maar zeker onze website aan het verbeteren.
We hebben een inventarisatie gedaan van alle promotie die studieverenigingen voor ons
willen doen. Ze hebben hierbij vooral aangegeven te willen helpen bij grote evenementen als
de verkiezingen. We hebben nu ook een goed idee van wanneer we iets moeten aanleveren
om te zorgen dat het op tijd bij hun is om in nieuwsbrieven of dergelijke te zetten.
Voor Docent van het Jaar komt naar aanleiding van het DT een concreet voorstel onze kant
op. Ondertussen gaan we het ook nog even binnen PR bespreken om te kijken of wij zelf
briljante ideeën hebben. Voel je vrij om als je een idee hebt hierover het te delen met ons.
We gaan ons ook deze week focussen op de informatie avond (als er inschrijvingen zijn).
Deze zal plaats vinden op 16 maart van 6 tot 8 in A1.04 dus als er mensen zijn die interesse
tonen in de raad stuur ze hierheen.
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DB:
Ook wij zijn de afgelopen week weer lekker druk bezig geweest. Naast natuurlijk het IO
voorbereiden en houden hebben wij ook eindelijk een nieuwe koelkast besteld! Deze komt
dinsdagmiddag binnen. Geen zorgen, we hebben de green commitment gevolgd. Het is een
tweedekansje, en het heeft energielabel A++. Verder hebben we een meeting met de OR
gehad. We hebben het met hen over de kwaliteitsafspraken en de Docent van het Jaar
verkiezingen. Voor de kwaliteitsafspraken hebben we ook een afspraak met ze gemaakt om
de meningen/adviezen van de OR en de FSR te vergelijken. Dit zal plaatsvinden op 20 maart
om 14:30.
Maandag hebben we een overleg met de FSRen van de VU en AUC gehad. We hebben het
gehad over cijferafronding, laptopdiefstal, kwaliteitsafspraken, het opnemen van colleges en
tentamenbanken. Er is niet super veel uitgekomen, maar de betaraad van de VU heeft wel
een actiepunt gekregen om te peilen of studenten op de VU geinteresseerd zijn in het
aanpassen van de cijferafronding.
Verder is er niet veel spannends gebeurd. Ik ga woensdag eindelijk met Olav zitten voor de
@studentenraad.nl email adressen. Daar zullen jullie in de volgende update meer over
horen!
Reglementen heeft deze week weer de nobele taak uitgevoerd en een student in nood
geholpen. Hij (of zij) wilde graag meer informatie over een vak voor aanvang van de
aanmelding. We hebben hem doorverwezen naar de studiegids. Verder hebben we de
concept OER-A doorgenomen en we hebben nog veel leuke aanvullingen dus we kijken uit
naar de komende maanden, PV-stukken, brieven, bloed, zweet en tranen. Studiegids/wijzer
blijft ook nog een leuk dossier, alleen wordt ons informatie geweigerd die we nodig hebben
om door te gaan, met betrekking tot welke informatie hoe en waar komt te staan, dus we
gaan ons beroepen op ons informatierecht. PReglementen loopt op stoom, we hebben ons
idee over een studentbijbel doorgegeven aan communicatie, er komt een nieuwe voor,
tijdens en na tentamensposter, en de flowchart gaat super. Als je daar in geïnteresseerd
bent, loop dan even langs Ruth of Lisa!
FacIT update:
Omdat wij geen experts op het gebied van beveiliging en veiligheid wilden wij het idee van
het inhuren van een consultancy bureau voor advies hoe de algemene veiligheid op het SP
verbeterd kan worden. Dit idee was op het IO voorgelegd, maar het DT was hier niet
enthousiast over omdat de UvA al eigen experts heeft. Kees gaat ons in contact brengen met
deze experts en dan kunnen wij verder met hen vervolgstappen plannen.
Er was een email gestuurd om meer informatie te krijgen over hoe de Health Week geregeld
zal worden en wanneer deze zal plaatsvinden. Vorig jaar was het tijdens de verkiezingsweek.
Ook heeft Sophie huisvesting ontwikkeling gemaild om te vragen of er bij de bouw van Lab42
voldoende rekening gehouden wordt met mindervaliden. Dit is naar aanleiding van dat er
vernomen was dat bij het nieuwe universiteitskwartier van FgW een comissie was opgezet
die zich bezich hield met de toegankelijkheid voor mindervalide.
Tot slot zijn de cijfers van uva,nl/veilig binnen over laptopdiefstal, namelijk 5 meldingen. Ook
blijkt uva.nl/veilig wel in het engels te bestaan als je bent ingelogd met een internationaal
account.
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Afgelopen week heeft OverO zich bezig gehouden met de kwaliteitsafspraken op het IO
hebben wij vragen gesteld aan Lex en Kees over de kwaliteitsafspraken en we wachten nog
op antwoord bij sommige vragen. Daarom is er deze week geen besluitvormend stuk.
Voor BSA extra hebben we een gesprek gehad met Kees en de OD's echter was er helaas
maar 1 OD. Er komt misschien een pilot om te kijken of dit geïmplementeerd kan worden.
Daarnaast wachten we nu op een officiële reactie op ons initiatiefvoorstel.
Voor terugkoppeling vakevaluaties missen we nog wat informatie die we van OC's willen
krijgen. Daarnaast gaan we het handboek kwaliteitszorg doornemen. We hebben over het
dossier groeibeleid een archiefstuk geschreven. Dit is gebaseerd op de informatie over
groei die we bij de kadernota hebben gekregen. We kijken ook nog naar de vragen die
gesteld worden bij vakevaluaties we willen dat bepaalde vragen verdwijnen. We hebben
het Jaarverslag gelezen, ons viel weinig bijzonders op alleen dat scheikunde toch een
curriculumwijziging kreeg. We kregen vanuit reglementen de vraag om naar de voorwaarde
van turnitin te kijken. We kwamen erachter dat de algemene voorwaarde niet gelden voor
ons en dat je dus wel eigenaar blijft van je eigen werk. Als laatste hadden we gekeken naar
een vraag van een student. De student had een vraag over het aantal keuzevakken
hiervoor hebben we de student doorgestuurd naar de OC's. De laatste vraag was een idee
om het mogelijk te maken om te zien wat andere mensen voor een andere vakken volgen als
je op de pagina van een zak zit in de studiegids. Hiervoor wordt contact gezocht met
centraal.
Hierbij de update van de inwerkcommissie:
Afgelopen week hebben we hard gewerkt om alvast dingen te veranderen aan de inwerkmap
qua verouderde informatie, dubbele informatie en missende informatie, we zijn hier nog aan
aan het werken en aanstaande maandag kunnen jullie deze in je mailbox verwachten. Er zal
aangegeven zijn welke stukken veranderd zijn en we horen graag jullie input volgende week.
Verder hebben we het met jullie aanstaande donderdag tijdens het inputmoment over de
planning, dit zal dus vooral gaan om wat voor leerpunten op welk moment in het proces van
inwerken komen. Hopelijk tot donderdag! Ik zal tijdens de rondvraag nog even checken wie
er komen qua ruimte :)
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15. Evaluatie stukken
16. Evaluatie PV
Ruth: Ik vond corona goed gaan. Tijdens het gesloten stemmen werd het rumoerig.
Pepijn: Ik had graag een nazending gehad voor corona.
Pjotr: Als we gesloten stemmen heb ik liever dat Rosa buiten telt.

17. Rondvraag
Sophie: Wie komt naar het input moment?
Ruth: Dat is donderdag van 17 tot 19 uur.
Lotte: Hebben mensen behoefte aan een nieuwe raads evaluatie?
Peilen:
Positief 1 Medium 6 Negatief 5

18. Actielijst
(PV200310-01)Actie DB vraag aan DT wat het beleid rond corona is en of er een noodplan is
en wat het beleid is rond herkansing van tentamens.
(PV200218-06) Actie taakgroep en commissie hoofden en Pjotr: vul het logboek in met
terugwerkende kracht in.
19. Punten volgende agenda
Ruth: Corona, kwaliteitsafspraken, terugkoppeling vakevaluatie, OER B, Selectieprocedure,
het addendum, algemene veiligheid.
20. Sluiting
Voorzitter Ruth sluit de vergadering 19:30.
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