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Vergadering PV 28-04-2020 
Tijd 18:00 
Voorzitter Anne-Ruth Meijer (in notulen als ‘Ruth’) 
Aanwezig Daan Rademaekers, Jolein Rau, Lisa Blijleven,  Lotte Philippus, Daan Schoppink, 

Pjotr van der Jagt, Sophie van Tilburg, Jasper Claessen,  
Afwezig Ilya Janssen, Pepijn de Reus, Erik Kooistra 
Notulist Rosa van der Laag 
Gast Hilal Demirel, Mund Vetter 
 
 
1. Opening 
Voorzitter Anne-Ruth opent de vergadering om 18:00. 
 
2. Notulen & Actielijst 
De notulen worden met enkele aanpassingen goedgekeurd. 
 
(PV200421-01) Actie Lisa: Schrijf het implementatieplan voor de Green Commitment. 
(PV200421-02) Actie Lotte en Ruth: Redactioneer het advies over de raadsstructuur. 
 
 
3. Post 
 
Post in: niets deze week. 
 
4. Mededelingen 
Erik, Pepijn en Ilya is afwezig. Mund Vetter is gast. 
 
5. Update CSR 
 
CSR Update: 
We zijn net klaar met het hosten van een CSR webinar, er kwamen 6 mensen kijken en het wordt 
nog online gezet dus heel prima. Vorige week stond in het teken van het Corona advies dat jullie 
gelezen hebben, ik heb daar uiteindelijk 1 opmerking op gekregen (thanks Jolein!) en die is in de 
laatste versie verwerkt. Verder is proctoring een beetje los getrokken dus dat heb ik hier naar de 
PV gebracht. 
 

 
6. Vaststellen Agenda 
 

1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post 
4. Mededelingen 
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5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. OD informatiekunde [VERTROUWELIJK]  
8. Onderwerpen van BO 
9. Proctoring 
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. Actielijs 
17. Punten volgende agenda 
18. Sluiting  
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7. OD informatiekunde [VERTROUWELIJK]  
 
 
Mund en Hilal sluiten aan bij de vergadering. 
 
8. Onderwerpen van BO 
 
OverO: Honours en BSA. Kwaliteitsafspraken gaat niet door. 
 
FacIT: Geen onderwerpen. 
 
Reglementen: Geen onderwerpen. 
 
OnderO: Geen onderwerpen. 
 
PR: Geen onderwerpen. 
 
Ruth: Milo gaat weer voorzitter. Ik geloof dat Sophie en Daan R de enige sprekers, dus of jullie bij 
de voorbespreking met Milo willen zijn. 
 
 
 
9. Proctoring 
Ruth: Laten we zo wie zo zorgen dat iedereen het stuk en het advies nu kan lezen omdat het een 
nazending was en niet iedereen de kans heeft gehad het te lezen. 
 
Discussiepunten 
1.Is het stuk duidelijk? 
Jolein: Ik zie nu in de draft van het advies alleen facultair en centraal staat, op welke manier is 
mijn opmerking erin verwerkt? 
Pjotr: De opleidingscommissie is facultair maar ik kan het meenemen. 
Lotte: In het advies op pagina twee, ik snap niet wat er met de laatste zin wordt bedoeld onder 
het kopje ‘inconsistency’. 
Pjotr: Wat het betekent is dat een proctoring tentamen langer duurt dan een gewoon online 
tentamen dus dat het meer tijd kost. 
Lotte: Dan is het goed om toe te voegen dat het in vergelijking met een online tentamen langer 
duurt. 
 
2.Mist er informatie? 
Sophie: Ik vraag me af wat een two key system is. 
Pjotr: Proctorio kunnen niet letterlijk je beelden downloaden want de UvA heeft ook een key. 
Jasper: Waar baseert de UvA dit op om dit door te voeren? 
Pjotr: Er wordt nu geschat dat er een kwart van de examens op de FEB niet gedaan kan worden 
zonder proctoring. Dat komt omdat sommige tentamens heel fraudegevoelig zijn. De examen 
commissie keurt het niet goed omdat het te onzeker is of het eigen werk is. 
Jasper: Is dit de basis of het recht waarop ze het mogen doorvoeren? 
Pjotr: De privacy issues dat is een nationaal debat en niet heel duidelijk. De UvA onderschrijft dat 
het tijdelijke noodmaatregel. Zodra we terug kunnen, wordt er teruggegaan. 
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Daan: Over file sharing, betekent dat dat ik mijn harde schijf moet uploaden? 
Pjotr: Nee, dat gaat echt om het mee kunnen kijken. Je bent in een constante screensharing 
modus. 
Sophie: Wat ik niet terug zie, wat anderen me vertelden, is dat je je paspoort moet laten zien 
voor het tentamen, terwijl je bij een normaal tentamen alleen je studentenkaart moet laten zijn. 
Pjotr: Bij Proctoria mag dat niet. Er staat dat je je collegekaart moet gebruiken maar je mag niet 
je ID, rijbewijs of paspoort gebruiken. 
Ruth: Waarom is deze software gekozen? 
Pjotr: Ik weet dat we wel eens Proctor Exam gebruikt en die pilot is misgegaan. Veel 
universiteiten gebruiken Proctorio. Een stuk van Proctorio zit in Amsterdam dus dat is makkelijk 
voor contact. 
Ruth: Je hebt dat je niet terug kan gaan naar vorige vragen. 
Pjotr: Dat is via Canvas. Ik had een proeftest gedaan met Proctorio en dat ging goed. Volgens mij 
is het Canvas en niet Proctorio die heeft ingesteld dat je niet terug kan naar vorige vragen. 
Jasper: Is het UvA breed? 
Pjotr: Het is gepiekt naar grote opleidingen zoals Rechten en Psychologie. Als het een heel 
feitelijk tentamen is, dan wordt proctoring gebruikt. 
Daan R: Er staat dat je tot 15 minuten vanaf het begin van het tentamen mag beginnen, wat 
normaal gesproken een half uur is. 
Pjotr: Als mensen na elkaar joinen, kan die persoon de vragen doorspelen.  
Daan R: Maar als proctoring werkt, dan kan dat niet. 
Pjotr: Goede comment. Ik zal het meenemen. 
 
3.Discussiemoment over proctoring in het algemeen 
Sophie: Ik vind het kwalijk dat studenten die dit niet kunnen of willen gebruiken, alleen de optie 
hebben studievertraging op te lopen. 
Ruth: Ik heb zo’n soort tentamen gehad en er is zo’n inbreuk op de privacy. Ik heb het absoluut 
niet zo goed gedaan als in een normale tentamenzaal. Ik zou liever zien dat de tentamens 
worden aangepast. 
Daan R: Ik vind het ook kwalijk dat je drie uur durende tentamens hebt waarbij je niet naar de 
WC kan. Mensen met een fysieke beperking kunnen daar zeker last van hebben. Ook is het voor 
studenten die niet een optimale studie omgeving hebben lastig. 
 
4.Discussiemoment over de brief van de CSR 
Ruth: Ik vond het een goede brief. Bij het punt van wifi, ik vind het een zwak statement dat het 
bijna onmogelijk is om geen storingen van wifi te hebben tijdens het tentamen. Ik zou er 
‘ensured’ van maken. 
Pjotr: Volgens mij gaat het er om dat als je een x minuten niet online bent, dat dan je tentamen 
niet wordt goedgekeurd. 
Jasper: Ik heb tijdens mijn online tentamens minstens twee foutmeldingen gekregen. 
 
Pjotr: Ik zal de kleine tekstuele dingen meenemen. 
Daan R: Ik zou nog willen zeggen dat Pjotr het stuk van de RRvE mee zou kunnen nemen. 
 
5. Stemmen 
Stemvoorstel: De FSR FNWI is het eens met het draft advies van de CSR over proctoring 
(met mogelijke aandachtspunten zoals besproken in de PV). 
Voor: 8 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouden: 1 
Aangenomen. 
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10. W.v.t.t.k.  
 
11. Wat gaat er naar de CSR?  
Proctoring. 
 
12. Relevante updates taakgroepen en DB 
Lisa: Wie wil er mogen aanwezig zijn bij de zoom sessie voor twijfelaars? Het is tussen 12 en 14 
uur.  
Pjotr: Ik kan na 13 uur intunen als er specifieke vragen zijn voor mijn functie. 
Daan R: Ik wil er wel bij zijn. 
 
 
Update OnderO: 
Ruth en Lotte hebben een gesprek gevoerd met een potentiële opleidingsdirecteur. Daar is een 
mooi stuk uit voort gekomen dat wij op deze PV bespreken. Daarnaast zijn wij bezig met 
archiveren en wachten op de instemmingsverzoeken van de OERen deel B. 
 
Bij PR zijn we nog steeds hard aan het werk voor de werving. Vandaag komt er een filmpje van 
mij en Sophie op de instagram van de faculteit te staan met een aankondiging over onze 
zoomsessie voor twijfelaars. Hier hebben we ook al drie aanmeldingen voor! Op de 
studentenpagina's staan we zelf in de header en zijn er vier mooie pagina's over ons te vinden. 
Deel hiervan is een interview met Ilya, Jasper en Pjotr (thanks daarvoor guys). Ook is er weer 
een mail naar alle studenten met Nederlands als hun voorkeurtaal gestuurd hierover. Zoals al 
genoemd hebben we dus een zoomsessie voor mensen die nog twijfelen of de FSR nou iets voor 
hen is. Deze zal morgen plaats vinden tussen 12:00 en 14:00. Hier ga ik vanavond ook nog even 
over vragen wie hierbij aanwezig wilde zijn. Begin volgende week zal er nog een filmpje van 
Daan R en Sophie op de insta komen met een laatste oproep voordat de lijsten ingeleverd 
moeten zijn op 7 mei. 
 
Update DB: 
Morgen is het AO, dus vanavond gaan we onderwerpen verzamelen. Vrijdag kunnen jullie de 
agenda verwachten. Verder zijn we nog steeds bezig met een @uva.nl mailaccount krijgen, maar 
het gaat erg langzaam.  
 
Update Weekend: 
We hebben van de week weer vergaderd en gezien de verlenging van de maatregelen weten we 
niet zeker of we op inwerkweekend kunnen gaan. Het huisje is in principe vanaf 20 mei open, en 
ze zijn bij de locatie ook maatregelen aan het nemen om die anderhalve meter afstand te houden, 
maar we vinden het wel moeilijk om met zo veel mensen een weekendje weg te gaan. We hebben 
daarom een go/no-go moment geprikt op 12 mei. Dan gaan we weer vergaderen en beslissen of 
we het weekend door laten gaan of niet. Mochten we dan nog steeds die anderhalve meter 
afstand moeten houden, is er een grote kans dat het weekend niet doorgaat. 
 
OverO heeft vergaderd afgelopen week vergaderd. We hebben het kort over proctoring gehad 
en ervaringen die we ermee hadden of verhalen die we van andere hadden gehoord. Verder 
hebben we de archief stukken van Terugkoppeling vakevaluaties en 
vakantieweek besproken. Als laatste hebben we kort gekeken welke dossiers we op 
het BO willen bespreken. We gaan het hebben over BSA en Honours.  
 
Bij de inwerk commissie is niet heel veel spannends gebeurd, we zijn gewoon nog steeds bezig 
met de inwerkmap, deze zal 11 mei af zijn zodat hij gedrukt kan worden. Voor nu is het het idee 
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dat als de lijsten ingeleverd zijn we weten wat de serieuze kandidaten zijn en we die waar 
mogelijk gewoon naar de normale planning (digitaal) alvast gaan inwerken. 
 
 
13. Evaluatie stukken 
Sophie: Ik vond het OD stuk chill en overzichtelijk. 
Ruth: Het stuk van de CSR was een beetje laat maar we hadden nog een leesmoment. 
 
14. Evaluatie PV 
Allemaal duimpjes omhoog (sommigen digitaal). 
 
15. Rondvraag 
Daan R: Hebben we een PV volgende week.  
Ruth: Er staat een PV op woensdag. Als ik stukken binnen krijg hebben we een PV. 
 
16. Actielijst 
 
(PV200421-01) Actie Lisa: Schrijf het implementatieplan voor de Green Commitment. 
(PV200421-02) Actie Lotte en Ruth: Redactioneer het advies over de raadsstructuur. 
(PV200428-01) Actie Lotte: Schrijf een advies over de OD Informatiekunde. 
(PV200428-02) Actie Jolein en Anne-Ruth: redactioneer het advies over de OD Informatiekunde. 
 
 
17. Punten volgende agenda 
 
18.  Sluiting 
Voorzitter Ruth sluit de vergadering 18:40. 
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