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Vergadering
Tijd
Voorzitter
Aanwezig
Afwezig
Notulist
Gast

PV 12-05-2020
18:00
Anne-Ruth Meijer (in notulen als ‘Ruth’)
Daan Rademaekers, Jolein Rau, Lisa Blijleven, Lotte Philippus, Daan Schoppink,
Pjotr van der Jagt, Sophie van Tilburg, Jasper Claessen, Pepijn de Reus, Erik
Kooistra
Ilya Janssen
Rosa van der Laag
Hilal Demirel

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. Gedaan.
(PV200421-02) Actie Lotte en Ruth: Redactioneer het advies over de raadsstructuur.

(PV200428-01) Actie Lotte: Schrijf een advies over de OD Informatiekunde. Gedaan.
(PV200428-02) Actie Jolein en Anne-Ruth: redactioneer het advies over de OD
Informatiekunde. Gedaan.

3. Post
Post uit: Het advies over de OD Informatiekunde.
4.
Mededelingen
Ilya is afwezig en heeft niemand gemachtigd.
5.

Update CSR

Lisa: Over de genderneutrale toiletten, ik weet dat er vorig jaar ook over is gesproken en dat
toen de faculteiten zijn gemaild, gaan jullie daar weer mee verder?
Pjotr: Volgens mij zijn ze er van op de hoogte dat het is besproken vorig jaar. Door de nieuwe
gebouwen vroeg iemand zich af hoe het zit met genderneutrale toiletten. Het antwoord was dat
er een policy voor is maar dat we zelf niet goed weten wat het inhoud. Daardoor is het weer een
beetje opgeleefd.

update vanuit CSR:
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We hebben het over een paar dingen gehad beginnende met gender neutral
bathrooms, dit vooral mbt de nieuwe gebouwen en het opknappen van oude, het is niet
helemaal duidelijk wat de policy van de UvA is en we kijken met de CSR wat een
goede/mogelijke richtlijn zou zijn.
We hebben het gehad over de nieuwe regeling voor Instellingscollegegeldtarieven en
daar vooral discussie gehad over het wel of niet meetellen van kwaliteitsgelden in de
berekening van deze tarieven, uiteindelijk is er besloten dit wel mee te rekenen (dit
resulteert in een lichte verhogen van het collegegeld voor internationals of studenten
die niet aansluitend op hun eerste studie een 2e studie starten.
Proctoring is het meest tijdrovende dossier van de afgelopen week(en), zoals jullie
misschien hebben meegekregen is het panieken op de UvA, er is een petitie die door een
kleine 10% van de studenten is ondertekend (ervan uitgaande dat de ondertekenaars
UvA studenten zijn), ook is er vandaag een tentamen op de FEB goed fout gegaan en
dreigen studenten met rechtszaken. De CSR heeft het CvB al een advies gestuurd maar
hier lijkt maar een stukje van zijn opgepakt, volgende week is een OV en er wordt nu
gekeken naar de opties voor de CSR.
Ook is centraal een werkgroep opgesteld die zich gaat focussen op de eerstejaars en
student engagement, daar zit ik ook in (samen met Anna) en dat lijkt heel interessant te
gaan worden.
6.

Vaststellen Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Notulen en Actielijst
Post
Mededelingen
Update CSR
Vaststellen agenda
OER deel B
W.v.t.t.k.
Wat gaat er naar de CSR?
Relevante updates taakgroepen en DB
Evaluatie Stukken
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12. Evaluatie PV
13. Rondvraag
14. Actielijst
15. Punten volgende agenda
16. Sluiting

7. OER deel B
Pepijn: Ik heb met Casper van Bèta Gamma gesproken. Hij zei omdat we het er als raad over gaan
hebben is de opleiding er een beetje op terug te komen. Ze gaan het waarschijnlijk niet op deze
manier doen dus mijn voorstel is om het stuk over Bèta Gamma te parkeren.
Ruth: Jouw idee is om het stuk van Bèta Gamma eruit te halen.
Sophie: Wat was precies de reden om het te veranderen?
Pepijn: De OC was er op tegen het zo te doen. Casper had gevraagd wat wij vonden en toen zei ik
dat de taakgroep het bijzonder vond en we het met de raad gaan bespreken. Ik zei dat ik me er
persoonlijk hard voor gaan maken dat dit niet ingestemd wordt. Toen zei Casper bij de
vergadering met de OD dat de FSR het ook dubieus vond en dat we nog wel een mening moesten
vormen en toen wilden zij er wel op terug komen.
Ruth: Totdat we weten in welke vorm het gaat zijn, wachten we af. Dan halen we het BG deel
eruit.
Discussiepunten
1. Is het stuk duidelijk?
2. Mist er informatie?
Lisa: Ik vroeg me af of jullie ook een reactie hadden van de OD Psychobiologie.
Pepijn: Ik heb haar ooit gesproken, maar het staat me niet zo bij wat daar werd gezegd.
Hilal: Over BG, ik zit ook in de opleidingscommissie van Bèta Gamma. De reactie van de OD, we
hebben het met hem erover gehad, dus deze reactie wordt ook aangepast. Dat wij het anders
wilden dan jullie heb ik niet meegekregen in de vergadering.
Ruth: We wachten Beta Gamma nog even af en gaan nu het hebben over Psychobiologie. Lisa
vroeg naar de reactie van de OD van Psychobiologie, wil je dat die informatie terugkomt in het
volgende stuk?
Lisa: Als die er is wel. Ik wil ook wel weten wat de OC van psychobiologie ervan vindt.
Pepijn: Wil je dat we het gaan vragen of alleen als we het gedaan hebben het erin zetten?
Lisa: Ik vind het wel belangrijke informatie omdat je tentamens niet mee mag nemen als dat
bepaald is door de vakcoördinator dus misschien zeggen dat bij alle vakken zo gaat. Het kan ook
best zijn dat ze niet voor volgende week hebben geantwoord dus misschien kunnen we ook een
mailtje naar de OC sturen. Ik snap het als ze niet hebben geantwoord in een week.
Pepijn: Ik meen dat het voor hen heel lastig is om meerdere toetsen te maken omdat dit de enige
opleiding van zijn soort is. En dat dat de reden is dat ze het zo hebben gedaan. Maar dat weet ik
niet zeker.

Pagina 3 / 6

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

Ruth: Dan komt er volgende week een oordeelvormend stuk.
8. W.v.t.t.k.
9. Wat gaat er naar de CSR?
Ruth: Ik ben wel benieuwd wanneer duidelijk wordt voor studenten hoe hun studie verder gaat
verlopen.
Pjotr: Ik heb dit vandaag aan Karen gevraagd en die zei dat er deze week over berichtgeving zou
komen over het eerste semester.
10. Relevante updates taakgroepen en DB
Lisa: Vorige week hebben we met reglementen gesproken met Annemarie over de OER. En toen
is verteld wat ze in de nieuwe OER gaat zetten. Wat er nu nog niet in komt is het meenemen van
tentamenopgave. Toevoegen dat special enrollment ook een manier van aanmelden is. Dat je ook
altijd antwoord moet krijgen bij bijvoorbeeld tentamen. Dat moet nog met het DT besproken
worden maar de rest wordt aangenomen.
Lotte: Nog een toevoeging. Volgende week hebben we een AO en over twee weken is een IO.
Denk goed na met je taakgroep of je nog onderwerp hebt.
Daan R: Een vraag aan DB. Komt er nog een update over het weekend?
Ruth: We hebben het afgewogen en de locatie is ook bezig met stappen ondernemen. Ze zijn zelfs
verbouwd. Het ding is dat de anderhalve meter regel blijft staan. Hoe het nou precies zit met
privé samenkomsten is onduidelijk. Voor nu hebben we besloten dat het niet doorgaat. Voor nu
moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. We vinden het inwerken heel belangrijk. We gaan
nog een keer contact opnemen met de locatie.
Pepijn: Ik ben het er mee eens. Ik denk inderdaad dat we onze verantwoordelijkheid moeten
nemen en veiligheid voorop stellen.
Jolein: Wordt er gekeken naar het verplaatsen van het weekend?
Ruth: We hebben gezegd dat het misschien wel in november kan omdat het een bonding
weekend is. We gaan nog contact opnemen met de locatie.
Sophie: Over het behandelen van casussen, zouden we dat online of op locatie doen?
Ruth: Dat hangt ervan hoe de ontwikkelingen op de UvA zijn. Wellicht dat het alleen kan met de
groep die daar zit en dat de rest gebeld moet worden. Dat mag wat mij betreft te
inwerkcommissie bepalen.
Erik: Ik denk dat het belangrijk is dat wij ze gaan inwerken op de manier waarop zij zullen gaan
werken. Gezien dat waarschijnlijk online is, is het handig om hen daarop in te werken.

Update reglementen:
Niet vergaderd, dus ook niet veel nieuws te melden. We gaan waarschijnlijk volgende
week weer vergaderen over de OER-A.
PR:
De lijsten van de partijen zijn ingeleverd, dus werving is hierbij afgesloten. Lief heeft 5
kandidaten, waarvan een paar daadwerkelijk zijn bereikt door het werk van
Communicatie dus dat is helemaal top.
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Update inwerkcommissie:
Afgelopen week hebben jullie als het goed is een mail gehad over de inwerkmomenten,
wanneer ze zijn en wie wanneer erbij verwacht wordt. Dit proces begint dus al voor de
verkiezingen, omdat het ervoor zorgt dat we niet in de zomer verder hoeven met
inwerken en omdat we al weten wie de serieuze kandidaten zijn van de huidige partijen.
Als het goed is weten we deze week ook of er nog nieuwe partijen/lijsten mee hebben
gedaan en kunnen we die ook alvast uitnodigen (als die er zijn). Verder zijn we gewoon
bezig met het uitwerken van onze inwerkmomenten. We zijn al een tijdje bezig met het
online-proof maken van de inwerkmomenten. Binnenkort krijgen jullie ook de vaste
planning van de inwerktweedaagse. Ook hebben jullie een mail van Lisa gehad over hoe
de FNWIki werkt, dus als je je archiefstukken af hebt kun je verdergaan met archiveren
op de FNWIki. De archivering dit jaar is extra belangrijk omdat er tot nu toe maar een
klein clubje is die daadwerkelijk de raad in wilt, als het daarbij blijft gaan zij minder
kunnen doen dan wij hebben gedaan en is het belangrijk dat voor de raad na hen ook de
archivering goed is en duidelijk is wat wij hebben gedaan, en ook als er later in het jaar
raadsassistenten bijkomen is het belangrijk dat ze wat wij hebben gedaan goed kunnen
teruglezen om dingen verder op te kunnen pakken.
Geen FacIT update, want we hebben geen vergadering gehad.
OverO heeft afgelopen week niet vergaderd. Het plan is om dat deze week wel weer te
doen. Verder wordt er door de taakgroep gearchiveerd.
DB update:
Zometeen BO! Jullie hebben als het goed is allemaal de link gekregen in de outlook
uitnodiging die ik heb doorgestuurd. Verder zijn we met het DB ook begonnen aan het
inwerktraject, we zijn nu de DB inwerkmap aan het updaten. Ook is lunch met de decaan
geweest. Er zijn een aantal vragen over de kwaliteitsafspraken gesteld en corona is
besproken. Het viel op dat niet elke studie genoeg afstudeerprojecten heeft voor de
kandidaten, Peter wilt daar graag wat aan doen.
Weekend update:
Nou zoals jullie een aantal updates geleden hebben kunnen lezen, hebben we vandaag
als go/no go moment gekozen voor het eventueel door laten gaan van het weekend. We
hebben nog niet vergaderd met weekend, dat gaan we pas aan het einde van de DB
vergadering doen. Aangezien dit niet voor 14:00 is, kan het niet in de update en zullen
we tijdens de PV vertellen wat er met het weekend gaat gebeuren. Spannend!
Ook geen update van OnderO want er is niet vergadert. Wel een stuk voor de PV.
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11. Evaluatie stukken
Sophie: Ik moet zeggen dat ik het stuk over BG al best gekleurd vond en daarom moeilijk te
lezen.
12. Evaluatie PV
Allemaal duimpjes.
13. Rondvraag
Lisa: Ik verwacht een bredere uitleg en van sommige taakgroepen een wekenplanning.
14. Actielijst

(PV200421-02) Actie Lotte en Ruth: Redactioneer het advies over de raadsstructuur.
15. Punten volgende agenda
Vervolgstuk over de OER deel B
16. Sluiting
Voorzitter Ruth sluit de vergadering 18:20.
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