
   

  

 

 

Vergadering       Informatie overleg 21 oktober 2020  
Tijd  10:00  
Voorzitter           Chris Rotgans 
Aanwezig FSR  Daan Rademaekers (Daan R), Manish Jhinkoe-Rai 
Aanwezig DT  Kees van Wensen, Lex Kaper.  
Notulist               Rosa van der Laag 
Gast   

  
  
1. Opening  
Technisch voorzitter Chris opent de vergadering om 10:01.  
 
 
2. Notulen & Actielijst  

 
De notulen van IO 200415 worden goedgekeurd. 

Kees: Het is veel tekst.  
Lex: Ik heb het ook doorgelezen en je kan goed zien wat er allemaal is besproken. Misschien 
helpt het ook om de notulen kleiner te maken als ik minder praat. 
 

De notulen van IO 
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Code  Taak  Verantwoor 
delijk  

Te bespreken 
op het 
volgende IO?  

Te bespreken op het 
volgende BO?  

IO-200305-02 Lex gaat bij de opleidingsdirecteuren na 
hoe het zit met de terugkoppeling van de 
vakevaluaties 

Lex  
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IO-200305-04 Kees nodigt hoofd bewaking uit voor een 
gesprek met de FSR en de 
studieverenigingen 

Kees  

IO-200528-01 Kees en Lex bespreken het meegeven 
van antwoorden op 
tentamenvoorbeeldvragen met de 
onderwijsdirecteuren en Annemarie en 
koppelen dit terug op het BO van 23 juni 
 

Kees en Lex  

BO-200512-0
1 

DT reageert inhoudelijk op het advies 
over 
het meenemen van de tentamenopgaven 
en de fraude en plagiaat regeling. 

DT  

BO-200512-2 Het DT stuurt de vastgestelde 
benoemings- 
en bevorderingscriteria naar de raad. 

DT  

BO-200512-3 FSR & DT agenderen het punt op het 
eerstvolgende IO van de nieuwe raad 
over 
het begeleiden van studenten naar hun 
studie n.a.v. ontwikkelingen in het eerste 
jaar vanuit het advies vanuit BSA extra 
curriculaire punten. 

DT & FSR BO 12 mei 

BO-200512-0
4 

De FSR stuurt de algemene vragen over 
honours 

FSR  

BO-200512-0
5 

Het DT zal vragen over de visie rond 
honours doorsturen naar de FSR. 

DT   

BO-200512-0
6 

Het DT stuurt de mail die naar 
medewerkers is gestuurd rond de 
bekendmaking van cijfers via de AVG 
richtlijnen naar de FSR. 

DT   

Pro 
Memorie-01  

DT gaat kijken bij de centrale kiesraad 
hoe zij de aanpassingen van het 
kiesreglement gaan organiseren  

DT    

Pro 
Memorie-02  

Technisch voorzitter geeft duidelijk 
actiepunten aan  

De technisch 
voorzitter  

  



   

  
 
IO-200305-02: Lex: In de notulen las ik dat ik naar de vergadering van de opleidingsdirecteuren 
zou gaan om dat te bespreken. Dat ging niet door vanwege corona. De volgende vergadering 
vindt plaats op drie november. Chris: Dus dit punt kan bij het volgende IO afgestreept worden? 
Dan laten we dit punt staan. 
 
IO-200305-04: Kees: Dat is naar aanleiding van een aantal diefstallen in het gebouw hebben 
plaatsgevonden. Er zou een gesprek tussen Facility Services, studieverenigingen en de FSR zijn. 
Dit was door corona allemaal niet meer zo aan de orde. Dit moeten laten staan. Manis: Daan 
Jellema zei dat hij dit gesprek nog een keer wil hebben. Chris: Als corona is gedaald pakken we 
dit weer op. 
 
IO-200528-01: Kees: Er is een heleboel gebeurd rond dit onderwerp. Ik denk dat dit eraf kan. De 
decaan heeft in het BO toegezegd dat deze punten worden meegenomen. Daan R: Daar hebben 
we over de mail overeenstemming bereikt. 
 
 
3. Mededelingen  

DT  
- Lex: Jullie hebben gisteren misschien gemerkt dat er een storing was bij het tentamen 

systeem. Dit kan, als het goed, is vandaag weer doorgaan. Ik ben daar gisteren over 
geïnformeerd. En voor periode 2 zijn er tentamens die op locatie plaatsvinden. Het moeilijke 
is de juiste criteria te verzinnen welke tentamens on campus moeten en welke niet. We 
kijken even hoe het gaat. Bij een tentamen voelt een student die misschien verkouden is zich 
toch verplicht te komen. Dat is niet de bedoeling. Chris: Is dat met mondkapjes? Lex: Dan 
gelden de regels die dan gelden. Daan R: Het is goed dat tentamens weer op de campus 
kunnen. Maar we moeten ook opletten want tegelijkertijd voelen studenten ook zich 
verplicht te komen ondanks dat ze ziek zijn. Er moet wel een balans of een alternatief zijn 
voor studenten. Andere universiteiten zeggen dat ze niet verwachten dat ze een tentamen op 
campus zullen doen. 

 
Raad  

  
 

4. Vaststellen Agenda  
De agenda wordt vastgesteld.  
  

1. Opening  
2. Notulen & Actielijst  
3. Mededelingen  
4. Vaststellen agenda  
5. BSA extracurriculaire punten 
6. OER-A (verplichte aanwezigheid) 
7. Kwaliteitsafspraken 
8. W.v.t.t.k. 
9. Rondvraag  
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10. Actielijst 
11. Punten voor de volgende agenda  
12. Sluiting 
 
 
5. BSA extracurriculaire punten 
Kees: Het is een korte stand van zaken over dit punt. De raad voor jullie heeft dit aangekaart en 
een advies geschreven. Dat is een aantal maanden besproken en er is een schriftelijke reactie 
geweest dat er weinig animo voor is om de huidige regeling te veranderen. Als er goede ideeën 
zijn willen we dat met de FSR bespreken. Dit is ingehaald door de realiteit dat er door Corona 
geen BSA is. Of dat dit jaar geldt, daar is nog geen besluit over genomen. Dit is om dit punt af 
sluiten welke rol de BSA heeft. Ik durf niet te zeggen of er dit jaar een BSA is. Vorig jaar is dit 
besloten, dat dit weg viel. Er zijn argumenten voor en tegen. 
Daan R: Wel hebben we dit jaar afgesproken te kijken naar hoe studenten makkelijker op hun 
plek komen. We zijn nu bezig met opstarten. Het lijkt me wel goed dat we hier op de volgende IO 
over praten. Dit gaat over keuzevrijheid en verbreding en interdisciplinariteit, dat ook belangrijk 
is binnen het instellingsplan. We begrijpen jullie kritiek op dit punt. Ik denk dat we hier de geest 
van ons advies kunnen overbrengen in ander beleid.  
 
Lex: Er is op een andere universiteit het al wel mogelijk om vakken buiten het curriculum te 
laten meetellen bij het BSA. Daan R: Sophie had daar contact over, dat was zo in Utrecht. Ik kan 
vragen naar haar contactpersoon. Lex: We kunnen het bespreken bij het beta vicedecanen 
overleg. We moeten dit landelijk bespreken, zodat we dezelfde soort structuur voor alle bèta 
faculteiten. Daan R: We hebben nu staan dat ons advies niet werd overgenomen en dat we kijken 
hoe we studenten op hun plek krijgen. Ook nemen we nu het feit rond corona en wegvallen van 
het BSA mee in onze overwegingen. 
 
*Actie FSR: Kijk wat de FSR verder wil met BSA extra curriculaire punten 
 
6. OER-A (verplichte aanwezigheid) 
Kees: Er ligt hier de reactie van de studentenraad op de OER-A over verplichte 
aanwezigheidsplicht. De vraag is of dat en in de studiegids en studiewijzer of in de studiewijzer 
of de studiegids moet. We hebben op het BO besproken dat we daar niet aan tegemoet kunnen 
komen omdat de studiegids al is gemaakt en niet alle vakken een wijzer gebruiken. We hebben 
besproken dat we dit jaar samen gaan kijken hoe we hier verder in komen. Dat we de OER 
kunnen instemmen en door kunnen. Ik weet niet of er een taakgroep dit onderwerp heeft.  
 
Daan R: Ik blijf dossierhouder van de OER. Vanuit ORC gaan we daar naar kijken. We gaan mee 
met jullie wens dat we dit punt niet langer als eis stellen dus de brief komt er aan. 
Lex: Heb jij geopperd dat het in de OERen B komt? Dat het bij sommige onderdelen logisch is dat 
het aanwezigheidsplicht bevat. Het komt erop neer dat voor de studiegids docenten het in mei 
moeten aangeven. En dat docenten het niet weten. Dan moet het ESC het vragen aan alle 
docenten. 
Daan R: Mensen die niet de bachelor vakken volgen en die studenten kijken niet per se in de 
OER-B, die kijken in de wijzer en gids. Er zijn OERen die dat aangeven in de vakbeschrijvingen. 
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Het is lastig het daar te vinden. Kees: Misschien dat we daar een oplossing voor kunnen vinden 
dat studenten buiten de opleiding dit komen te weten. Lex: Meeste vooruitgang in kleine 
groepen, met Daan R, Kees en ESC. Als we het formeel agenderen, er is voorwerk nodig.  
 
Kees: Misschien kunnen we Annemarie Tasseron betrekken, die weet hoe wijzers en gidsen tot 
stand komen. Misschien kunnen we buiten de IO’s en BO’s bespreken. Daan R: Het goed om het 
buiten de IO’s en BO’s te bespreken en dat we het formeel laten terugkomen. Lex: Mijn indruk is 
dat dit goed zou kunnen werken met de afronding van tentamencijfers, ondertussen heb je de 
kennis nodig. Chris: Dat werkt ook veel sneller. 
 
*Actie Kees: Nodig de FSR uit voor een gesprek met Annemarie Tasseron voor bespreking 
verplichte aanwezigheid. 
 
7. Kwaliteitsafspraken 
 
Lex: We hebben het er bij BO ook over gehad. Hebben jullie concrete vragen? Wij kunnen jullie 
bijpraten. Manish: Nee, we hebben geen vragen. Daan R: Er zou een nieuwe begroting komen? 
Kees: Een voortgangsoverzicht. Ik denk dat het goed is dat we dat jullie ook sturen. Er is vorig 
jaar een plan met een begroting opgesteld. Ik denk dat de vraag van Lex gericht is op dit stuk. We 
zijn bezig met dingen uit te voeren. Daar hoort ook een begroting bij, want als projecten 
vertraging oplopen komt er geld vrij. 
  
Lex: We pakken het heel serieus aan. Elke twee weken hebben we een afspraak, daar monitoren 
we heel dichtbij de stand van zaken van deze projecten. Voor kleine bedragen gaat het via de 
werkgroep, grote bedragen gaan lang OWIDO. Gelukkig is de projectie wat we ongeveer in ons 
hoofd hadden dus die pot gaat toenemen. Er komt een concept begroting 20-21. We zullen het 
sturen wanneer het stuk in de FSR wordt besproken. 
Daan R: Goed om te horen dat het blijft toenemen. Wat het overige geld betreft, ik denk dat we 
het interessant vinden wat overblijft. Er stond een algemeen stuk in de inwerkmap, maar 
raadsbreed weet ik niet hoeveel mensen op de hoogte zijn. Ik ga over dit dossier, ik hou de 
dossiers van vorig jaar vast. 
 
Kees: Als er geld over is, is dat ook aan de opleidingen om dat uit te geven. Daan R: Volgens mij 
hadden we besproken dat we adviesrecht hadden. Het is fijn dat we daarbij blijven worden 
betrokken. Lex: Er zijn 4 vier thema’s. De eerste gaat over meer handen aan bed, meer mensen in 
het onderwijs. Docenten 4 zijn aangesteld. Het programma van UD en postdocs loopt zoals we 
wensen. TLC loopt goed. Die andere twee, daar zijn dingen die worden besproken. 
Kees: Een van de belangrijkste thema’s is aandacht voor studenten, meer staff meer geld 
naartoe. 
Lex: Het is heel fijn dat we actief wetenschappelijk personeel aan kunnen stellen. Dat er een 
aantal posities gecreëerd kunnen. Dat we echt bij onderzoeksinstituten actief opereren, dat is 
hartstikke goed. Daan R: Link tussen onderzoek en onderwijs. Dat gaan we aankomende jaar 
erin vinden. Kees: Eerste stap is dat jullie overzicht. 
 
*Actie Kees: Zorg dat de raad het voortgangsoverzicht in handen krijgt. 
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7.           W.v.t.t.k.  

  
8.           Rondvraag  

Daan R: Ik wil toch namens de studenten die er niet bij zijn vragen of we de IO en BO’s in de 
tentamenweek zijn verplaatst kunnen worden. Kees: Dat had ik me niet goed gerealiseerd. Zijn 
er andere data die in de tentamenweek vallen? Daan R: Het volgende IO is ook in de 
tentamenweek.  

 
Manish: Het zal zo blijven dat Canvas wordt gebruikt voor tentamens en er is een kans dat dat 
uit gaat vallen. Is er een back up systeem?Kees: Dat was een storing in het inlogsysteem van UvA, 
dat was niet op Canvas. Lex: Je hebt een punt. Door schade en schande wordt men wijs. Ik denk 
dat het een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het systeem deed het op een gegeven 
moment weer. Misschien dat we door gisteren meer duidelijkheid hebben over hoe we dat 
systeem moeten beheren. Kees: Ik hoop dat de mensen er achteraan gaan waar die storing 
vandaan kwam. Lex: Nu is ook wel eens gebeurd dat tijdens tentamenweken het alarm afging. 
Manish: Ik heb me via de VU ingeschreven, en mensen die zich via de UvA hebben ingeschreven 
moeten dat doen via  

 
*Actie DT: Kijk naar verplaatsing van IO en BO naar data buiten de tentamenweek. 

 
 

 
9. Actielijst  
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Code  Taak  Verantwoor 
delijk  

Te bespreken op 
het volgende IO?  

Te bespreke
het volgende

IO-200305-02 Lex gaat bij de opleidingsdirecteuren na hoe het 
zit met de terugkoppeling van de vakevaluaties 

Lex  

IO-200305-04 Kees nodigt hoofd bewaking uit voor een gesprek 
met de FSR en de studieverenigingen 

Kees  

IO-201021-01 Kijk wat de FSR verder wil met BSA extra 
curriculaire punten 

FSR  

IO-201021-02 Nodig de FSR uit voor een gesprek met 
Annemarie Tasseron voor bespreking verplichte 
aanwezigheid 

Kees  

IO-201021-03 Zorg dat de raad het voortgangsoverzicht in 
handen krijgt 

Kees  

IO-201021-04 Kijk naar verplaatsing van IO en BO naar data 
buiten de tentamenweek 

DT  

BO-200512-0
1 

DT reageert inhoudelijk op het advies over 
het meenemen van de tentamenopgaven 

DT   



   

  

 
10. Punten volgende agenda  
Lex: We hebben een redelijke frequentie van BO’s en IO’s. kom dan even een kopje koffie 
drinken. Als jullie wat hebben wat gewoon een afstemming is kunnen we dat gewoon afspreken. 
 
11. Sluiting  

Technisch voorzitter Lotte sluit de vergadering om 10:41.   
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en de fraude en plagiaat regeling. 

BO-200512-2 Het DT stuurt de vastgestelde benoemings- 
en bevorderingscriteria naar de raad. 

DT   

BO-200512-3 FSR & DT agenderen het punt op het 
eerstvolgende IO van de nieuwe raad over 
het begeleiden van studenten naar hun 
studie n.a.v. ontwikkelingen in het eerste 
jaar vanuit het advies vanuit BSA extra 
curriculaire punten. 

DT & FSR   

BO-200512-0
4 

De FSR stuurt de algemene vragen over 
honours 

FSR   

BO-200512-0
5 

Het DT zal vragen over de visie rond 
honours doorsturen naar de FSR. 

DT   

BO-200512-0
6 

Het DT stuurt de mail die naar 
medewerkers is gestuurd rond de 
bekendmaking van cijfers via de AVG 
richtlijnen naar de FSR. 

DT   

Pro 
Memorie-01  

DT gaat kijken bij de centrale kiesraad hoe zij de 
aanpassingen van het kiesreglement gaan 
organiseren  

DT      

Pro 
Memorie-02  

Technisch voorzitter geeft duidelijk actiepunten 
aan  

De technisch 
voorzitter  

    


