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Vergadering PV 24-11-2020 
Tijd 18:00 
Voorzitter Manish Jhinkoe-Rai  
Aanwezig Jolein Rau, Daan Rademaekers (Daan R), Robin Wacanno, Daan Jellema (Daan J), 
Chris Rotgans, Gerben Koopman 
Afwezig Martijn Brehm, Sara dos Santos  Gigante, Daan Schoppink (Daan S) 
Notulist Rosa van der Laag 
Gast Hilal Demirel (verlaat vervroegd de vergadering) 
 
 

1. Opening 
Voorzitter Manish opent de vergadering om 18:00. 
 

2. Notulen & Actielijst 
De notulen worden ingestemd met enkele aanmerkingen. 
  
(PV-201011-05) Actie Daan R: Ga na of partijen ook worden gemaild over de verkiezingen voor 
17 november. Gedaan. 
(PV-201117-01) Actie iedereen: Laat weten of er animo is voor de projecten rond verkiezingen 
en studentcontact. Gedaan. 
(PV-201117-02) Actie Jolein: Schrijf een besluitvormend stuk over het logboek voor vrijdag 
14:00. Gedaan. 
(PV-201117-03) Actie Chris, Robin, Daan J en Sara: Bereid voor PV 24-11-2020 
het inwerken van de raadsassistenten voor. Gedaan. 
(PV-201117-04) Actie Chris, Robin, Daan J en Sara: Maak voor PV 24-11-2020 een doodle voor 
de komende twee weken en stuur die naar TSR. Gedaan.  
(PV-201117-05) Actie Chris: Stuur voor zondag een doodle met een lijstje met mogelijke tact 
training. Gedaan. 
 
Robin: Over het project van de verkiezingen: alleen Daan J heeft gereageerd. Ik heb mezelf als 
contactpersoon opgegeven. 
Daan J: Vanuit FPC gaan er ook mensen naar de verkiezingen. 
 

3. Post 
In 

- Een reactie op de CSR over de verkiezingen. 
- Er was gedoe met de OER van informatica, daar wordt naar gekeken. 
- Een mail over dat de raadskamer niet beschikbaar is omdat ze er een stemlokaal van 

maken. Robin zal dat in de agenda zetten. 
Uit 

- Een email naar de centrale studentassessor over een mogelijke datum om kennis te 
maken. 

 
4. Mededelingen 
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Sara is afwezig en heeft Robin gemachtigd. 
Daan S is afwezig en heeft Daan J gemachtigd. 
Martijn is afwezig en heeft niemand gemachtigd. 
 
Manish: Het zijn vertrouwelijke stukken dus als er nog vragen zijn over de update van Hilal, dan 
worden die zo besproken. Dan kan Hilal hierna weg. Daarnaast, houd Trello in de gaten en houd 
deze ook bij voor de verwerking van de actiepunten. 
Daan J: Er is geen deadline voor actiepunten en er staan nog oude actiepunten in. Ik stel voor dat 
we voortaan wel deadlines aan actiepunten geven op de PV. 
 

5. Update CSR  
Vorige week ben ik vanuit de CSR bij een meeting geweest over het alcoholbeleid op de UvA. De 
UvA wil in het licht van het preventie akkoord de alcoholconsumptie terugdringen op de 
universiteit. Hiervoor willen we dry January weer promoten en mogelijk strengere regels voor 
alcohol op de uni krijgen. Vooralsnog zal het voor de meeste studenten niet heftiger worden dan 
geen alcohol op de uni voor 1700 uur (wat al in de huisregels van de FNWI staat). Verder was er 
gisteren de PV, hier hebben we vooral gesproken over de brainstorm over diversiteit die we 
binnenkort hebben, onze vergadering met de raad van toezicht volgende week en the green 
commitment. Voor de vergadering hebben we vergadert met mensen van bestuurlijke informatie 
van de UvA, dit om een beter beeld te krijgen van de data die ze verzamelen en wat ze voor ons 
kunnen betekenen. Verder heeft de CSR vorige week OV gehad, hier was ik niet bij omdat het 
gelijk viel met ons BO. Hier hebben we het vooral over functiebeperking gehad en corona. Bij 
corona ging het vooral over de zachte knip voor volgend jaar, BSA en studieplekken. 
 
Daan R: Ik ben bij de afspraak over alcohol geweest. 
Jolein: Ik zie dat alcohol voor 17:00 overal verboden wordt. Ik vind persoonlijk dat je meer moet 
inzetten op consent culture, dat je mensen niet onder druk zet. En dat het meer gaat om de 
hoeveelheid dan het tijdstip waarop je drinkt. 
Daan R: Het is wel breder dan die maatregel, er komt ook voorlichting over verminderde 
prestaties door alcohol. Ik ben het wel met je eens dat het veel meer moet gaan over 
hoeveelheid. Ze willen dat de CSR gaat meehelpen. Het is niet een van onze taken, met 
studieverenigingen praten is de taak van de ASVA. 
Jolein: Wat houd dry januari in? Is het helemaal geen alcohol of alleen minder drinken? 
Daan R: Het idee is dat je niet drinkt of als je het moeilijk vind, dat je dan minder drinkt. Het 
wordt nog later besloten. 
 

6. Vaststellen agenda 
Manish: We halen de update van Hilal naar voren.  

1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Update Hilal 
8. Raadsassistenten (vertrouwelijk) 
9. Logboek (vertrouwelijk) 
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 
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15. Rondvraag 
16. Actielijst 
17. Punten volgende agenda 
18. Sluiting  

 
7. Update Hilal 

Jolein: Ik had een vraag. Volgens mij hebben we verschillende informatie. We kunnen wel naar 
de studentenpsycholoog. Dus ze zijn beschikbaar, maar wel online. 
Hilal: Bij de FOC was ik verward tussen SP en FNWI. Er komt sowieso meer informatie over. Het 
kan zijn dat ik een foutje heb gemaakt. 
Jolein: Volgens mij hebben we wel toegang, maar niet op locatie. 
Chris: Er wordt nu uitgezocht hoe de capaciteit omhoog kan? 
Hilal: Ja, Lex gaat dat uitzoeken. 
Manish: Wat is de tijdlijn? 
Hilal: Ik denk dat het als actiepunt is opgenomen. 
Jolein: Wie is Monique? 
Hilal: Dat weet ik ook niet. 
 

8. Raadsassistenten [VERTROUWELIJK] 
 

9. Logboek [VERTROUWELIJK] 
  

10. W.v.t.t.k. 
 

11. Wat gaat er naar de CSR? 
Manish: Ga na wat dry January inhoudt. 

 
12. Relevante updates taakgroepen en DB  

DB-update  
Er is afgelopen woensdag het e.e.a. besproken tijdens de DB-vergadering.  
- De processen omtrent het beleidsplan; deze commissiehoofden leveren stukken uiterlijk 11 
december 2020 23.59LT in bij Robin. 
- Tevens is het BO besproken. 
- TAQT trainingen gaan opgepakt worden door Chris. 
- De situatie omtrent de OR en de OER is nog geëvalueerd.  
- De stukken op de website worden z.s.m. geplaatst; inclusief officiële adviezen.   
- De komende deadlines zijn besproken. 
 
ORC 
Afgelopen week hebben we ons eerste FOC gehouden en is naar onze mening goed verlopen. 
Ook hebben we (na een aantal weken) een reactie ontvangen van de OC van Informatiekunde en 
Annemarie over de OER-B wijzigingen die gepubliceerd zijn. We zullen aankomende vergadering 
bespreken wat de volgende stap is om hier een eind aan te breien. We hebben een mail 
ontvangen over de herbenoeming van de OD masteropleiding Biomedical Sciences. Daarnaast 
hebben we ook een mail van een student ontvangen over het herkansingsbeleid in tijden van 
corona van het vak Natuurkunde, hier zal een reactie op gestuurd worden. We hebben de 
terugkoppeling van de vakevaluaties besproken en zullen hiermee aan de slag gaan. Bovendien 
gaan we aan de slag met de nieuwjaars enquête, volgende vergadering zullen we de vragen 
opstellen.  
 
Uitleg belangrijke punten:  
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- Het FOC is goed verlopen. Er was naar onze mening een hoge opkomst, ongeveer 17 OC leden 
waren aanwezig. Er zijn interessante discussies geweest over het onderwijs in tijden van corona, 
het studentenwelzijn en de (digitale) vakevaluaties. Het FOC is genotuleerd en volgende 
vergadering zal de ORC dit evalueren. Naar aanleiding van een peiling op het FOC hebben 
we besloten ook een SVO te zullen houden (hopelijk nog voor de vakantie).  
- Uit de reactie op de wijzigingen van de OER-B Informatiekunde leken de OC en Annemarie niet 
op de hoogte te zijn van de situatie omtrent de wijzigingen. Volgende vergadering zullen we het 
hier met elkaar over hebben en besluiten of er een officiële brief gestuurd zal worden.  
- De OD Biomedical Sciences krijgt een herbenoeming. Peter geeft aan dat dit per 1 januari zal 
gebeuren voor drie jaar. Ons wordt geen advies gevraagd over de benoeming van de OD omdat 
het om een herbenoeming gaat. We gaan uitzoeken of het klopt dat we hier geen adviesrecht op 
hebben. 
- We hebben besproken welke onderwerpen we zouden willen gebruiken voor de nieuwjaars 
enquête. Volgende week zullen we de vragen opstellen.  
- De terugkoppeling van vakevaluaties is nu een aantal keer op de vergadering besproken en 
er zal nu mee aan de slag gegaan worden. Er zal een template gemaakt worden van de informatie 
die wij zouden willen publiceren. We hebben besloten dat we zullen proberen deze data eerst op 
de canvas pagina van de opleiding te plaatsen. Dit is een tussenstap voor het plaatsen van de 
vakevaluaties in de studiegids.  
 
FPC 
Vanuit het FPC heeft de afgelopen week het eerste facilitair overleg plaatsgevonden. De 
kennismaking verliep soepel en wij hebben veel nuttige informatie verkregen. Zo komen er extra 
fietsenstalling naast het volleybalveld zodra het Lab.42 gebouw af is. De zalen van het USC zijn 
nog gewoon beschikbaar voor ons wat fysieke tentamens dus mogelijk maakt als de opleiding 
daarvoor kiest. De pilot voor de verbeterde afvalverwerking van vorig jaar is doorgegaan, de 
resultaten hiervan worden momenteel geëvalueerd om te kijken of het scheiden van afval beter 
door studenten of door het afvalverwerkingsbedrijf zelf gedaan kan worden. Ook krijgen wij 
bericht en de mogelijkheid input te leveren zodra het contract met de cateraar afloopt. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- De inrichting van ons onderdeel van het beleidsplan is uitgewerkt. 
- Het inzetten van raadsassistenten is verder uitgediept. 
- Promotie voor de aankomende weken is besproken 
 
Jolein: Wat is er besproken over de OR? 
Chris: We hebben gezegd dat de OR toch niets te verliezen heeft. Dus op een gegeven moment 
moeten we zeggen dat we stemrecht hebben. We moeten wel tot een idee komen en als ze dit 
blijven doen gaat het niet gebeuren. 
 
Jolein: Wat is er besproken over de deadlines? 
Chris: Volgens mij ging dit over de agenda en de notulen.  
Manish: Dinsdag komen de BO notulen met de spellingscheck binnen.  
 
Jolein: Over de ORC update, we hebben er geen adviesrecht op. Dat had ik met Daan R 
besproken. Er waren trouwens 17 OC leden.  
 
Jolein: Over de terugkoppeling van vakevaluaties, ik snap het niet helemaal. 
Robin: Dat hebben we nog niet heel concreet besproken. Het is eigenlijk een verzameling van 
data.  
Jolein: Hoe is dit anders dan dat er bestaat? Als je als docent op de vakevaluatie reageert, dan 
krijgt ie ook data. 
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Robin: Als student krijg je die niet, dus we hebben nagedacht erover over hoe die naar de 
studenten komt. 
Daan J: Ze willen zorgen dat je voor het vak begint kan zien hoe een vak geëvalueerd is. Dit 
willen ze op canvas laten komen. Het doel is het later ook in de studiegids en de studiewijzer te 
krijgen. 
Jolein: Ik zou niet de eerste twee pagina’s pakken van de vakevaluaties. 
Robin: We gaan er rustig over nadenken. 
 

13. Evaluatie stukken 
Gerben: Een grote fout is dat er nu 13 mensen in de raad zitten doordat Jolein het stuk verkeerd 
heeft geschreven. 
Jolein: Goed punt. Er zitten alleen nog steeds maar 10 mensen in de raad, de rest zijn 
raadsassistenten. 
Robin: Over de kennismaking met CONGO, daar stond geen actiepunt voor. 
 

14. Evaluatie PV 
 

15. Rondvraag 
Daan R: Ik wil graag Jolein bedanken voor haar bijdrage. Het is fijn dat er mensen wel de notulen 
lezen. Ik hoop dat je veel succes hebt bij de partijen, de RvA en je studie. 
Manish: Ik wil Jolein namens de raad enorm bedanken voor haar inzet. Ik neem aan dat je in de 
RvA komt. Je bent een persoon die heel consistent en consequent werkt. Ik denk dat het heel fijn 
is om jou in de raad te hebben gehad, voornamelijk in de beginfase. Mede dankzij jou hebben we 
een goede start gemaakt, ondanks het feit dat het inwerkproces niet verlopen was, zoals het had 
moeten zijn. Nogmaals bedankt. 
Jolein: Ik ga jullie ook heel erg missen. Ik weet dat jullie voornamelijk kritiek van mij hebben 
gehoord, maar ik heb ontzettend veel vertrouwen in jullie.  
Manish: Kom een keer langs als wij ook weer op Science Park mogen zijn.  
Robin: Jolein is deels verantwoordelijk dat ik hier zit, dus dat neem ik haar heel kwalijk.  
Ik zie haar nog bij LIEF bestuursvergaderingen dus ik kan niet te hard gaan.  
 

16. Actielijst 
(PV-201124-01) Actie Daan R: Geef de reactie op de mail over de verkiezingen. 
(PV-201124-02) Actie Hilal: kijk naar de tijdlijn van Lex om uit te zoeken hoe het gaat met de 
studentpsychologen en ga na wie Monique is.  
(PV-201124-03) Actie Raadsassistenten: Maak kenbaar in welke commissie ze willen 
deelnemen. 
(PV-201124-04) Actie Manish: Stuur voor donderdag 12:00 naar de Robin een 
geheimhoudingsverklaring dan moeten de raadsassistenten voor maandag die hebben getekend. 
(PV-201124-05) Actie Robin: Zorg dat het onderdeel sollicitaties alleen toegankelijk is voor 
raadsleden voor zover het kan voor 2 december 12:00. 
(PV-201124-06) Actie Chris, Manish, Gerben, Daan j: Geef aan Robin voor morgen 12:00 uur aan 
welke week goed uitkomt 
(PV-201124-07) Actie Robin: Stuur de doodle van Congo door naar de raad 
 

17. Punten volgende agenda 
 

18. Sluiting 
Voorzitter Manish sluit de vergadering om 19:09. 

Pagina 5 / 5 


