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Vergadering PV 15-12-2020 
Tijd 18:00 
Voorzitter Manish Jhinkoe-Rai  
Aanwezig Daan Rademaekers (Daan R), Robin Wacanno, Chris Rotgans, Gerben Koopman, 
Ilse Altenburg, Margot Brinkhof, Parcival Maissan, Fijke Oei. 
Afwezig Sara dos Santos  Gigante, Daan Schoppink (Daan S), Daan Jellema (Daan J) 
Notulist Rosa van der Laag 
Gast Hilal Demirel  
 
 

1. Opening 
Voorzitter Manish opent de vergadering om 18:02. 
 

2. Notulen & Actielijst 
De notulen worden ingestemd met enkele aanmerkingen. 
 
(PV-201124-07) Actie Robin: Stuur de doodle van CONGO door naar de raad. 
(PV-201201-04) Actie Gerben: Vertaal het beleidsplan naar het Engels voor 15 december. 
Gedaan. 
(PV-201201-05) Actie Robin: Redigeer het Engelstalige beleidsplan en plaats deze op de website 
voor morgen 17:00 en stuur deze naar naar FPC. 
(PV-201208-01) Robin: Mail Kees over de rondetafelgesprekken dat Manish en Daan R nog geen 
datumprikker hebben ontvangen. Gedaan. 
(PV-201208-02) Actie Robin: Schrijf voor de volgende PV een instemming voor de OER-B 
informatiekunde. Gedaan. 
(PV-201208-03) Actie Daan R: Redigeer de instemming van de OER-B van informatiekunde voor 
de vanavond. 
(PV-201208-04) Actie Robin: Stuur voor 16 December 9:00 de instemming voor naar Annemarie 
en naar de decaan. 
(PV-201208-05) Actie Daan R: schrijf de adviezen Model Oer in een brief en stuur naar de 
werkgroep voor volgende PV. Gedaan. 
(PV-201208-06) Actie Robin: Redigeer het advies van Daan R over de Model-OER voor de 
volgende PV. Gedaan. 
(PV-201208-07) Actie Robin: Controleer of er IO’s en BO’s in de tentamenweek zijn. Gedaan.  
(PV-201208-08) Actie Chris: Regel een datum voor het IO voorbespreken voor morgenochtend 
12:00. Gedaan. 
 
 

3. Post 
In 

- Mailtjes over de rondetafelgesprekken 
- Twee sollicitaties voor de functie van ambtelijke secretaris 
- Een email voor de DIES van de UvA 
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4. Mededelingen 
Sara, Daan S en Daan J zijn afwezig en hebben niemand gemachtigd. 
Manish: Deadline voor de punten van 5 januari, kan voor deze vrijdag. We kunnen met zijn allen 
verschijnen op aankomende PV om elkaar te zien, ook als er geen punten worden aangedragen. 
 

5. Update CSR  
Omdat we gisteren IO hadden kon ik niet bij de PV zijn dus hier volgt een samenvatting van de 
notulen. De CSR heeft besloten om negatief te adviseren op de white paper sustainability. Ik 
moet verder opmerken dat de UvA een windturbine mogelijk bij SP of binnen de A10 wil. De FPS 
student in mij heeft hier planologische twijfels over.  Verder zijn we geïnformeerd over tijdlijn 
van de verkiezingen volgend jaar. De verkiezingen zullen langer dan normaal doorlopen door de 
aanwezigheid van hemelvaart in de verkiezingsweek. Verder zal de CSR de brief van de COR over 
de CDO medeondertekenen. Hierin wordt vooral opgeroepen voor ondersteuning voor de CDO 
vanuit een derde partij. Verder is de CSR geupdate over het plan voor de M-OER met daarbij de 
tijdlijn voor komend jaar en moment waarop input kan worden geleverd. Verder heb ik vanuit 
de CSR vorige week een meeting georganiseerd tussen de raden (die kwamen opdagen) en de 
CSR over de M-OER waarbij de raden hun eerste adviezen konden aandragen en bespreken. 
Hierbij is ook het plan voor de komende maanden uitgelegd.  
Dat waren volgens de notulen de belangrijkste punten. 
 

6. Vaststellen agenda 
1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. IO nabespreken (vertrouwelijk) 
8. W.v.t.t.k.  
9. Wat gaat er naar de CSR? 
10. Relevante updates taakgroepen en DB 
11. Evaluatie Stukken 
12. Evaluatie PV 
13. Rondvraag 
14. Actielijst 
15. Punten volgende agenda 
16. Sluiting  

 
 
 

7. IO nabespreken (Vertrouwelijk) 
 

8. W.v.t.t.k. 
 

9. Wat gaat er naar de CSR? 
 

10. Relevante updates taakgroepen en DB  
 
ORC 
Afgelopen week zijn de volgende zaken afgehandeld: de OER-B Informatiekunde, het 
beleidsplan, de NJE en de evaluatie van het FOC. Verder zijn de OER'en-B herverdeeld onder ons 
zessen en zullen er in het nieuwe jaar nieuwe dossiers worden opgepakt. Bovendien hebben we 
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een nieuw vergadermoment geprikt dat vanaf aankomende week in zal gaan. We zullen nu op 
donderdagavonden vergaderen van 19-20 (in periode 3).  
 
Belangrijke punten: 
- Het nieuwe vergadermoment zal voor aankomende week en periode 3 op donderdag van 
19-20 zijn. 
- Het M-OER gesprek vanuit het CSR heeft plaatsgevonden op vrijdag.  
- Na weken vergaderd en gemaild te hebben over de OER-B wijziging van Informatiekunde, is 
ook dit opgelost. We zullen positief instemmen op het instemmingsverzoek, en hopen dat de 
OER gelijk gepubliceerd zal worden.  
- Het FOC is geëvalueerd. Het was overwegend positief, de onderwerpen werden ruim 
voldoende beoordeeld, verder kon de time-management volgens de OC's iets strakker. We zullen 
dit in gedachten houden tijdens het organiseren van het nieuwe FOC, dat midden februari plaats 
zal vinden. Er is nog geen exacte datum, dit zullen we na de vakantie weer oppakken. 
- Het beleidsplan is af. 
- De NJE vragen zijn opgestuurd. 
 
Update Weekend: We hebben een locatie gevonden ergens in Nederland waar we gegarandeerd 
terecht kunnen mochten de maatregelen medio maart dit toestaan. Vervoer zou met een 
combinatie van carpoolen en openbaar vervoer geregeld worden. Omdat we dit jaar veel geld 
bespaard hebben op de accommodatie kijken we actief naar activiteiten om dan te gaan doen. 
Omdat de afspraak zeer vrijblijvend is voor beide partijen hebben we geen go-no-go moment 
afgesproken. 
 
Update voor de TSR. Beide evaluatiemomenten (zowel intern als extern) staan gepland voor in 
januari. We zullen dan ook het archiefstuk afronden. Zodra dit afgerond is kan de taakgroep 
opgeheven worden met instemming van de PV 
 
DB Update 
Het beleidsplan is af! Wat fijn! Dank voor de medewerking van een ieder.  
Ik heb gewacht op een te agenderen onderwerp voor dinsdag, echter heeft niemand, noch een 
commissie, een agendapunt willen agenderen per mail.  
Om deze reden zou er gedacht kunnen worden dat de vergadering van 15 december 2020 niet 
doorgaat. 
Echter, omdat deze PV de laatste van het jaar is, starten we de PV alsnog om 18.00u. Nog eentje 
denk je dan.  
Gelukkig hoef je je er niet voor in te lezen. 
Mochten er geen te agenderen onderwerpen zijn tijdens de vergadering, zijn we snel klaar. Maar 
dan hebben we elkaar nog wel een laatste keer gesproken voor de kerst. 
 
Tot slot: De vraag aan de commissiehoofden via deze weg is, om voor de laatste PV in januari een 
programma te presenteren met wat ze in het laatste halfjaar gaan willen doen. 
Bovendien, zal er in januari een inwerk taakgroep  komen. Denk alvast na of dit je leuk lijkt.  
 

11. Evaluatie stukken 
 

12. Evaluatie PV 
De raad is tevreden. 
 

13. Rondvraag 
Daan R: Heel fijn kerstfeest en gelukkig nieuwjaar.  
Gerben: Succes in de tentamenweek. 
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Robin: Kunnen we bij de Nieuwjaars Enquête de vacature voor de AS onderaan zetten? 
Manish: Je kan het aan Daan S vragen. 
Fijke: De vacature stond ook in de NSA mail. 
Manish: ACD en VIA zullen het ook publiceren. 
Chris: Willen we in de kerstvakantie nog iets leuks doen via Zoom? Want dan maak ik een 
datumprikker.  
Manish: Iedereen bedanktvoor jullie inzet dit jaar. We hebben er echt wat van kunnen maken 
met zijn allen. Het wordt gewaardeerd en laten we deze spirit vasthouden.  
Robin: Ik ga binnenkort even een poll doen wie het beleidsplan geprint wil hebben.  
 

14. Actielijst 
(PV-201124-07) Actie Robin: Stuur de doodle van CONGO door naar de raad. 
(PV-201201-05) Actie Robin: Redigeer het Engelstalige beleidsplan en plaats deze op de website 
voor morgen 17:00 en stuur deze naar FPC. 
(PV-201208-03) Actie Daan R: Redigeer de instemming van de OER-B van Informatiekunde voor 
de vanavond. 
(PV-201208-04) Actie Robin: Stuur voor 16 December 9:00 de instemming voor de OER-B van 
Informatiekunde door naar Annemarie en naar de decaan. 
(PV-201214-01) Actie Chris: Maak een smoelenboek in het Engels en verstuur die naar Robin 
voor vanavond 24:00. 
(PV-201214-02) Actie Daan R: Stuur de brief over de OER van Informatiekunde naar Manish.  
 

15. Punten volgende agenda 
 

16. Sluiting 
Voorzitter Manish sluit de vergadering om 18:50. 
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