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Vergadering PV 09-02-2021 
Tijd 18:00 
Voorzitter Manish Jhinkoe-Rai  
Aanwezig Robin Wacanno, Margot Brinkhof,, Fijke Oei, Daan Jellema (Daan J), Ilse 
Altenburg, Chris Rotgans, Gerben Koopman, Daan Rademaekers (Daan R), Sara dos Santos 
Gigante 
Afwezig Daan Schoppink (Daan S), Parcival Maissan, Hilal Demirel 
Notulist Amber Cornelissen 
 
 

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

2. Notulen & Actielijst 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 
(PV-210105-06) Actie Daan R: Onderzoek de hardheidsclausule omtrent het BSA. - eindoordeel 
wordt geveld door examencommissie en zij mogen daarvan afwijken, er staat geen 
hardheidsclausule in de OER. Indirect is het geregeld - Gedaan 
(PV-210202-01) Actie Manish: vraag Sara of ze de ORC update wil publiceren voor 3 februari. - 
Gedaan 
(PV-210202-02) Actie ORC: Agendeer opleidingsdirecteur en examencommissie binnen de 
commissie voor 16 februari - Gedaan 
 

3. Post 
In 
Robin: We hebben een mailtje van lof over een meeting van meerdere FSR’en in Nederland. Het 
idee is dat er twee mensen per FSR heen gaan. We moeten even kijken wie er heen willen. 
Manish: Het kan straks op de agenda. 
Robin: Van Congo hebben we een mailtje gekregen over een ontmoeting met bestuur, dat was 
een tijdje geleden al gepland alleen was het toen handiger om het na de wissel te doen. Die heeft 
plaatsgevonden.  
Manish: Is er een Doodle gestuurd? 
Robin: Nee. 
Manish: Het kan op de agenda. 
Robin: We hebben een datumprikker van Danielle van Versendaal over een meeting over social 
platforms binnengekregen.  
Daan J: Het gaat over een platform wat ze op willen zetten zodat studenten kunnen interacteren 
tijdens corona, Hilal is hierbij betrokken. Er moeten 1 of 2 mensen per partij heen gaan. Het lijkt 
me handig als er vanuit de FPC mensen heen kunnen. 
Gerben: Het is een grootschalig project voor iedereen op de UvA. Het is een project van 
studenten wat ontploft is en waar kwaliteitsgeld heen gaat. Vanuit wat ik heb gehoord is er 
weinig vertrouwen in dat het gaat lukken qua techniek. We moeten opletten dat het geld niet 
wordt verkwist. Het via bestuur is er tegen.  
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Daan J: We hebben er in het begin van het jaar wat over binnen gekregen. Ze vroegen toen of wij 
het op wilden zetten en dat hebben we om de reden die jij net noemt afgeslagen. We kunnen in 
ieder geval horen wat ze te zeggen hebben. 
Robin: De raad van toezicht van de universiteit heeft reactie gegeven op onze brief, die heeft 
iedereen binnen gekregen.  
 

4. Mededelingen 
Manish: Kom voor 18.00 binnen, niet precies om 18.00. Een 5-tal minuten is voldoende. 
Manish: Amber notuleert voor het eerst, Sarais bij haar eerste PV in 2021. 
 

5. Update CSR  
Daan R: Gisteren heeft de CSR gestemd en besloten voor een nieuwe zachte knip te zijn. Hiervoor 
zullen we lobbyen bij het CvB en proberen andere studentenraden ook aan onze zijde te krijgen 
omdat hierover waarschijnlijk weer een landelijk besluit moet worden genomen. Ook hebben we 
besloten een brief van WO in actie te ondertekenen om meer geld vrij te maken voor 
ondersteunend personeel om zo bij onderwijzend en wetenschappelijk personeel meer tijd vrij 
te maken voor onderwijs. We hebben verder vorige week besloten op een advies over het 
functieprofiel van de ombudsman. Wij hebben deze week ons brief goedgekeurd, we pleiten 
vooral voor een onafhankelijk persoon. We zijn ook geüpdatet over de informatieveiligheid 
strategie van de UvA en een lid van ons zal zich hier actief mee bezighouden om ervoor te zorgen 
dat de data van UvA veilig is. Als laatste gaan we ons inzetten om de ethische commissie van de 
UvA weer actief te krijgen om ervoor te zorgen dat er binnen het onderwijs en wetenschap oog 
blijft voor de ethische dimensie. 
 

6. Vaststellen agenda 
Manish: Brief van Congo en de brief van LOF bespreken wordt toegevoegd aan de agenda. 
 

1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Commissiehoofden 
8. Begroting 
9. Brief LOF 
10. Ontmoeting Congo  
11. UvA Social Platform 
12. Brief Raad van Toezicht 
13. W.v.t.t.k.  
14. Wat gaat er naar de CSR? 
15. Relevante updates taakgroepen en DB 
16. Evaluatie Stukken 
17. Evaluatie PV 
18. Rondvraag 
19. Actielijst 
20. Punten volgende agenda 
21. Sluiting  

 
De agenda is vastgesteld 
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7. Commissiehoofden  
Sara: De onderwijs en reglementencommissie. Eerst ga ik het hebben over het verleden, 
september tot januari. In het begin moesten we erg zoeken, er waren nog lopende dossiers zoals 
OER-A wijzigingen, daar heeft Daan R veel tijd aan besteedt. OER-B informatiekunde hebben we 
behandeld. Er was een wijziging toegevoegd maar hier was nooit over ingestemd, hier hebben 
we veel over gemaild zodat we een instemmingsverzoek hebben gekregen. We hebben de FOC’s 
en de SVO’s weer opgepakt, die zijn leerzaam en fijn geweest. Het dossier terugkoppeling 
vakevaluaties hebben we opgepakt, dit was deels oud en deels nieuw. We wilde dit in de 
studiegids plaatsen zodat de reviews van de studenten daar ook te zien zijn maar dat was niet 
realistisch. We willen dit op Canvas publiceren waar de OD en de OC’s een stukje plaatsen over 
de feedback die ze hebben gehad. Er zijn brieven naar alle OC’s gestuurd om het te bespreken 
met de OD’s. Robin en ik gaan hier nog aan werken. De OD herbenoemingen zijn langsgekomen. 
We hebben alle OER- B’s gelezen, als het goed is zijn we donderdag klaar en is dit verwerkt. Het 
ziet er niet uit alsof we heel veel bereikt hebben, we willen nu meer nieuwe dossiers oppakken, 
dit is besproken in de evaluatie. De vergaderingen waren wat te kort. Dat gaan we veranderen, ik 
ga een logboek bijhouden. We hebben een jaarplanning gemaakt net als de FPC, er zijn eind- en 
medeverantwoordelijken toegevoegd. We zijn nu met 6 mensen en we willen dit aankomend half 
jaar doorzetten en meer oppakken. De terugkoppeling vakevaluaties, de studiegids, kwaliteit van 
onderwijs van tijden in corona en publicatie van roosters staan genoemd in het beleidsplan. We 
zijn hier goed mee bezig, sommige dingen zijn afgevallen. We moeten hier op blijven 
terugkomen. De NJE is geweest met hulp van FPC. Er zijn opmerkelijke dingen uitgekomen. De 
studenten willen meer bekendheid van reglementen. Andere belangrijke conclusies worden 
meegenomen. In februari zullen we ons richten op de terugkoppeling van vakevaluaties en de 
OER-en B. Ik heb een gesprek gehad met Anne-Ruth, de voorzitter van de vorige raad. Er zal een 
FOC plaatsvinden. De dossiers opleidingsdirecteur en examencommissie wordt opgepakt, er 
komt een stuk aankomende PV. We hebben de jaarplanning van de FPC overgenomen. Elke 
maand worden de doelen kort weergegeven. We gaan bekendheid belangrijke reglementen, 
docentprofessionalisering en studiesucces, cijferpublicatie,  terugkoppeling vakevaluaties, 
student tutor contact, OER-en B en de kwaliteitsafspraken oppakken. Daarnaast zullen we ook 
archiefstukken schrijven. Hebben jullie nog tips? 
 
Daan J: Ik zie veel grote dossiers staan, heb je prioriteiten? 
Sara: Daar hebben we niet naar gekeken. 
Daan J: Soms als je alles tegelijk probeert te doen bereik je minder, houdt daar rekening mee. Ik 
zag bij de NJE ‘Zouden jullie meer werkcolleges willen dan hoorcolleges’. Wat wilden jullie doen 
met deze vraag? 
Sara: Het was puur informatief. 
Gerben: Men vond hoorcolleges fijn. 
Sara: We wisten niet van welke studie mensen kwamen dus het was puur informatief.  
Manish: Staan er nog dossiers in de koelkast? 
Sara: Roosters en in de jaarplanning staan er nog een heleboel.  
Daan J: Als jullie een dossier niet op kunnen pakken, laat het ons dan weten (FPC). 
 
Daan J: Ik ga de dossiers bespreken per onderdeel van de commissie. Eerst heb ik het over alle 
dossiers binnen faciliteiten daarna heb ik het over de dossiers binnen Publieke Relaties. 
Daan J: We beginnen met diversiteit, Margot zit namens de raad in de klankbordgroep. De 
afgelopen To Dah Loo stond in het teken van diversiteit, we willen een LGBTQ representatie dag 
organiseren. De FO is in november gestart, er wordt geluisterd naar onze input als we met 
concrete actiepunten komen.  
1 Op de 5 klachten wordt niet behandeld, we willen daarom een klachtenloket opzetten. 
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Qua mentale gezondheid en sociale veiligheid gaan we een bijdrage leveren aan de health week, 
we promoten ook de vertrouwenspersoon. We willen op dit gebied graag input.  
Het dossier toegankelijkheid is recentelijk opgepakt. We gaan de NJE gebruiken voor input 
vanuit mensen met een fysieke beperking die niet tevreden waren. 
De collegepraatjes waren een probleem in het begin, we konden niet langskomen dus we 
moesten zoom links vragen, het was chaotisch. We zijn best wel goed onderweg, we hebben een 
filmpje wat docenten op Canvas kunnen zetten. We kunnen dingen op de Mediawall neerzetten. 
We hebben ook filmpjes gemaakt dit jaar, die willen we daar ook op plaatsen. Het scherm staat 
nu tijdelijk uit.  
De resultaten van de NJE zijn verwerkt door de ORC en FPC. Er zijn 1400 reacties gezien, de 
commissies gaan aan de slag met de punten. Volgende keer moeten de doorverwijzingen binnen 
vragen kloppen.  
We hebben een groei gezien in social media. Chris heeft Adobe Photoshop en Premiere 
vaardigheden, er zijn leuke posts geplaatst. We zijn van 100 naar 600 volgers gegaan. We doen 
wekelijks een post. We kunnen het krijtbord nu helaas niet gebruiken. De posts zijn een stuk 
beter geworden 
De TodahLoo wordt momenteel voornamelijk online gelezen, veel studieverenigingen delen hem 
online. We leveren dit jaar stukjes zelf aan zodat we ons eigen zegje kunnen doen. Fijke en ik 
schrijven deze samen dus we hebben input vanuit beide commissies.  
De verkiezingen gaan nog moeilijk worden, het wordt helemaal online. Na de werving gaan we 
hier een concrete ingeving aan geven, We horen graag jullie input.  
De tijdlijn voor de werving is klaar, we liggen op schema. We gaan de aankomende twee 
maanden social media posts doen, er staan filmpjes in de planning. We gaan vlogs doen en we 
gaan een Q&A  doen. Vanuit andere studieverenigingen weet ik dat Q&A’s veel reacties krijgen.  
Manish: Het krijtbord is sinds eind december niet in gebruik, daarvoor was het dat wel. 
Manish: Stuur een pdf van je powerpoint Sara en Daan op de update mail van deze PV.  
 

8. Begroting 
Robin: Ik ga laten zien wat we hebben uitgegeven op basis van de bonnetjes. We hadden een 
begroting, hier zien jullie de samenvatting. PR, divers, samenwerking bevordering en inwerken 
zijn grote posten. Voor PR zijn vesten en overhemden gekocht, dat was iets meer dan 600 euro. 
Voor de NJE is 100 euro uitgegeven aan bol.com bonnen. In totaal is er  voor PR iets meer dan 
700 euro uitgegeven. Van online faciliteiten is alleen de Adobe licentie gekocht, dat was 19 euro. 
Bij diversen hoort o.a relatiegeschenken. Het cadeau van Jolein valt hieronder en de vergoeding 
van de technisch voorzitter van ons BO. Nina heeft 50 euro ontvangen voor het BO en het 
nakijken van de notulen. Aan diverse is bijna 70 euro uitgegeven. Aan 
samenwerkingsbevorderingen is het meest uitgegeven. In september was er een raadsborrel en 
het DB is naar het tropenmuseum geweest. Het DB had al kaartjes voor het Anne frank huis ook 
al ging dit niet door. De kerstpakketten die Chris heeft geregeld kwamen uit op 230 euro. In 
totaal is er iets meer dan 400 euro uitgegeven. In totaal hebben we 13550 euro begroot, er is iets 
meer dan 1200 euro uitgegeven dus we hebben nog ruim 12,000 euro over. We gaan nog dingen 
uitgeven in de toekomst. Nina gaat nog een aantal keer voorzitten dus dat kost geld. Voor de FOC 
zal er nog eten worden geregeld in de vorm van thuisbezorgd bonnen. Er zullen mogelijk nog 
wat trainingen plaatsvinden. Rond de verkiezingen zal er nog worden uitgegeven aan promotie 
en acties. Het evaluatieweekend wordt misschien geen fysiek weekend maar er worden wel 
activiteiten georganiseerd wat geld kost. Het inwerkweekend is mogelijk niet fysiek maar daar 
kunnen we wel wat organiseren waar we de begrote 2000 euro voor kunnen gebruiken. Als er 
nog ideeën zijn waar geld naartoe kan dan is dat welkom. 
Daan J: Een idee is dat het best leuk is om een keer na het raadsjaar nog een weekend ergens 
heen kunnen gaan omdat veel weekenden nu niet doorgaan.  
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Robin: In principe zijn we tot 31 augustus raadslid, het zou misschien in de zomervakantie 
kunnen. We werken natuurlijk  op declaraties bij de UvA dus we hebben geen geld dus dat 
moeten we wel van tevoren overleggen zodat dit mag. Ik denk niet dat ze daar moeilijk over 
doen.  
 

9. Brief LOF 
Manish: Het ging om het sturen van twee studenten. 
Robin: Het gaat over faculty council meetups. Het gaat om meetings met faculteiten van alle 
FSR’en. De vraag is of mensen van ons mee willen doen.  
Daan R: Ik moet kijken of ik kan maar het lijkt me leuk. 
Fijke: Het lijkt mij ook leuk. 
Robin: Er staat een Google Forms en dan komt er een Doodle. 
Manish: Daan en Fijke willen jullie gaan? 
Daan en Fijke gaan. 
 

10. Ontmoeting Congo bestuur 
Daan J: Hoe meer contact met studieverenigingen hoe beter.  
Robin: Moet ik hier nog een reactie op sturen? 
Amber: Ik stuur wel een Doodle. 
 

11. UvA social Platform 
Chris: Ik wil hier wel heen. 
Manish: De deadline is aanstaande vrijdag, je moet de Doodle invullen. 
 

12. Brief Raad van Toezicht 
Manish: Is er nog behoefte over discussie omtrent de brief van de Raad van Toezicht? 
Daan J: Als jij suggesties hebt voor het sterker verwoorden van de brief dan graag, anders is het 
niet nodig.  
 

13. W.v.t.t.k.  
Er is niks ter tafel gekomen. 
 

14. Wat gaat er naar de CSR? 
Er gaat geen dossiers naar de CSR. 

 
15. Relevante updates commissies en DB  

 
16. Evaluatie stukken 

Er waren geen stukken. 
17. Evaluatie PV 

Daan J: Er waren drie puntjes voor de email, we kunnen die denk ik beter bij de mails zelf 
bespreken. Dan hoeven we geen nieuw punt ervoor te maken. 
Daan R: Ik ben het ermee eens, let er wel op dat we dan geen discussie hebben, als het kleine 
puntjes zijn dan zou ik het wel daar doen. 
Gerben: Ik vind dit type PV heel handig met een update van de commissies.  
 

18. Rondvraag 
Robin: Voor de mensen van LIEF, reageer op de poll en bedenk dingen voor de valentijnsactie. 
 
Daan J: Hebben we een cadeau voor Rosa geregeld?  
Chris: Ik heb nog geen cadeau geregeld maar willen jullie dan input geven? 
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Manish: Een mok. 
Daan R: Ze houdt van duurzame dingen, ze drinkt niet, maar ze houdt wel heel erg van thee. 
Chris: Dan is een mok met thee wel leuk. Hebben jullie een quote? 
Manish: Notuleren kun je leren. 
Chris: Wie is er bij de voorbespreking van IO? 
Daan J: Ik ben er niet. 
Ilse: Ik ben er niet. 
 

19. Actielijst 
(PV-210209-01) Actie Robin - invullen brief LOF voor Daan R en Fijke voor 12-2 
(PV-210209-02) Actie iedereen - Lever input over cadeau voor Rosa laat het Chris weten voor 
15-2 
(PV-210209-03) Actie Daan R - Vraag adres Rosa en benader haar vrienden voor cadeau 
 

20. Punten volgende agenda 
Manish: Voor 16 februari staat er nog niks in. 
Sara: Een PV stuk over de publicatie van de cijfers. 
 

21. Sluiting 
Manish sluit de vergadering om 19:12.  
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