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Vergadering PV 09-03-2021
Tijd 18:00
Voorzitter Chris Rotgans
Aanwezig Robin Wacanno, Daan Rademaekers (Daan R), Sara dos Santos Gigante, Ilse
Altenburg, ,Fijke Oei, Margot Brinkhof, Parcival Maissan,
Afwezig Daan Schoppink (Daan S), Manish Jhinkoe-Rai, Gerben Koopman,
Notulist Amber Cornelissen

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

2. Notulen & Actielijst
Notulen zijn goedgekeurd
(PV-210302-02) Actie iedereen - Promoot stukken voor deelname aan de raad op
LinkedIn/Facebook/Instagram 9-3 Gedaan
(PV-210302-03) Actie Parcival - Schrijf brief naar DT omtrent cijferpublicatie en stuur naar
Manish 9-3 Gedaan
(PV-210302-04) Actie Manish - Lees en reageer op brief 11-3 Gedaan
(PV-210302-05) Actie Robin - Stuur brief cijferpublicatie na goedkeuring naar het DT 12-3
Gedaan
(PV-210309-01) Actie FPC en ORC: Agendeer avondklok uitzondering practica 16-3 Gedaan

3. Post
In
Robin: Er was een mailtje van Kees,deze  is voor de korte termijn niet belangrijk. We hadden
voorheen een printpas en die was gekoppeld aan een account alleen dat account is stopgezet
door de hack dus we hebben geen printpas. Ik heb een toezegging dat er een vervanging voor
komt. Ik heb een pas en Amber heeft een pas  voor de tussentijd.
Parcival: Ik heb ook een medewerkerspas. Ik woon naast Science Park en ik ben er vaak.
Robin: We hebben twee mails over digitalisering. We hebben een mail over een bijeenkomst op
31 maart van 2 uur tot half 4 waar mensen op persoonlijke titel aan kunnen deelnemen voor een
discussie over toekomst over het onderwijs. Er is een max van 24 deelnemers, je kan mailen naar
het adres in de mail als geïnteresseerd bent.
Er is een bespreking over het visietraject campus toekomst van het onderwijs. Ze willen weten
wie er vanuit de FSR aansluit, dat is pas in de toekomst. Het is goed als mensen mij voor de
volgende pv willen laten weten of ze daaraan deelnemen en dan geef ik dat door tezijnertijd.
Chris: Het gaat alleen over visie op de toekomst?
Robin: Het gaat allebei over digitalisering, de eerste is voor mensen persoonlijk en de ander is
namens de raad.
Daan J: De eerste is denk ik een pre-meeting, het is voor beide meetings handig als er iemand is
van zowel de FPC als de ORC. Het is misschien handig als wij dit agenderen en aandragen.
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Margot: Die tweede is pas in juni dus dat is ver weg.
Robin: Die discussie is gebaseerd op een visiedocument wat ze nog gaan schrijven.
Uit

4. Mededelingen
Robin: Ik moet iets voor zeven weg want ik heb nog een vergadering.

5. Update CSR
Daan R: De CSR heeft gisteren vergaderd maar vanwege een presentatie kon ik daar niet bij zijn.
De CSR heeft vergaderd gisteren maar ik kan door een fout van m'n laptop niet altijd in de
P-drive dus ik kan nu alleen een samenvatting van de agenda en de stukken geven. De CSR heeft
gesproken over Course Enrolment (geen stuk dus geen idee wat er besproken is). Verder heeft de
CSR gesproken over het gratis aanbieden van menstruatieproducten voor studenten en
medewerkers op het campus om zo period poverty te bestrijden. Dit plan zal de komende weken
verder worden besproken binnen de CSR. Mogelijk zal ik hierover een PV stuk aanbieden voor de
volgende vergadering om input te krijgen vanuit jullie. Verder heeft de CSR gesproken over fysiek
onderwijs, we moeten hier nog over stemmen maar het lijkt erop dat we ons gaan inzetten op
het verder openen van de campussusen voor studieplekken. Ook gaan we een open brief
schrijven naar de overheid als reactie op de nieuwe plannen van de overheid voor investeringen
in het onderwijs. Als laatste hebben we besproken over uitwisselingen volgend semester, geen
idee wat hier de conclusie van was.

6. Vaststellen agenda
1. Opening
2. Notulen en Actielijst
3. Post in/uit
4. Mededelingen
5. Update CSR
6. Vaststellen agenda
7. OER’en wijzigingen
8. Kwaliteitsgelden
9. W.v.t.t.k.
10. Wat gaat er naar de CSR?
11. Relevante updates taakgroepen en DB
12. Evaluatie Stukken
13. Evaluatie PV
14. Rondvraag
15. Actielijst
16. Punten volgende agenda
17. Sluiting

De agenda is vastgesteld.

7. OER’en wijzigingen
Sara: We hebben ervoor gekozen om het proces van OER’en in twee delen te splitsen, we
beginnen met de wijzigingen vanuit de ORC, dat zijn deze wijzigingen. Sommige zijn al
behandeld. Over een week of twee komen andere wijzigingen langs. We hebben de concept
OER’en die gaan we lezen en daar komt een pv stuk uit. 16 April moeten we onze adviezen
indienen aan de OD’s.

Is het stuk duidelijk?
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Daan J: Bij het stuk overig gaat het over het toevoegen van een artikel bij informatica omdat het
wel bij informatiekunde en AI staat. Wat denken jullie dat het specifiek toevoegt?
Robin: Dit artikel gaat over regels omtrent becijfering. Ik heb deze drie gelezen. Het staat wel in 1
en 2 en niet bij informatica. Ik denk dat het handig is als er een algemene richtlijn is voor dit
soort dingen. Ik ben in mailcontact met de OC en OD van informatica. Uit eigen ervaring, omdat
de regels er niet zijn, doet elk vak en de docent er wat anders mee. Het zorgt voor veel
onduidelijkheid. Als er een richtlijn is dan is dit duidelijker.

Mist er informatie?

Heeft iemand een vraag over een van de OER’en?

Discussiemoment Cijferpublicatie

Master Toelatingseisen
Daan J: Ik vind het een goed idee dat dit gelijk getrokken wordt want sommige masters stellen
hoge eisen.

OER B tekstuele wijzigingen

Terugkoppeling Vakevaluaties

Overig
Daan J: Dit vind ik een goed idee als ik hoor wat de invulling momenteel is

Sara: Er stond boven dat het een full BOB was maar het is gewoon beeldvormend.
Chris: Dan gaan jullie nu een oordeelvormend stuk schrijven.

8. Kwaliteitsgelden
Daan R: We hebben het hier vorige week al over gehad alleen toen waren er veel mensen
afwezig. Je kan nu nog input leveren . We gaan het er morgen met Lex over hebben dus hoe meer
discussie we nu hebben hoe beter ik weet wat er in de raad speelt hierover. We gaan het nu niet
zo aandragen van we willen dit maar we gaan het er over hebben als optie en de haalbaarheid.
Margot: Gingen we een volgorde maken van prioriteit?
Daan R: Ja we willen prioriteit aanbrengen in de stemvoorstellen, het ligt er ook aan waar budget
voor is en waar het DT voor openstaat.
Parcival: Gaan we discussiepunten af of doen we nu vragen?
Daan R: Voor discussie is het misschien handiger als iedereen up to date is maar het maakt me
niet zo heel veel uit.
Parcival: Maar het is vorige week al behandeld en mensen hebben de notulen gelezen.
Daan R: Brand los anders.
Parcival: De training is uitgebreid maar het is van een dagdeel van vier uur naar twee dagdelen is
gegaan. Het is nog steeds een training van niks. Het is heel globaal, basaal en je doet er eigenlijk
helemaal niks. Het is handig om te kijken hoe we TE’s behandelen op de universiteit.. Sommige
hebben er helemaal geen zin in en daar is wel wat te winnen. Je wordt elke keer los aangesteld,
het is handiger om mensen voor lange termijn aan te nemen. Ze moeten elke keer een losse
training krijgen De docenten die zijn aangenomen met kwaliteitsgelden gaan we ze weer
aannemen maar dat doen ze niet met TE’s. Ik vind dat een onhandig systeem, daar valt nog meer
te winnen.
Daan R: Dit lijkt me een goed punt om met Lex over de TE’s te hebben. We willen trainingen
uitbreiden en het is ook handiger om ze langer aan te stellen zodat ze meer uren hebben
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Parcival: Misschien je TE’s aanbieden dat ze een BKO kunnen halen. Je kan het beter invullen dan
nu.
Robin: Ik wilde inhaken over BKO. Ik heb hier als assistent naar gekeken en er staat in de regels
dat je niet in aanmerking komt voor het BKO traject. Dat mag niet eens.
Parcival: Ik heb hierover gemaild en bij mij was het geen probleem, dus toen kon het wel. We
kunnen het hier dus wel over hebben. Als je in het laatste jaar zit van je contract mag je ook geen
trainingen meer volgen, dat muurtje kunnen we afbreken.
Daan J: We hebben dit bij de FPC besproken en onze voorkeur ligt bij het hebben van een
studentenpsycholoog voor Science Park aangezien die beperkt beschikbaar zijn. Dit is zeker in
deze tijd erg belangrijk.
Daan R: Het moet een prioriteit van de raad zijn, zeker na wat we in het nieuws horen over de
faculteit  van maatschappij en gedragswetenschappen. Het uitbreiden van de
studentenpsychologen en de toegankelijkheid hiervan moet een prioriteit zijn.
Parcival: Er waren toch meer mensen aangenomen, kunnen we misschien vragen of die over de
faculteit kunnen worden verdeeld qua uren.
Daan R: Er waren er twee extra  aangenomen.
Parcival: Ik hoorde dus dat het er 6 waren.
Daan R: Ja we zijn de grootste faculteit dat kunnen we denk ik wel vragen,
Parcival: Bij die studieadviseurs kan ook een studentenpsycholoog zitten
Sara: Wat zijn de kosten van een studentenpsycholoog?
Parcival: Fulltime is niet meer dan 30,000 per jaar. Dat zou je kunnen vragen maar een
werknemer kost niet veel.
Daan R: Er zijn veel psychologen maar zelfs bij een niet voltijd aanstelling is het mogelijk. De
verdeling heeft ook oplossingen.
Daan R: Ik heb wat nieuwe dingen, we kunne het morgen met Lex bespreken en volgende week
hierover stemmen

9. W.v.t.t.k.
Er is verder niks ter tafel gekomen.

10. Wat gaat er naar de CSR?
Er gaan deze week geen dossiers naar de CSR

11. Relevante updates commissies en DB
Daan J: Vandaag heeft de FPC de activiteiten voor de werving van de komende week besproken.
Er zullen vlogs geplaatst worden op onze social media stories namens het DB, de FPC en de ORC.
Daarnaast zal er aanstaande zondag 21 maart om 20:00 een extra brainstorm plaatsvinden
omtrent de werving waar ook de studentenpartijen aanwezig zullen zijn. Vanavond zal ik dit nog
even extra toelichten. Daarnaast hebben we het openstellen van practica tijdens de avondklok
besproken. Wij zijn van mening dat de beste aanpak is docenten een template te geven dat zij op
eigen initiatief aan leerlingen kunnen verstrekken om hen de gelegenheid te geven practica en
projecten na de avondklok uit te voeren.

Een aantal belangrijke punten:
- De concept wijzigingen voor de diversiteit en inclusiviteit nota zullen tijdens het IO morgen
besproken worden.
- Volgende week zullen wij beginnen met het schrijven van een beeldvormend stuk over de
wijzigingen diversiteit en inclusiviteit nota aan de hand van de feedback van het DT.
- We hebben een brainstorm gehad over de dossiers mentale gezondheid en sociale veiligheid,
deze zullen wij weer actief op gaan pakken.
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Manish: Het DB heeft zich door mijn afwezigheid niet samen kunnen komen om te vergaderen.
Deze week zal er een DB-vergadering plaatsvinden op een ander tijdstip dan gebruikelijk.
Hierover wordt nog gesproken.
Tevens is het DB opzoek naar dossiers waar het DB zich mee kan bezig houden.
Input vanuit de commissies is daarom gewenst.

Sara: Deze week hebben we de planning van de OER'en besproken. Daarnaast hebben we ook
weer het dossier van de roosters opgepakt en hier samen over gebrainstormd. Ook hebben we
het weer gehad over het student-tutor contact dossier en de bijvak inschrijving van de VU.
Verder is de mail wat betreft de avondklok op het science park geagendeerd.

Uitleg belangrijke punten:
- De ORC is het eens dat er iets gedaan moet worden aan de huidige avondklok omstandigheden
voor practica. We willen dit tijdens het IO agenderen en vragen wat de precieze reden hiervoor
is (geldkwestie of andere redenen).
- Er zal een brief naar het DT en OC's worden geschreven over de implementatie van het artikel
terugkoppeling vakevaluaties in de OER'en-B.
- Het dossier van de roosters zal weer worden opgepakt. Aankomende week zal onderzocht
worden wat er in voorgaande raden voor werk aan gedaan is dat voor ons relevant kan zijn.
- De OER'en planning is besproken. Eerst zullen de voorstellen voor wijzigingen in de OER'en (A
en B) in een B-O-B cyclus op de pv's besproken worden. Vervolgens zal er ook een pv stuk
geschreven worden met de wijzigingen van de concept OER'en. Hier zullen de aankomende twee
weken samenvattingen over geschreven worden.
- Er is besproken of het student-tutor contact dossier op korte termijn nog relevant is in
verband met corona. Er zal nog een keer gepeild worden of hier behoefte aan is. Wellicht zal er
nog een insta-post over volgen in samenwerking met FPC.
- Er is gebrainstormd over de bijvak inschrijving van de VU. De ORC wil onderzoeken of het
mogelijk is alle studenten van het FNWI bijvak studenten te maken van de VU.

12. Evaluatie stukken
Geen evaluatie stukken

13. Evaluatie PV
Chris: Het was een korte PV

14. Rondvraag
Daan J: Ik wil iedereen vragen om in de eigen kring te vragen of mensen geïnteresseerd zijn in de
studentenraad. In mijn update kon je lezen dat er zondag een brainstorm is. De
studentenpartijen zullen erbij zijn. We gaan kijken wat we uit de kast kunnen trekken. Deel
alsjeblieft ook de posts
Robin: Vergeet niet te stemmen.
Daan J: Waar is Robin?

15. Actielijst
(PV-210316-01) Actie ORC en FPC Agendeer digitaliseringsprojecten en wie er heen gaat 23-03

16. Punten volgende agenda
Daan J: Er komt een beeldvormend stuk over diversiteit
Sara: De OER’en komen weer langs

17. Sluiting
Vergadering afgesloten om 18.29.
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