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Vergadering PV 23-03-2021
Tijd 18:00
Voorzitter Manish Jhinkoe-Rai
Aanwezig Robin Wacanno, Daan Rademaekers (Daan R), Sara dos Santos Gigante, Ilse
Altenburg, Margot Brinkhof, Chris Rotgans, Gerben Koopman, Daan Jellema (Daan J)
Afwezig Daan Schoppink (Daan S), Fijke Oei, Parcival Maissan,
Notulist Amber Cornelissen
Gast: Hilal Demirel

1. Opening
Voorzitter Manish opent de vergadering om 18:01.

2. Notulen & Actielijst
Notulen zijn goedgekeurd.
(PV-210316-01) Actie ORC en FPC Agendeer digitaliseringsprojecten en wie er heen gaat 23-03
Gedaan.
Robin: Ik zag dat er het vanuit FPC Margot was en dat er een mail was geweest. Ik moest centraal
mensen aanmelden vanuit de raad.
Margot: Die van Juni?
Sara: Klopte het dat er een maximaal aantal was voor het ding op 23 juni?
Robin: Daar zag ik niks over, alleen voor die op 30 maart maar ze regelen meer plek als ermee
belangstelling was.
Sara: Ik wilde op zich ook wel.
Robin: Ik kan jou naam er ook bij zetten.

3. Post
In
Robin: We hadden wat gekregen over printen, dat heb ik naar beide commissies gestuurd.
Sara: Ik heb het geagendeerd voor de aankomende vergadering.
Robin: Dit is niet het printen van ons zelf. Dit gaat over meer mogelijkheden voor studenten om
readers te printen.
Daan J: Vanuit mijn opleiding is het mogelijk om readers te printen, vanuit de FPC heb ik een
actiepunt om dit uit te zoeken. Het opschalen is misschien mogelijk, daar moet onderzoek naar
gedaan worden.
Robin: Dit ging ook specifiek over als opleidingen dit niet zelf in elkaar hebben gezet maar ze
linkjes sturen naar artikelen online. Er was de vraag of daar ook ondersteuning voor zou kunnen
komen.
Manish: Het ORC heeft het geagendeerd?
Robin: De CSR heeft gemaild over de brief, daar hebben wij vrijdag over gestemd.
Uit
Robin: We hebben gemaild naar de OD van Natuur- en sterrenkunde. Dit ging over de colleges na
de avondklok. Hier hebben we op gereageerd en de inhoud van het IO verwerkt.
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4. Mededelingen
Manish: Fijke is er niet, Daan S heb ik niks van gehoord, Parcival is er niet.
Gerben: Parcival is er ook niet en ik moet om 10 voor 7 weg.
Daan J: Er is een kleine kans dat ik eerder weg moet.
Manish: Hilal wil jij je camera aanzetten?

5. Update CSR
Daan R: Enkele leden van de CSR zijn in een werkgroep bezig met het actualiseren van het
universitair reglement. Hier hebben wij een conceptversie van gekregen. Ik zal proberen hier
volgende week een PV stuk over te hebben om jullie de kans te geven hier input op te geven.
Verder komen er wat aanpassingen aan de evaluatie van de besteding van de kwaliteitsgelden,
dit heeft weinig impact op ons. Verder werken we aan betere regels voor de klachtencommissie,
dit is een plek waar studenten en medewerkers kunnen klagen over zaken die betrekking
hebben op sociale veiligheid. Verder hebben we besloten ons sterker in te zetten voor de
terugkomst van fysiek onderwijs. Ook hebben we gesproken over het gebruik van webelect, we
gaan ons hiertegen verzetten. De UvA zit hier contractueel aan vast maar na het fiasco van vorig
jaar willen we graag een andere dienst hebben. Als laatste hebben we besproken op welke
manier we instagram post plaatsen over mental health.

6. Vaststellen agenda
1. Opening
2. Notulen en Actielijst
3. Post in/uit
4. Mededelingen
5. Update CSR
6. Vaststellen agenda
7. Tweede Raadsjaar [VERTROUWELIJK]
8. Klachtenloket
9. OER’en Wijzigingen
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
15. Rondvraag
16. Actielijst
17. Punten volgende agenda
18. Sluiting

Daan J: Ik zou graag het punt tweede raads jaar agenderen. Ik wil dit graag agenderen als
agendapunt 7.
Manish: Dat zullen we doen. De agenda is vastgesteld.

7. Tweede Raadsjaar [VERTROUWELIJK]

8. Klachtenloket
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Manish: Jullie hebben het besluitvormende stuk al twee weken geleden gezien. Al twee
verenigingen hebben mij benaderd m.b.t. het klachtenloket.De ASVA en de AUC waren beide heel
positief. Ik ga op korte termijn met hen spreken om dit verder door te trekken.

Is het stuk onduidelijk?
Klopt de informatie?
Robin: Ik had een vraag, er staat wat over het gemiddelde uurloon van 10,00. Ik vroeg me af waar
dit op gebaseerd was. Volgens mij betaalt de UvA wel meer dan dat ook aan studenten. Waar is
dit op gebaseerd?
Manish: Het idee is om mensen op flexcontract aan te nemen en dit is het wettelijke minimum.
Robin: Je noemt het hier als gemiddeld maar als je dit ziet als minimum dan zou ik het ook zo
benoemen.
Manish: Dan doe ik bij deze de toezegging dat het wettelijk minimumloon moet heten.

Mist er informatie?

Missen er stemvoorstellen?

Kloppen de stemvoorstellen?

Stemmen

Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 20/21 stemt in met het ongevraagd adviseren van het DT
van de FNWI over het installeren van een klachtenloket.
Peilen
2 positief 0 neutraal 0 negatief
Stemmen
7 voor 0 tegen 0 blanco 1 onthouden

Gelaagd stemmen stemvoorstellen 2 en 3.

Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 20/21 stemt in met het installeren van een klachtenloket,
waarbij de voorkeur is, het klachtenloket te installeren op de eerste etage van het
gebouw 904 van Science Park.
Peilen
2 positief 0 neutraal 0 negatief
Stemmen
3 voor

Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 20/21 stemt in met het installeren van een klachtenloket,
waarbij er geen voorkeur geniet dit klachtenloket te installeren op een etage binnen  het
gebouw 904 van Science Park.
Stemmen
4 voor

Instemmen Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 20/21 stemt in met het installeren van een
klachtenloket,  waarbij er geen voorkeur geniet dit klachtenloket te installeren op een
etage binnen  het gebouw 904 van Science Park.
Peilen
1 positief 1 neutraal 0 negatief
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Stemmen
7 voor 0 tegen 0 blanco 1 onthouden

Gelaagd stemmen over stemvoorstellen 4 en 5.

Stemvoorstel 4: De FSR FNWI 20/21 stemt in dit voorstel als proef te laten starten voor
een periode van minimaal 6 maanden, waarna na evaluatie kan bekeken worden of het
klachtenloket nog nodig moet zijn.

1 voor

Stemvoorstel 5: De FSR FNWI 20/21 stemt in dit voorstel als proef te laten starten voor
een periode van minimaal 12 maanden, waarna na evaluatie kan bekeken worden of het
klachtenloket nog nodig moet zijn.

5 voor

Instemmen Stemvoorstel 5: De FSR FNWI 20/21 stemt in dit voorstel als proef te laten
starten voor een periode van minimaal 12 maanden, waarna na evaluatie kan bekeken
worden of  het klachtenloket nog nodig moet zijn.

Peilen

2 positief 0 neutraal 0 negatief

Stemmen

7 voor 0 tegen 0 blanco 1 onthouden

Gelaagd stemmen over stemvoorstellen 6 en 7.

Stemvoorstel 6: De FSR FNWI 20/21 stemt dat het klachtenloket geïnstalleerd zal moeten
worden op het moment dat Science Park weer volledig open mag, conform de landelijke
protocollen omtrent de COVID-19.

7 voor

Stemvoorstel 7: De FSR FNWI 20/21 stemt dat het klachtenloket pas vormgegeven zal
moeten worden op het moment dat Science Park weer volledig open mag, conform de
landelijke protocollen omtrent de COVID-19.

0 voor

Instemmen Stemvoorstel 6: De FSR FNWI 20/21 stemt dat het klachtenloket geïnstalleerd
zal moeten worden op het moment dat Science Park weer volledig open mag, conform de
landelijke protocollen omtrent de COVID-19.

Peilen

2 positief

Stemmen

7 voor 0 tegen 0 blanco 1 onthouden
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9. OER’en wijzigingen
Sara: We hebben een aantal wijzigingen aan het stuk toegevoegd maar het spreekt redelijk voor
zich. Of wil je dat ik de wijzigingen mondeling vertel.
Manish: Dat doe ik zo.

Is het stuk duidelijk?
Mist er informatie?
Ilse: Ik zie alleen stemvoorstel 2 staan en niet 1, klopt dat?
Manish: Dat klopt,
Robin: Stemvoorstel 1 stond er origineel tussen maar die is er uitgehaald alleen is de nummering
niet aangepast.
Sara: Ik zal het wijzigen.

Sara: We hebben het deel van de cijferpublicatie aangepast omdat bleek dat dit niet via de OER te
regelen is. Daar is een update over geschreven. We hebben besloten dat terugkoppeling van
vakevaluaties dat we niet 1 optie aandragen maar dat we er drie kunnen instemmen en dat OC’s
zelf kunnen kiezen. We wachten ook nog een reactie af op de brief over de cijferpublicatie.

Kloppen de stemvoorstellen?

Missen er stemvoorstellen?
Manish: Er mist een stemvoorstel bij cijferpublicatie, maar dat is al ingestemd.

Kloppen de plus- en/of minpunten?

Missen er plus- en minpunten?
Manish: Bij stemvoorstel 2 zie ik geen minpunten en stemvoorstel 3 heeft dat ook niet.
Stemvoorstel 5 heeft geen minpunten en stemvoorstel 6 heeft geen plus en minpunten.
Gerben: Bij stemvoorstel 2 wat nog een minpunt zou moeten zijn is dat opleidingen
beargumenteren dat hun opleiding anders is omdat ze bijvoorbeeld een snellere opleiding zijn in
1 jaar en dat ontnemen wij ze wel.
Manish: Die wordt toegevoegd.
Gerben: Ik wil het ook best doen.
Manish: Waren er geen plus- en of minpunten bij stemvoorstellen 3 en 4.
Sara: Hadden we wel moeten toevoegen.
Manish: Ik zou kijken naar de belangrijkste en die zie ik graag terug.

Master toelatingseisen
Daan R: Het is belangrijk dat we eraan herinneren dat als ze de instroom van de masters niet
goed vinden ze de uitstroom van bachelorstudenten moeten verbeteren.

Tekstuele wijzigingen en stemvoorstel 3

Terugkoppeling vakevaluaties en stemvoorstel 4

Overig OER B Natuur- en sterrenkunde en stemvoorstel 5

OER B Informatica en stemvoorstel 6
Manish: Willen jullie nog peilen?
Sara: Ik denk niet dat dit nodig is.
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10. W.v.t.t.k.
Er is verder niks ter tafel gekomen.

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

12. Relevante updates commissies en DB
Daan J: Zondag heeft er een brainstorm plaatsgevonden met de studentenpartijen en enkele
raadsleden, onze dank gaat uit naar alle aanwezigen. De brainstorm was erg productief en we
hebben extra invulling gevonden voor de overgebleven weken tot aan het inleveren van de
kandidaatstelling. Zo zullen we een laagdrempelig twijfelaars evenement opzetten en zullen we
enkele korte interviews met raadsleden publiceren. Verder zal er een mail gestuurd worden
naar het DT, CSB en bureau communicatie over de huidige situatie omtrent de werving, mede om
de noodzaak van een Canvas notificatie te benadrukken. Maandag heeft de FPC tijdens zijn
vergadering ook nog nieuwe ideeën voor social media posts voor de werving besproken.

Een aantal belangrijke punten:
- Tijdens het IO vroeg het DT of wij onze voorlopige aanmerkingen op de nota diversiteit
konden versturen, dit zal deze week gebeuren.
- Er zal volgende week een beeldvormend stuk komen over de voorgestelde wijziging aan de
nota diversiteit zodat we deze punten op het BO als raads mening aan kunnen dragen.
- De OC's zullen in de toekomst gevraagd worden een whatsapp bericht te sturen voor onze
werving in de groepschats van hun studies.
- We gaan naar aanleiding van het IO uitzoeken of we een hogere bezetting aan
studentenpsychologen op de faculteit kunnen krijgen voor het mental health dossier.

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: De ORC heeft een bericht op de canvas pagina van de OC's geplaatst (namens de FPC) om te
helpen met de werving. Er is een nieuw adviesaanvraag ontvangen van de OD van Kunstmatige
Intelligentie. Het pv stuk van de wijziging van de OER'en is besproken. Er zal een kostenplaatje
gemaakt worden van de kwaliteitsafspraken. We hebben het tijdspad van het Facultair
Strategisch Plan besproken en besloten af te wachten tot we van Peter nieuwe informatie
ontvangen.

Uitleg belangrijke punten:
- Op de canvas pagina van de OC's is een announcement geplaatst. Hierin is gevraagd of de OC's
nog gemotiveerde studenten kennen die interesse hebben in een raadsjaar.
- Aankomende week zal er contact worden opgenomen met de toekomstige OD van KI om een
gesprek in te plannen.
- De ORC heeft wat aanpassingen gemaakt in het oordeelvormend stuk van de OER'en
wijzigingen. Het advies van de terugkoppeling van vakevaluaties is veranderd van optie 2 naar
alle opties. Naar aanleiding van het IO zijn ook de doelen van het cijferpublicatie dossier
aangepast. Het lijkt erop dat we het probleem niet meer via de OER'en willen aanpakken maar
we wachten nog wel een reactie op de brief van het ongevraagd advies af. Het dossier honours
disciplinaire vakken zal op lange termijn worden opgepakt omdat dit valt onder de visie van het
FSP, zoals in het IO besproken is.
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Robin: Ik had een vraag over de update van Jellema. Was het idee qua de mail om daar een email
vanuit de commissie van te maken of word het een brief vanuit de raad?
Daan J: Het punt van de brief was om aan het DT aan de mensen te laten weten hoe het staat met
de werving. Ik denk niet dat het uitmaakt of het vanuit de raad komt of vanuit de commissie. Het
moet vooral snel gebeuren. Het wordt een commissiestuk
Robin: Een email vanuit commissie is niet fout maar ik denk dat het meer effect heeft als het een
raadsstuk is. Ik snap je punt dat het wat langer duurt maar als het al geschreven is dan kunnen
we nu beslissen of we hem als raad willen sturen.
Manish: Wordt hij dan vanuit de commissie gestuurd?
Robin: Vanuit de raad.
Daan J: Hij wordt sowieso door ons geschreven, ik denk niet dat mensen er een probleem mee
hebben als we sturen dat we geen aanmeldingen hebben. Vind iedereen het oke als ik hem
gewoon stuur naar Robin?
Manish: Het is netjes als iedereen de kans krijgt om de mail te lezen. Ik stel een mail stemming
voor.
Daan J: Als ik de mail gewoon door laat sturen zodra hij gemaakt is kunnen we hem de volgende
PV instemmen en daarna er uit gooien.
Robin: Dat vind ik prima.
Robin: Hoe keek je er tegenaan dat beide partijen de mail ondertekenen?
Daan J: Het leek me geen slecht idee maar ik weet niet of het heel veel toevoegt aangezien nul is
nul. Ik wil hem prima naar jou sturen voor ik hem er dinsdag uit knal.
Robin: Wij kunnen er snel over stemmen.

13. Evaluatie stukken
Geen evaluatie stukken.

14. Evaluatie PV
Robin: Bij de stemvoorstellen mag je wel iets langzamer praten.
Manish: Willen jullie het volgende keer laten weten als een stemvoorstel snel gaat.

15. Rondvraag
Amber: Ik kan 6 april niet notuleren maar ik heb Zeger als vervanger geregeld.

16. Actielijst
(PV-210324-01)  Actie Robin - Vul de mail in voor Margot, Robin en Sara voor deelname in Juni
voor 30-03
(PV-210324-02) Actie Sara - Uitgebreide update geven m.b.t printmogelijkheden voor studenten
30-03
(PV-210324-03) Actie iedereen - Denk na over een volgend raadsjaar voor 30-03
(PV-210324-04) Actie Manish - Schrijf brief omtrent realisatie van klachtenloket 29-3
(PV-210324-05) Actie Daan J - Lees de brief over realisatie van klachtenloket 30-03
(PV-210324-06) Actie Robin - Verstuur brief omtrent klachtenloket naar het DT 31-03
(PV-210324-07) Actie Manish - Agendeer klachtenloket op het volgende BO
(PV-210324-08) Actie Daan J: Agendeer mail over werving voor 26-3
(PV-210324-09) Actie Daan J - Stuur mail over werving voor 30-03

17. Punten volgende agenda
Manish: OER’en wijzigingen neem ik aan, ik zie ze graag terug in de zeswekenplanning.
Chris zorgt ervoor dat de zeswekenplanning op orde is in Trello.
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18. Sluiting
Vergadering afgesloten om 18.48.
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