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Vergadering PV 13-04-2021
Tijd
18:00
Voorzitter
Manish Jhinkoe-Rai
Aanwezig
Robin Wacanno, Daan Rademaekers (Daan R), Sara dos Santos Gigante, Ilse
Altenburg, Margot Brinkhof, Parcival Maissan, Daan Jellema (Daan J), Fijke Oei,
Afwezig
Daan Schoppink (Daan S), Gerben Koopman, Chris Rotgans
Notulist
Amber Cornelissen
Gast:
Hilal Demirel

1. Opening
Voorzitter Manish opent de vergadering om 18:00.
2. Notulen & Actielijst
Notulen zijn goedgekeurd
(PV-210330-02) Actie ORC - Schrijf een adviesbrief over de OER’en voor 14 april - Kan er af.
(PV-210406-01) Actie Amber – Publiceer notulen op de website voor vrijdag 9 april - Gedaan.
Robin: Ik had niet de lijst met actiepunten ontvangen.
(PV-210406-02) Actie Margot en Daan J – Verwerk ingestelde wijziging in stuk betreffende
diversiteit en stuur naar Manish voor donderdag 8 april 12:00 Gedaan.
(PV-210406-03) Actie Manish - Lees brief over diversiteitsstuk voor 8 april 16:00 Gedaan .
(PV-210406-04) Actie Robin - Stuur brief beleidsnota diversiteit naar DT voor 8 april - Gedaan.
(PV-210406-05) Actie Manish - Schrijf brief over reces naar DT voor 13 april - Gedaan.
(PV-210406-06) Actie Robin – Stuur brief over reces naar DT voor 13 april - Gedaan.
(PV-210406-07) Actie Margot - Publiceer brief over reces op de website voor 20 april - Niet
gedaan.
(PV-210406-08) Actie Manish - Stuur update mbt de PV van 4 mei - Gedaan.
(PV-210406-09) Actie Robin - Stuur mail naar DT mbt FSP van 6 mei en met het verzoek om
nieuw IO moment te krijgen - Gedaan.
(PV-210406-10) Actie Iedereen – Geef je maat door aan Chris voor maandag 12:00 - Gedaan.
3. Post
In
Robin: We hebben van TAQT een mail gekregen dat er op 22 april een webinar is over
onderhandelen in de medezeggenschap. Ik zal hem naar iedereen doorsturen.
Manish: Ik heb hem ook ontvangen.
Robin: Als er meer mensen naartoe willen dan is dat misschien leuk. We hadden een email van
DT over het FSP moment. Dit is volgende week dinsdag van half 5 tot half 6. Ik neem aan dat we
daar ook vragen kunnen stellen.
Daan J: Wie gaan er naar het FSP moment?
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Manish: Het is de bedoeling dat er raadsbreed zo veel mogelijk mensen gaan.
Uit
Robin: Het FSP mailtje is er uit gegaan, Ik heb ook de Zoomlink ontvangen, die zal ik nog
doorsturen.
4. Mededelingen
Manish: Chris is er niet en Gerben is er niet.
Robin: Ik had vanochtend een Doodle gestuurd over het TAQT trainingsmoment, graag deze
vandaag of morgen invullen.
5. Update CSR
Daan R: Om te beginnen heb ik een verdere samenvatting van de CSR vergadering van vorige
week.
Vorige week heeft de CSR besloten om zich in te zetten om menstruatie producten aan te bieden
op de genderneutrale- en invalidentoiletten en een deel van de vrouwentoiletten op de UvA. Als
dit niet mogelijk is zullen we proberen hier per gebouw een punt voor te maken maar dit is
slechts een plan B. Verder hebben we ingestemd met het nieuwe profiel voor de ombudspersoon.
Ook zijn we voor subsidies op producten in de kantines en het uitbreiden van het vega(n)
aanbod. Verder is er besloten dat we tegen het gebruik van WebElect zijn ivm met de problemen
van vorig jaar.
Deze week hadden we natuurlijk ook PV. Hier hebben we het gehad over samenwerking tussen
de UvA en een organisatie die zich inzet op mental health en hierbij onderzoek koppelt aan
praktische manieren om dit te verbeteren. Een van onze leden gaat zich bezighouden met het
betrekken van deze organisatie bij de centrale aanpak op mental health.
6. Vaststellen agenda
1. Opening
2. Notulen en Actielijst
3. Post in/uit
4. Mededelingen
5. Update CSR
6. Vaststellen agenda
7. Concept-OER’en Deel B Wijzigingen BSc
8. Concept-OER’en Deel B Wijzigingen MSc
9. Concept OER-A Wijzigingen
10. BO Nabespreken
11. Werving
12. Klachtenloket
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
Daan J: Ik zou graag werving toevoegen.
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Manish: Ik wil graag klachtenloket toevoegen.
De agenda is vastgesteld.
7. Concept-OER’en Deel B Wijzigingen BSc
Is het stuk duidelijk?
Mist er informatie?
Klopt het stemvoorstel?
Missen er stemvoorstellen?
Stemvoorstel: De FSR FNWI 20/21 adviseert positief over de genoemde inhoudelijke
wijzigingen in de bachelor concept OER’en-B met inachtname de voorstellen van de
commissie.
Peiling
4 positief 0 neutraal 0 negatief
Stemming
6 voor 0 tegen 0 blanco 2 onthouden
Het stemvoorstel is aangenomen
Manish: De vervolgactie ivoor de indieners is het verwerken van de adviezen en sturen naar de
OD’s en Annemarie. Dit heeft als deadline de 16e en ik zou die graag ook nog zien.
Sara: Wij zullen ze de 14e allemaal geüpload hebben en dan staan ze in de drive.
8. Concept-OER’en Deel B Wijzigingen MSc
Sara: We hadden onzekerheid over mathematical physics, die hadden we niet ontvangen.
Annemarie heeft ons gemeld dat er geen nieuwe OER komt omdat de master eindigt per 31
augustus 2021.
Is het stuk duidelijk?
Daan J: Is er nog iets gewijzigd.
Sara: Nee.
Mist er informatie?
Klopt het stemvoorstel?
Missen er stemvoorstellen?
Stemvoorstel: De FSR FNWI 20/21 stemt positief over de genoemde inhoudelijke
wijzigingen in de master concept TERs deel B met inachtname de voorstellen van de
commissie.
Peiling
4 positief 0 neutraal 0 negatief
Stemming
6 voor 0 tegen 0 blanco 2 onthouden
Het stemvoorstel aangenomen
Manish: Het stemvoorstel moet worden verwerkt in de adviezen en verstuurd.
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9. Concept OER-A Wijzigingen
Robin: We hebben wat juridische dingen uitgezocht, vanuit juridische zaken is gezegd dat er
geen OER is als de oude is verlopen en er geen nieuwe is. Qua regels moet het op individuele
basis afgehandeld worden. We hadden het voorstel gedaan om niet met voorwaardelijke
verlenging in te stemmen maar te adviseren dat het voor maximaal een periode van zes maanden
is. We kunnen nog stemmen dat het helemaal niet verlengd mag worden. Het ligt er aan of daar
een wens voor.
Manish: We hebben het nu over artikel A9.4.
Sara: Het stemvoorstel zou wel toegevoegd kunnen worden.
Manish: Met een termijn van zes maanden maximaal.
Robin: Dat is het voorstel wat er nu staat.
Manish: Wil iemand nog apart stemmen over de verlenging?
Parcival: Ik mag niet stemmen maar ben wel tegen. Ik ben tegen verlenging, het duurt al een half
jaar, dat zou genoeg tijd moeten zijn. Als je niet tot een oplossing kan komen dan is er
mogelijkheid tot mediation. Als je het een half jaar uitstelt dan schep je een raad op met dit
probleem en je snijdt jezelf in de vingers want je onderhandelingspositie wordt een stuk
zwakker. Het is jammer dat het vorige keer fout ging maar wij kunnen ook het geschil
aanspannen. Het voelt als een rare maatregel.
Daan R: Ik ben het met Parcival eens dat we onze onderhandelingspositie niet willen verliezen.
Er moet druk achter blijven staan Ik denk dat een half jaar dat niet te veel onderdrukt maar ik
denk dat er in een half jaar ook de mogelijkheid is voor een geschil en mediation. Er ligt dan wel
een OER voor studenten. Als er geen OER is dan moet de examencommissie over elk individueel
deel apart beslissen per student zoals over aanwezigheidsplicht. Het lijkt me geen goede zaak
dat er geen OER is maar we moeten er met Peter naar kijken hoe we het proces kunnen
veranderen zodat dit niet meer voorkomt.
Parcival: Het bestuur had het er over dat je voor de kerstvakantie begint, dat kan gewoon. Als het
geschil in de zomervakantie is dan kunnen mensen daar denk ik wel tijd voor vrij maken. Dit
proces moet niet verwateren, het kan gewoon binnen de tijd en daar moeten we naar streven.
Daan J: Ik hoor dat we het niet willen doen omdat er tijd moet zijn voor een geschil maar we
willen wel dat er een OER ligt. Zou het een idee zijn om te zeggen dat er een OER geldt als er een
geschil is aangespannen. Ik denk dat dit het belang zal behartigen. Het DT heeft ook geen
weerwoord waarom het langer zou duren als je geen geschil hebt.
Parcival: Het klinkt heel antagonistisch dat het alleen doorloopt als je elkaar aanklaagt terwijl je
het liever in samenspraak oplost. Ik heb liever dat we dit niet instemmen en dat we met het DT
samen het hebben over eerder beginnen.
Robin: Het is belangrijk om te herinneren dat de problemen dit jaar door het OR komen. We
kunnen ook bij het DT aangeven dat ze wat strakker achter de OR aan moeten zitten.
Daan R: Wij hoeven niet per se een geschil te beginnen, dat kunnen zij ook doen. De decaan moet
soms dingen maar afwegen want er is niet altijd ruimte voor een geschil. Hij kan niet alles dicht
praten. De wet geeft ons adviesrecht en de universiteit kiest er voor om de OR ook adviesrecht te
geven.Wettelijk heeft de OR en de examencommissie geen grondslag om iets te zeggen over de
OER. Dat moeten ze op een gegeven moment ook accepteren en meenemen in het afwegen wie je
afwimpelt. De decaan kan niet iedereen te vriend houden en de wet geeft precedentie naar wie
hij beter moet luisteren.
Manish: Een minpunt is dan dat het zes maanden door kan gaan over een OER die in september
doorgaat. Een nieuwe raad gaat dan van OER na een volgende OER.
Parcival: Je wisselt ook halverwege van raad.
Robin: We zitten hier natuurlijk voor studenten en ik denk dat het voor studenten fijn is om te
weten dat er regels gelden. Voor studenten is het niet fijn om geen OER te hebben. Het kan
voorkomen dat het uitloopt en het is voor studenten goed om te weten waar ze te doen zijn.
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Sara: Ik ben het met Robin eens. Als er weer zoiets voorvalt dan is het fijn als studenten ergens
beroep op kunnen doen.
Parcival: We willen ook dat studenten een OER hebben maar het is niet handig dat we het zo
veilig willen spelen dat we onszelf buitenspel zetten.
Daan R: Wij kunnen pas een geschil aanvragen als de decaan heeft besloten niet naar ons te
luisteren en een OER instelt waar wij niet op hebben ingestemd. Peter kan een geschil
aanspannen als we onnodig
Daan J: Dit is een pragmatisch punt maar het lijkt me wel niets dat examencommissies iets
anders gaan handelen. Je verandert niet het handelen van de examencommissie en je geeft ons
wel minder rechten.
Robin: Als een opleidingscommissie de oude OER aanhoudt dan staat het de studenten vrij om
daartegen in beroep te gaan. Je krijgt dan het scenario waar individuele mensen gaan
procederen. Het is niet in het belang van studenten die zekerheid willen. Ik heb nieuwe
stemvoorstellen gemaakt.
Parcival: Je kan beroep doen op een oudere OER als je toen nog studeerde, het geldt alleen voor
eerstejaarsstudenten. Je kan beroep doen op een vorige OER. Je kan ook een geschil aanspannen
als je het gevoel hebt dat je niet wordt gestuurd van de universiteit.
Daan R: Kun je bij het stemvoorstel eenmalig invoeren. Qua wat Parcival zei dat klopt misschien
wel. Qua OER’en kiezen gaat het alleen over de overgangsnormen volgens mij. Volgens mij kan je
dat niet op de OER-A doen.
Manish: Als dat laatste stemvoorstel het niet haalt, blijft dan de bevoegdheid om het niet te
verlengen?
Robin: Als wij niet instemmen met het tweede stemvoorstel dan adviseren we negatief op de
wijziging en dan stellen wij dat de OER niet verlengt zou moeten worden.
Daan R: Als wij er niet over adviseren dan gebeurt er niks mee.
Stemvoorstel 1 De FSR FNWI 20/21 stemt positief over de genoemde inhoudelijke
wijzigingen van de concept OER-A met inachtname de voorstellen van de commissie, m.u.v
die in OER-A-9.4 en TER-A-8.4
Peiling
4 positief 0 neutraal 0 negatief
Stemming.
6 voor 0 tegen 0 blanco 2 onthouden
Stemvoorstel 1 is aangenomen
Gelaagd stemmen over stemvoorstel 2
2a. De FSR FNWI 20/21 stemt in met de voorgestelde wijziging op OER-A-9.4 en TER-A-8.4.
Stemming
0 voor
2b. De FSR FNWI 20/21 vindt dat de decaan de bevoegdheid moet hebben om de
geldigheidstermijn van de OER-A en TER-A eenmalig met maximaal 6 maanden te
verlengen.
Stemming
3 voor
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2c. De FSR FNWI 20/21 vindt dat de geldigheid van de OER-A en TER-A niet na het
verstrijken van de uiterste geldigheidsdatum verlengd mag worden.
Stemming
3 voor
De machtigingen gelden nu niet.
2b. De FSR FNWI 20/21 vindt dat de decaan de bevoegdheid moet hebben om de
geldigheidstermijn van de OER-A en TER-A eenmalig met maximaal 6 maanden te
verlengen.
Peiling
2 positief 1 neutraal 1 negatief
Stemming
3 voor 3 tegen 0 blanco 2 onthouden
Stemvoorstel 2b is niet ingestemd
2c. De FSR FNWI 20/21 vindt dat de geldigheid van de OER-A en TER-A niet na het
verstrijken van de uiterste geldigheidsdatum verlengd mag worden.
Peiling
1 positief 3 neutraal 0 tegen
Stemming
3 voor 2 tegen 0 blanco 3 onthouden
Robin: Als wij hier als raad geen mening over hebben dan adviseren we niks.
Daan R: Pak het HR.
Manish: Willen we dat er een besluit wordt genomen?
Iedereen: Ja.
Manish: moet absolute meerderheid zijn van het DB, de dossierhouder en er moeten nog 2 leden
bij geloot worden als deze groep kleiner dan vijf mensen.
De groep wordt samengesteld maar dit is hetzelfde als iedereen die hiervoor al mocht stemmen.
Daan R: We moeten kijken welk voorstel absolute meerderheid krijgt en anders moet Manish
beslissen. We hebben nog maar 50% nodig als we er niet uit komen.
Manish: Gaan we 2b en 2c weer opnieuw overstemmen?
Daan R: Volgen we opnieuw de rangorde op?
Daan J: Laten we dat gewoon doen.
Robin: Het is een voorlopig advies.
2b. De FSR FNWI 20/21 vindt dat de decaan de bevoegdheid moet hebben om de
geldigheidstermijn van de OER-A en TER-A eenmalig met maximaal 6 maanden te
verlengen.
3 voor
2c. De FSR FNWI 20/21 vindt dat de geldigheid van de OER-A en TER-A niet na het
verstrijken van de uiterste geldigheidsdatum verlengd mag worden.
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2 voor
2b. De FSR FNWI 20/21 vindt dat de decaan de bevoegdheid moet hebben om de
geldigheidstermijn van de OER-A en TER-A eenmalig met maximaal 6 maanden te
verlengen.
3 voor 2 tegen 0 blanco 2 onthouden
Stemvoorstel 2b is aangenomen
Manish: Alle artikelen zijn ingestemd en er is een addendum bijgekomen dat een verlenging van
6 maanden mogelijk moet zijn. Nu moet er een voorlopig advies worden geschreven.
Robin: Dat doe ik vanavond.

10. BO Nabespreken
Manish: Graag afmelden als je niet komt.
Daan J: We hebben goed gezeurd.
Robin: Ik vond het jammer dat dit punt van de werving nu pas werd besproken.
Daan J: Er zitten zes weken tussen BO’s, zes weken terug hadden we nog meer dan een maand.
Toen hebben we het wel aangegeven. Ik denk niet dat we het het DT kwalijk hadden kunnen
nemen. Het bespreken is geen slecht idee.
Daan R: We hebben goede informatie gekregen.
Robin: Ik neem het ook niemand kwalijk maar het is duidelijk dat er eerder direct naar hen een
mailtje gaat.
11. Werving
Daan J: We hebben het vanmiddag besproken, er waren mensen op het twijfelaarsmoment. Ik wil
jullie allemaal vragen of ze nog een tweede raadsjaar willen doen. Meld je aan bij LIEF of Slaafs.
Je kan altijd nog van de lijst af. Ook als je het maar een paar uurtjes per week kan doen. Bij Slaafs
kan je trouwens ook een deel van de beurs houden.
Daan R: Als je bij LIEF wilt solliciteren doe het graag snel.
Daan J: Ik neem aan dat als mensen solliciteren op de 20ste, je ze nog wel toelaat.
Daan R: Ik ben niet zo moeilijk en bestuur die slikt het maar.
Robin: Het zijn natuurlijk gesprekken maar er moet ook een lijst gemaakt worden dus wacht er
niet te lang mee.
12. Klachtenloket
Manish: ASVA heeft de brief ondertekend. Heeft iemand bezwaar als we deze ondertekende brief
naar het DT sturen.
Robin: Dat is de brief die we al hebben gestuurd?
Manish: Ja die wil ik nog een keer sturen met de handtekening van ASVA.
Robin: Het is een advies en ASVA heeft geen adviesrecht. Jouw brief was ongevraagd advies
vanuit de raad. Het is voor DT een beetje gek als je hem nog een keer stuurt. Je kan beter nog een
keer sturen dat ASVA het ermee eens is.
Daan J: Je kan het ook sturen met hetzelfde kenmerk en erbij zetten dat de ASVA hem ook heeft
ondertekend.
Manish: Ik had het bij het DT ook aangegevn.
Robin: De brief heeft een verkeerd kenmerk, dat kan verwarring veroorzaken. Ik denk dat we dit
onderling hoeven te regelen.
Manish: Jij wil hem niet versturen.
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Het versturen van dezelfde brief ondertekend door de ASVA
5 positief 3 neutraal 1 negatief
Manish: We gaan de brief versturen.
13. W.v.t.t.k.
Er is verder niks ter tafel gekomen.
14. Wat gaat er naar de CSR?
Er gaan deze week geen dossiers naar de CSR.
15. Relevante updates commissies en DB
Sara: De ORC heeft deze week een nieuw vergadermoment geprikt. De input van de raad op de
stukken van de OER'en is verwerkt in het besluitvormend deel. Er is vooruitgeblikt op het
adviesproces van de OER'en, 16 april is de deadline voor het versturen van de concept
adviestabellen. We hebben besproken hoe we dit zullen aanpakken. Er is gesproken over een de
roostering en hoe dit weer opgepakt kan gaan worden. We zijn van plan begin mei een FOC te
organiseren. We hebben uitgebreid met z'n allen de jaarplanning bekeken en de doelen voor
april ingevuld.
Uitleg belangrijke punten:
- De aankomende weken zullen de vergaderingen plaatsvinden op woensdagen van 11-13.
- Er is gediscussieerd over de laatste aanpassingen in het besluitvormend pv stuk van alle
OER'en.
- De aanpak van de adviestabellen is besproken. De commissie zal als deadline 14 april
hanteren om alle adviestabellen af te hebben zodat ze op tijd geredigeerd en verstuurd kunnen
worden.
- Er zal een mail verstuurd worden naar de ESC om een gesprek in te plannen over de
roostering.
- Aankomende weken zullen we weer brainstormen over agendapunten voor het volgende FOC.
Binnenkort zullen we beginnen met de voorbereidingen.
Daan J: Afgelopen donderdag is de FPC voor het eerste op haar nieuwe vergadermoment
bijeengekomen. Er is besloten om deze dinsdag van 16:00-18:00 een tweede
twijfelaarsevement te organiseren. Verder is er voor de werving een Canvas notificatie
gekomen vanuit de UvA centraal en zijn de OC's opgeroepen een bericht namens ons in
groepschats van hun studie te plaatsen.
Een aantal belangrijke punten:
- De volgende To Dah Loo zal gaan over de ongevraagde adviezen die de raad doet.
- Binnenkort zal de commissie aan de gang gaan met het dossier verkiezingen.
Hilal: In de DT kwam aan bod:
● CBO-agenda van de decaan
● Over maatwerkmeubilair van LAB42
● Stand van zaken nieuwbouw
In CBO-agenda zat ook kort een mededeling over de NPO gelden. Ik heb hier meer over
nagevraagd. Als het goed is komt het later deze maand ook ter bespreking in het DT. Dan laat ik
jullie meer horen!
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16. Evaluatie stukken
Daan J: Zou het mogelijk zijn om in de inleiding toe te voegen wat er is veranderd aan stukken.
Robin: Typografisch kunnen we ook iets doen.
17. Evaluatie PV
Sara: Ik vond het spannend.
Robin: Een interessante stemming en inhoudelijke stemming.
Daan R: Zeer positief dat door het HR moesten voor de stemming.
Robin: Parcival had een andere mening, laat vooral horen als je een andere mening hebt
raadsassistenten daarvoor zitten jullie hier.
18. Rondvraag
Ilse: Iemand wilde misschien in de raad volgend jaar dus ik ga haar goed overhalen.
19. Actielijst
(PV-210406-07) Actie Margot - Publiceer brief over reces op de website voor 20 april
(PV-210413-01) Actie Robin - Verstuur voorlopig advies OER-A naar Manish 13 april
(PV-210413-02) Actie Robin - Verstuur advies OER naar Annemarie 16 april
(PV-210413-02) Actie Robin - Verstuur brief klachtenloket ondertekend door ASVA naar DT voor
16 april
(PV-210413-03) Actie Manish - Verstuur brief klachtenloket ondertekend door ASVA naar Robin
voor 15 april
(PV-210413-04) Actie Chris - Update Trello
20. Punten volgende agenda
Manish: Bedenk wel zelf dat de PV van 27 april en 4 mei vervallen, dus volgende week nog een
laatste pv van april.
Daan J: Zijn die al uit de Trello gehaald?
Manish: Nog niet.
21. Sluiting
Voorzitter Manish sluit de vergadering om 19:09.
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