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Vergadering PV 20-04-2021
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), Gerben Koopman
Afwezig Daan Schoppink (Daan S), Chris Rotgans, Fijke Oei
Notulist Amber Cornelissen
Gast: Hilal Demirel

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

2. Notulen & Actielijst
Notulen zijn goedgekeurd
(PV-210406-07) Actie Margot - Publiceer brief over reces op de website voor 20 april - Niet
gedaan.
(PV-210413-01) Actie Robin - Verstuur voorlopig advies OER-A naar Manish 13 april - Gedaan.
(PV-210413-02) Actie Robin - Verstuur advies OER naar Annemarie 16 april - Gedaan.
(PV-210413-02) Actie Robin - Verstuur brief klachtenloket ondertekend door ASVA naar DT voor
16 april - Gedaan.
(PV-210413-03) Actie Manish - Verstuur brief klachtenloket ondertekend door ASVA naar Robin
voor 15 april - Gedaan.
(PV-210413-04) Actie Chris - Update Trello - Gedaan.

3. Post
In

Robin: Van kees hebben we een mail gekregen over toestemming krijgen voor op science park
aanwezig zijn. Dat heb ik naar iedereen gestuurd. Er waren mails over de canvas melding, die
staat online. We hebben een mail gekregen over een UvA panel, ik weet niet wat we daarmee
moeten maar de commissies kunnen er naar kijken. Als laatste hebben we een brief gekregen
van Manish, die heb ik naar iedereen doorgestuurd.
Daan J: Die mail van het UvA panel, ze vroegen of we dat kunnen promoten, dat gaat de FPC doen.

Uit
Robin: De OER-adviezen zijn er uit gegaan en de brief ondertekend door de ASVA ook. Ik heb een
mail gestuurd over het IO want we hebben nog niks gehoord over een nieuw IO wat gepland
moet worden.

4. Mededelingen
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Manish: Chris is er niet en heeft Robin gemachtigd, Fijke is er niet. Hilal heeft een gast Moataz
meegenomen. Er is een moment geweest voor het FSP. Daar waren een aantal raadsleden en
Amber maar niet als AS maar als SC van Congo.

5. Update CSR
Daan R: vanochtend heeft de CSR vergaderd. We hebben hier gesproken over een advies dat naar
het CvB gaat over een werkvertaling voor internationals over hun CBE zaken. We gaan hier een
brief over sturen zodat zij de uitspraken begrijpen die wettelijk in het Nederlands moeten
(daarom ook een werkvertaling). Verder is er een update over de M-OER werkgroep gekomen,
we gaan nog stemmen over herkansingen en hier een apart advies over sturen los van de M-OER
werkgroep omdat het duidelijk over beleid gaat dus via het CvB moet. Verder hebben we
gestemd over het profiel voor de centrale studentassessor en hebben we flexstuderen voor
volgend jaar besproken.
Sara: Wat is de M-OER werkgroep?
Daan R: Ik zit in een werkgroep voor model-OER met twee mensen van academische zaken,
iemand van juridische zaken en Annemarietjes van andere faculteiten. We hebben gekeken naar
wijzigingen die komen ook voort uit centraal beleid. Die dingen Die zouden uit juridisch oogpunt
gewijzigd kunnen worden maar dat moet via het CvB dus we gaan een brief schrijven en daar
gaan we over stemmen.  De vraag is om die te ondertekenen als wij het ermee eens zijn  maar
daar ga ik nog een vergaderstuk over schrijven.
Manish: Is de uitspraak al binnen gekomen?
Daan R: Nee.

6. Vaststellen agenda
1. Opening
2. Notulen en Actielijst
3. Post in/uit
4. Mededelingen
5. Update CSR
6. Vaststellen agenda
7. Student Pitch
8. Facultair Strategisch Plan
9. OD Benoeming [Vertrouwelijk]
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

Robin: Is het misschien niet handiger om het deel van FSP en OD deel om te draaien want het OD
deel is heel kort.
Manish: Ik ga op de tijd letten, het is handiger als Hilal er in een rit bij kan zijn.
Robin: Hilal moet bij het einde weer aanwezig zijn.
Manish: Ik houd hem graag zo.
Sara: Ik moet voor 8en weg.
De agenda is vastgesteld
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7. Student pitch
Manish: Je hebt een kwartier de tijd.
Moataz: Ik heb zelf ook in de FSR van de FMG gezeten. Ik vind het leuk om aanwezig te zijn. Ik ga
wat presenteren over het student impact centre. We hebben het idee om vanuit het FNWI
maatschappelijke betrokkenheid te inspireren. Ik ga een kleine presentatie doen. Ik heb
sociologie gestudeerd, ik was studentassessor en zat bij de medezeggenschap. Ik heb gelobbyd
voor studentenbetrokkenheid. Het idee van het SIC is om te werken aan het verhogen van
kansengelijkheid in het onderwijs, zowel regionaal naar de FNWI en de UvA maar ook diversiteit
en inclusie binnen de studentenpopulatie. Onze functie is studentenbetrokkenheid via
community service learning op gang te brengen maar ook voor extra curriculair. We willen
bijdragen aan sense of belonging en een inclusieve studiecultuur. Dit draagt bij aan het
uitwerken van het instellingsplan van de Uva. We hebben een pipeline approach, dus activiteiten
door studenten onderweg naar de universiteit, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, binnen
de UvA maar ook algemeen. Dit zijn de initiatieven die nu lopen. Jullie kennen misschien Altair,
dat brengt sterrenkunde over op een islamitische basisschool om ze te interesseren voor
sterrenkunde. Die leerlingen kwamen dan ook naar de faculteit. Wij hebben meegeholpen bij de
subsidieaanvraag hiervoor. Studiehub komt zo. Het WIF is opgezet door studenten geïnspireerd
vanuit het SIC. Think Impact als vak houdt zich bezig met maatschappelijke betrokkenheid. Beta
Break kennen we allemaal, dat ondersteunen wij financieel. Talk that science is een podcast over
wetenschappelijk onderzoek om de toegankelijkheid te verhogen. Right to Education is een
initiatief wat zich richt op statushouders of vluchtelingen, studenten geven gratis taallessen aan
vluchtelingen. Dat is sterk gelieerd aan AUC. Dit hebben wij lopen. Ik ga uitwijden over drie
initiatieven.
Studiehub is opgezet door een studentenclub wat nu een stichting is. Studenten zetten zich in in
een buurthuis om huiswerkbegeleiding te geven. Ze bereiken 82 scholieren per jaar. Het gaat nog
steeds door online. Er zijn ambities om te franchisen naar Noord en West.
Inspire to Aspire richt zich op eerste generatie toekomstige studenten, het is een
mentorprogramma voor studenten voor scholieren. Het bestaat uit 1 op 1 persoonlijke
begeleiding en klassikale sessies, op school en online. Het gaat om eerste generatie leerlingen,
dus die als eerste in hun familie gaan studeren.
Het Get Ready Summer School programma gaat over eerste generatiestudenten als ze zich
hebben aangemeld voor hun studie. Je split ze in verschillende faculteiten en je hebt sessies met
alleen FNWI studenten. In coronatijden als je als eerste gaat studeren en je hebt hier geen beeld
bij dan kun je ze van een  netwerk voorzien. Je geeft ze soft skills en een sense of belonging. De
vraag is ‘Hoezo vertel ik dit aan jullie’. Het is een kennismaking want we zijn hier voor
langetermijn. Vanuit de FSR kunnen jullie studenten bereiken en jullie kunnen vertellen over wat
wij doen en waar wij ons mee bezig houden. Het SIC kan in een beleidsstuk terugkomen als jullie
daarover moeten beslissen weten jullie wat het is. We willen opschalen, dua meer scholen en
meer studenten bereiken. Dit is wat moeilijk in coronatijden. Heel veel opleidingen zijn zelf druk.
Elke mond op mond reclame helpt en we willen dichter op het onderwijs zitten. We willen
vakken voorzien van maatschappelijke betrokkenheid.
De ambities die we hebben is een sterkere embedding in de FNWI,  en hopelijk ook een
benoeming in de FSP. Daarnaast willen we toegang tot het onderwijs landschap. En post corona
willen we een fysieke ruimte. We willen ook vaker met jullie het gesprek aan gaan, misschien
hebben jullie wel ideeën. De inbreng van studenten is centraal, heel veel studenten zijn
betrokken. Jullie deelname en bijdrage is van harte welkom.
Daan R: Hebben jullie contact met de studieverenigingen?
Moataz: We hebben sporadisch contact, ik heb wel vernomen dat er een overkoepelend overleg
is waar we een presentatie kunnen doen. Het lijkt me leuk om formeel dit aan de
studieverenigingen te presenteren. We hebben veel gedaan met Yunes, die heeft veel geholpen.
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Margot: Ik ben de voorzitter van het BVO, ik weet niet of het dit jaar nog lukt maar je kan het
zeker presenteren, we zullen contact houden.
Manish: Wellicht hebben ook andere faculteiten behoefte hieraan.
Moataz: Het bestaat alleen nog op de FNWI,
Manish: Bedankt voor de presentatie. Je mag blijven bij de niet-vertrouwelijke delen

8. Facultair Strategisch Plan
Manish: Vandaag was de eerste sessie, ik heb geen inhoudelijke aanvullingen op het stuk. We
gaan gewoon ideeën op tafel gooien.
Is het stuk duidelijk?
Klopt de informatie?
Mist er informatie?
Parcival: Ik kon het vorige FSP niet vinden, die was als bijlage fijn geweest.
Daan J: Misschien is het handige om de voorlopige nota bij te voegen.
Manish: Bedoel je de diversiteit nota?
Daan J: Je hebt een nota waar ze per alinea het blok uitleggen, die zou ik toevoegen.
Brainstormsessie
Gerben: Ik hoor graag wat mensen vinden.
Sara: Ik vind het lastig want het is een heel breed nieuw concept. Het digitale onderwijs en of er
een hybride constructie zal ontstaan. Dat vind ik wel interessant.
Daan R: Ik vind het lastig om concreet te worden, ik ben het eens met Sara dat het teruggaan
naar het nieuwe normaal een belangrijk punt is. Community, met het terugkomen uit corona en
het nieuwe interdisciplinaire onderwijs zijn punten. De onderwijsgroepen hadden het hier ook
veel over. Het worden de vijf jaar na corona en hoe ziet het studeren er weer uit.
Manish: Uva-breed komt er interdisciplinair onderwijs?
Daan R: UvA breed gaat het echt over hybride onderwijs en waar gaan we naar terug. Wat
hebben we er van geleerd? Die discussie is heel belangrijk. Dat ligt aan de studies maar de
decaan is eindverantwoordelijk.
Sara: Hebben ze een noodplan klaar voor een nieuw probleem?
Manish: Een draaiboek voor nog een pandemie bedoel je?
Sara: Ja.
Daan J: Binnen het digitaal onderwijs wil ik me inzetten voor het zoveel mogelijk fysiek houden.
Dat is de superieure vorm van onderwijs. Ik ga het ook agenderen binnen de commissie.
Robin: Het is wel handig om met het agenderen binnen commissies te wachten op het eerste
concept en op basis daarvan kijken wat we missen. Ik zie niet waar we aan kunnen werken
zonder het concept.
Manish: Er is daarom geen deadline aan gekoppeld.
Margot: Ik sluit me aan bij wat de anderen zeiden over digitalisering. Robin en ik waren over de
pre-discussie over digitalisering. Daar kwam uit naar voren dat er een vorm van hybride
onderwijs mogelijk zou zijn maar studenten willen fysiek onderwijs. Een all-inclusive culture
vind ik ook erg belangrijk. Ik denk dat hybride onderwijs het grootste obstakel wordt de
aankomende jaren.
Ilse: Het is ook erg belangrijk dat ze willen investeren in labs en studieplekken. Op stage is het al
een aantal keer voorgekomen dat er gebrek aan materiaal was. Dat is een groot probleem, dit
staat in het plan uitgelegd.
Parcival: Die problemen aan levering liggen anders dan je denkt.
Ilse: Ik merk dat er problemen zijn.
Manish: En dat is niet goed voor de kwaliteit.
Ilse: Ja er zitten nu soms studenten gewoon te wachten. Onze stagebegeleider regelt dat maar ik
weet niet hoe het werkt.
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Parcival: De stages bij biologie, biomedische wetenschappen en psychobiologie. Ze hebben een
rondvraag gedaan wat er allemaal nodig is. Ze hebben in G een lab opgezet met vijf assistenten
alleen de constructen die de student maken zijn vanuit een bepaald lab en alle spullen aanvragen
gaan heel inefficiënt. Het is geen probleem van geld maar van logistiek. De vraag is of je
studenten in massa mag gebruiken om dingen voor het lab te maken. De begeleiders doen
moeilijk.
Ilse: Als het geen geldkwestie is, een logistiek probleem moet ook opgelost worden.
Manish: Ik haal dan twee punten, kwaliteit van stages die geleverd worden en de
samenwerkingen met sommige bedrijven.
Parcival: Geen bedrijf, de labs op Science Park.
Robin: Ik heb er nu niet zo heel veel over te zeggen, de presentatie klonk goed maar het was heel
globaal. Ik denk dat we wel goede punten naar voren zijn gekomen. Ze hadden het over dat
Science Park een fijne werkplek moet zijn voor medewerkers, sommige studenten zijn ook
medewerker op Science Park. Daar moet goed aandacht voor zijn dat dit echt medewerkers zijn.
Daar moet oog voor zijn. Ik ben benieuwd wat er in het plan komt te staan.
Manish: De plek voor de medewerkers?
Robin: Er zijn ook veel studentassistent en ik had het gevoel dat je niet als volwaardige
medewerker werd behandeld.
Parcival: In het studiesucces 2.0 document, staan veel aanbevelingen. Ik zou kijken in hoeverre
die zijn overgenomen. Hetzelfde geldt voor Blended Learning over digitaal onderwijs. Het is
doorgeschoten qua corona maar er zijn veel ontwikkelingen UvA breed die gedeeld kunnen
worden en kunnen helpen. Het is niet leuk als het altijd online is maar een balans kan de
docenten wat ontlasten, de OR kan ons daarin helpen. Dit lijkt me niet onhandig aangezien de
werkdruk hoog ligt.  Ik vind het heel belangrijk dat de de verschoolsing  een halt wordt
toegeroepen en het liefst in een officieel document.. Het liefst willen ze student engagement
bereiken door het schools te houden. Je leidt mensen niet op tot student en zelfstandig denker. Je
trekt iemand aan zijn handje door de wetenschap slijk. Dit is een slippery slope,, toen ik ging
studeren was niks verplicht en nu zijn soms hoorcolleges verplicht. Ze moeten je toetsen of je
voldoet aan de Dublin criteria, ik vind dat je zelf mag bepalen hoe je dat dan behaalt.  Met dit
document moeten we het echt hebben over de verschoolsing, de grenzen moeten worden
vastgelegd. Misschien wel via een geschil. De onderwijskwaliteit, dat is misschien nu met corona
vooral een probleem, studenten hebben met water gepipetteerd. De stages zijn eigenlijk verkapte
winst voor de labs. Dat vind ik wel ernstig dat ze dat doen zodat mensen kunne afstuderen in
plaats van dat ze extra onderzoek regelen. Die labs staan gewoon leeg. Überhaupt is het al ter
sprake gekomen dat de cijfers niet omlaag gaan maar volgens mij komt dat door een coulance. Ik
weet niet of het in het FSP moet maar je wilt wel waken voor kwaliteit van de opleiding. Je
diploma kan worden teruggeroepen door een schandaal. Het is al een paar keer gebeurd dat
diploma’s na corona ongeldig zijn verklaard.
Manish: De kwaliteit van stages, het studiesucces 2.0 en de halt toeroepen op de verschoolsing.
Het doel is niet om een nieuw wondermiddel uit te vinden maar het is een voor stapje om na te
denken wat we belangrijk vinden.
Parcival: Ze zitten steeds meer aan student engagement en community building maar er wordt
wel gestigmatiseerd als je niet binnen 3 jaar afstudeert. Daar kunnen we ook wel iets mee.
Daan J: Met dat verschoolsing, mijn opleiding heeft in het eerste halfjaar veel verplicht maken en
daarna niks meer. Daarmee trek je mensen over het BSA heen. Je zou kunnen instellen dat je niet
langer dan het eerste jaar vakken verplicht mag stellen. Zo kun je ze wat teruggeven met eerste
halfjaar verplicht stellen.
Parcival: Ik vind het geen slecht idee maar meer een onderhandelingsstrategie..
Gerben: Met die verschoolsing, wat ik in de OER heb gezien bij scheikunde en wiskunde zijn er
vakken waarmee je echt test of je geschikt bent. Die zou je dan verplicht maken voor het BSA.
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Daar zou ik het wel over willen hebben. Ik vind het moeilijk om te zien wanneer iets FSP geschikt
is en wanneer niet. Ik vind het belangrijk dat er genoeg TA’s zijn.
Manish: De verhouding studenten tot 1 docent zijn belangrijk?
Gerben: Ja.
Manish: Iets wat over 2/3 jaar nog geldt kan in het FSP.
Daan R: Verplichte colleges zijn geen FSP ding maar de verschoolsing en visie op onderwijs is wel
echt wel een FSP ding. We kunnen best zeggen dat we vinden dat het onderwijs meer moet
doelen op individuele verantwoordelijkheid van studenten. Qua verplichte aanwezigheid, artikel
7.13 van de WHW biedt geen vastigheid dat verplichte aanwezigheid in de OER moet zitten. Dat
is echt uit het niets gekomen. de M-OER heeft ook geen stuk over verplichte aanwezigheid van
colleges. Als we hier wat van willen vinden dan hebben we hier echt wel ruimte in.
Manish: Naar de rechter stappen klinkt interessant.
Daan J: Ik wil van Gerben graag weten om welk vak het ging?
Gerben: Het was een practicum vak wat je moest halen om veel tweedejaars vakken te halen.
Parcival: Bij alle levenswetenschappen moet je ook alle practica vakken in jouw eerste jaar halen
om in het tweede jaar lab vakken te volgen zodat je weet hoe je veilig moet werken. Volgens mij
is dat bij elke studie van lab practica. Dat vind ik net een andere kwestie.
Gerben: Die nuance bedoelde ik, in dat vak vindt ik verschoolsing verplicht maar vakken
verplichten of colleges verplichten breder daar ben ik het mee eens maar er moeten regels
blijven.Manish: Je zit in een split dat je aan de ene kant alles strak geregeld hebt en de andere
kanliberaal. Waar zit het optimum in.
Gerben: Volgens mij waren Parcival en ik het eens.
Parcival: Practicumvaardigheden kan je ook niet op een andere manier testen.
Manish: Bekendheid van informatie vind ik belangrijk, Er is een overvloed aan informatie. Ik heb
gehoord dat er vaak is gesproken over de toekomst van het onderwijs.
Gerben: Manish wat vind jij?
Manish: Ik vind het van belang dat fysiek onderwijs de norm moet zijn. Studeren is meer dan
alleen kennis vergaren vanuit een boek, een college of een pak stencils. Het vergaren van een
netwerk en andere vaardigheden doe je niet vanachter een computer. Het onderwijs moet niet
digitaliseren. Als er iets gedigitaliseerd gaat worden, moet het alleen de basis kennisclips zijn
zodat eerstejaars hetzelfde beginniveau hebben om deel te nemen een vak. Het is misschien niet
FSP-gerelateerd maar er worden steeds meer hoorcolleges opgenomen om terug te kijken. Je wilt
digitalisering maar je wilt ook de verschoolsing tegenhouden.
Gerben: Ik snapte de laatste vergelijking niet.
Manish: Colleges kunnen opgenomen worden, ik vind ook dat dit moet zodat het digitaal
beschikbaar is zodat mensen dit kunnen volgen.
Parcival: Het opnemen van colleges kan beteken dat mensen wachten met het kijken van colleges
tot het tentamen eraan komt. Het niet opnemen van colleges stimuleert een andere manier van
leren.
Hilal: Een klein punt is dat ik tegen digitalisering ben maar uit eigen ervaring en van anderen
mensen hoor ik dat mensen dit onderwijs inclusiever vinden voor mensen die chronisch ziek
zijn. Die missen best veel in hun studie en voor hen konden er apart uitzonderingen gemaakt
worden maar nu is het veel toegankelijker als je toegang tot internet hebt. Ik kan me niet
voorstellen dat we helemaal teruggaan naar het oude.
Manish: Jij zei dat het onderwijs niet meer zo zou zijn zoals het was.
Robin: Qua het opnemen van onderwijs, bij mijn OC hebben we het er over gehad maar veel
docenten willen niet opgenomen worden. Je moet daar wel de docent bij betrekken. Veel
docenten, ook door incidenten, zijn daar huiverig voor.
Daan R: Die docenten is een probleem maar dat moet niet onze insteek zijn. Ik ben voor een
hybride vorm waar er fysieke colleges zijn maar dat het digitaliseren van colleges juist heel
belangrijk zijn. Qua verschoolsing kun je hier ook de studenten meer vrijheid geven. Docenten
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die niet willen worden opgenomen, ik weet niet hoe dat dit maar nu worden docenten ook
opgenomen.
Parcival: De docent wordt opgenomen en hij wordt gefilmd terwijl hij voor het bord staat, dat
kun je gewoon weghalen. Dat is een oplossing voor docenten die niet gefilmd willen worden..
Jouw punt Rademaekers vind ik een goed punt, het kan zijn dat je er niet bij bent en het is ee
afweging tegen de just-in-time learners. Een alternatief is dat je iemand moet vragen om de
aantekeningen.Ik weet niet welke manier mijn voorkeur heeft.
Manish: Dat is een mooi punt.
Robin: Ik wilde regeren op het opnemen en fysieke colleges. Bij de vakken die ik volgde gebeurde
dit al. Er is precedent, daar kunnen we op inzetten. Er zijn wel docenten die een krijtbord
gebruiken, het is fijn om die aantekeningen te kunnen zien. Dat mis je als docenten niet
opgenomen worden.
Gerben: Ik hoor net dat de colleges weer opengaan.
Parcival: Je kan foto’s maken van het krijtbord, dat zijn allemaal opties
Daan R: Ik word ondertussen al bijna een jaar opgenomen bij tentamens, daar heb ik niks over te
zeggen. Dan moeten docenten niet te moeilijk doen dat ze worden opgenomen in de collegezaal.
Robin: De opname van de docent worden publiek online gezet en de proctoring wordt niet
gepubliceerd.
Manish: We kunnen van de VU leren. Onderwijsgerelateerd is digitale omgeving in combinatie
met fysiek onderwijs vormgeven een vraagstuk. Een punt aangedragen is hoe zit het met een
noodplan. En wat Ilse zegt, hoe worden kwaliteit van stageplekken gegarandeerd. We halen hier
meerdere belangrijke punten uit.

9. OD Benoeming [Vertrouwelijk]

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
Sara:

Daan J: Afgelopen donderdag heeft de FPC voornamelijk nieuwe invulling voor dossiers. Zo gaan
we kijken naar een diversity commitment dat is voorgesteld door de CSR. Ook gaan we kijken
of we meer druk uit kunnen oefenen op de CSR omtrent het aanstellen van
studentenpsychologen. Verder is het dossier werving afgerond, binnenkort zal dit worden
nabesproken. Verder heeft het facilitair overleg plaatsgevonden, dit licht ik verder toe bij de
belangrijke punten.

Een aantal belangrijke punten:
- De UvA is momenteel aan het kijken naar een efficiënt communicatiekanaal naar studenten,
dit zullen wij t.z.t. ook kunnen gebruiken. Wij worden op de hoogte gehouden van de
vorderingen.
- Enkele IT handleidingen zullen worden geupdate omdat deze onduidelijk waren.
- De faculteit zal in samenwerking met ons voorlichting over KANS/RSI gaan verzorgen voor
studenten.
- Er wordt gekeken naar meer stopcontacten en er komen mogelijk meer plekken om staand te
studeren op het SP.
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- De UvA is de MyUvA app aan het updaten zodat deze ook automatisch de roosters van
leerlingen zal bevatten.

Hilal: Een relatief korte DT-vergadering vandaag, zonder onderwijs gerelateerde stukken op de
agenda.
Wel kwam naar voren bij de mededelingen dat als uit de persconferentie blijkt dat hoger
onderwijs mag versoepelen (m.b.v zelftesten), er eind deze week een berichtgeving uit zal
moeten gaan naar studenten en medewerkers.

Ik heb uit het BVO van vorige week 14 april teruggekoppeld over de activiteiten van de
studieverenigingen rondom mentale gezondheid.

Ook heb ik deze ochtend een mail uitgestuurd naar de FOC-leden met de vraag of zij input en
ideeën hebben voor de besteding van de nieuwe NPO-gelden. Dit is een bedrag van 8,5 miljard
dat het kabinet aan het onderwijs wil investeren voor tekorten en problemen die ontstaan zijn in
de coronacrisis. Ik denk dat ik dit vanavond aankaart bij de rondvraag, maar ook als jullie hier
ideeën voor hebben: laat het me weten!

PS Wie beheert de FOC-mailinglist? Ik kreeg vanochtend een melding dat het goedgekeurd moest
worden. Ben er niet zeker van of het nu ook goed is aangekomen bij de FOC-leden. Gezien ik zelf
een OC-lid ben en niks heb teruggezien in mijn mailbox, denk ik nog van niet. @Robin Wacanno,
weet jij hier meer van?

Manish: Hierbij een DB-update.

De volgende zaken zijn de afgelopen week besproken in het DB:
1. Het houden van trainingen;
2. Het organiseren van nieuwe activiteiten;
3. Het bespreken van de planning omtrent een nieuw AO en IO moment i.c.m. het nieuw reces;
4. Ook is het gesprek met de OR geëvalueerd, die eerder die dag plaatsvond;
5. Ook is er een update ontvangen van de taakgroepen;
6. Inwerktaagroep heeft de opdracht gekregen om bij elkaar te komen en zich te gaan
voorbereiden;
7. De werving is nog tot slot de revue gepasseerd.

Robin: Ik zag de mail over de FOC mailinglist, het leek me prima dat die mail naar de OC’s ging. Je
kan mij mailen voor je iets stuurt, dan weet ik dat hij eraan komt. Hij is ontvangen door mij.  We
kunnen dit bericht ook delen via de Canvaspagina van de FOC. Je moet laten weten wat je daar
wilt hebben
Hilal: Er is best veel onzekerheid over de hoeveelheid geld maar als er niks wordt gedaan dan
worden er weinig meningen meegenomen. Het zou fijn zijn  als het op de canvaspagina kan.
Robin: Ik vond het apart dat wij als FSR daar niks mee kunnen maar het gaat om veel geld. Ik
weet niet of het DT er wat over heeft gezegd.
Hilal: Het probleem is niet dat het niet in samenspraak met studenten kan. Er is geen adviesrecht
met jullie er op. Het is een hele andere geldstroom, dat vind ik jammer. Als jullie ideeën hebben
laat het vooral weten
Robin: We moeten dit binnen beide commissies bespreken, het is belangrijk dat er vanuit
studenten naar wordt gekeken. Laat vooral weten wat je op de Canvaspagina wilt
Hilal: Misschien een idee om het naar de BVO list te sturen ook zodat studieverenigingen kunnen
meedenken
Manish: Hilal jij kunt het beste contact opnemen met Robin en Margot hierover.
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Robin: Wat is de termijn?
Hilal: Best snel al, ik kan het doorsturen. April is de maand waarin instellingen hun problemen in
kaart kunnen brengen.
Robin: Het zou fijn zijn als je de info kan delen zo kunnen wij het delen binnen de raad. OC’s
vergaderen niet vaak dus met zo’n korte tijdlijn kunnen ze het denk ik niet behandelen.

13. Evaluatie stukken [Vertrouwelijk]

14. Evaluatie PV
Daan J: Soms had je wel wat sneller af mogen kappen, het duurde wat langer dan nodig.
Robin: Agendapunt 8, ik snap waarom je het wilde doen en gezien de tijd enzo maar ik denk niet
dat dit de meest effectieve manier was. Je had beter een los moment kunnen plannen. Het was
moeilijk om input te geven en er was geen duidelijk doel. Ik vond het voorzitten niet heel strak.
Er is veel gepraat maar ik weet niet of het nodig was.
Daan J: Ik ben het niet eens met wat Robin zegt, eventueel kan het na de vergadering maar je wilt
het wel semi-verplicht hebben. Het is een goede manier om op goede ideeën te hebben. Als ik
iets bespreek krijg ik meer input.
Robin: Ik ben niet tegen brainstorms alleen bij dit specifieke dossier hadden veel mensen geen
strak beeld van wat het FSP is en wat er in moet komen. Ik zeg niet dat het in het algemeen niet
goed is. Ik vond dit geen nuttige en logische brainstorm.
Daan J: Er was wel een vergaderstuk en er stonden beleidsnota in de mail, je kon je wel
voorbereiden.
Manish: Het ging over idealen en ik vond het een handige sessie.

15. Rondvraag
Margot: Manish mag ik jou zo wat vragen over de recesbrief?
Daan J: Hoeveel mensen hebben zich voor LIEF aangemeld, SLAAFS heeft er in ieder geval 2.
Daan R: Wij hebben ongeveer 6 mensen.

16. Actielijst
(PV-210406-07) Actie Margot - Publiceer brief over reces op de website voor 20 april
(PV-210420-01) Actie Sara en Daan J: Agendeer FSP binnen de commissie
(PV-210420-02) Actie Robin en Gerben - Stel brief over aanstelling OD op  en stuur naar Manish -
21 april
(PV-210420-03) Actie Manish - Lees brief over de OD - 21 april
(PV-210420-04) Actie Robin - Stuur brief aanstelling OD naar de decaan - 23 april

17. Punten volgende agenda

18. Sluiting
Voorzitter Manish sluit de vergadering om 19:53.
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