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Vergadering  PV 08-06-2021 
Tijd  18:00 
Voorzitter Manish Jhinkoe-Rai 
Aanwezig Robin Wacanno, Daan Rademaekers (Daan R), Sara dos Santos Gigante, Margot 
Brinkhof, Parcival Maissan, Gerben Koopman, Fijke Oei, Daan Jellema (Daan J), Chris Rotgans 
Afwezig  Daan Schoppink (Daan S), Ilse Altenburg 
Notulist  Amber Cornelissen 
Gast:  Hilal Demirel 
 
 

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

2. Notulen & Actielijst 
De notulen zijn goedgekeurd. 
(PV-210518-03) Actie Chris Verstuur document problemen werving naar Daan R 1 juni Gedaan  
(PV-210525-01) Actie Gerben - Formuleer een reactie en stuur deze naar Daan R met betrekking 
tot de selectieprocedure Numerus Fixus 1 juni.  
Gerben: Dit is niet relevant. 
Daan R: Het is wel relevant maar het moet naar Kees.  
Robin: Het is naar Kees gegaan. 
(PV-210525-02) Actie ORC- Communiceer het besluit Selectie Numerus Fixus naar Kees van 
Wensen 1 juni. Gedaan 
 

3. Post 
In 

Robin: We hebben via de post het bericht ontvangen dat Peter herbenoemd is als decaan. We 

hebben een reactie op het ongevraagd advies klachtenloket en nota diversiteit, beide waren te 

laat. We hebben een fysiek CoBo kaartje ontvangen van Congo.  

Daan J: Was er niet ook nog een mail over de input van Numerus Fixus. We wilde af van een 

maximaal aantal pogingen in general. 

Robin: We hebben het nog niet besproken binnen de ORC. Ik weet niet of het via ORC of de pv 

moet. 

Sara: Ik heb Kees daarover gemaild en het advies gespecificeerd. 

Manish: Het komt nog langs? 

Sara: Ja klopt. 

Uit 

Robin: Er zijn veel herinneringsmails naar kees gegaan over de adviezen. 
 

4. Mededelingen 
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Manish: Vorige week was er geen pv. De updates zijn verstuurd vorige week. Ilse heeft zich 
afgemeld. Ik zie 8 schermen zonder camera, willen jullie via de reacties ‘raise hand’ doen. We 
hebben hierna een BO voorbespreking. 
Daan J: De mededelingen van de week hiervoor, kunnen die meegenomen worden in de notulen? 
Manish: Daar komt een apart bestand van.  
 

5. Update CSR  
Daan R: Ik kwam tot de conclusie dat ik geen update heb verstuurd. We hebben het bij de 
onderwijscommissie gehad over de toekomst van digitaal onderwijs en hoe we daar instaan. De 
mening van de raad is erop gebouwd dat we geen digitaal onderwijs extra willen faciliteren 
tenzij er een overmacht is. We willen geen half online universiteit hebben voor studenten die 
naar Amsterdam willen komen. Het gaat een klein deel studenten dwingen de rest ook digitaal te 
studeren. We hebben het gehad over de fair play agreement. We gaan adviseren om een 
duurzaamheidsofficer aan te stellen. Deze gaat het white paper uitvoeren, net als een diversity 
officer. Er is een green officer maar die heeft weinig te zeggen. We gaan beginnen met aanvragen 
van. Die hebben we binnen van bijna alle opleidingen. We hebben de uitslag van de rechtszaak 
binnen en die hebben we verloren.  
Robin: De verkiezingen zijn voorbij, weet jij of de CSR daarop gaat evalueren? Er waren dingen 
die niet ideaal waren. 
Daan R: Ik vermoed het wel. 
Daan J: Is het fair play agreement niet geupdate? 
Daan R: Ik ben even kwijt wat de reden hiertoe was, we gaan wel wat dingen veranderen maar 
het was te kort dag voor de verkiezingen. Het had eerder moeten beginnen.  
Robin: Volgens mij was het quorum bij het stemmen niet gehaald.  
Daan R: Dat zou kunnen. 
 

6. Vaststellen agenda
1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Instemming Concept OER en TER-A 
8. Instemming OER'en deel B met inhoudelijke wijzigingen 
9. Instemming TERs deel B met inhoudelijke wijzigingen 
10. Deconstitutieborrel 
11. Selectie Numerus Fixus 
12. W.v.t.t.k.  
13. Wat gaat er naar de CSR? 
14. Relevante updates taakgroepen en DB 
15. Evaluatie Stukken 
16. Evaluatie PV 
17. Rondvraag 
18. Actielijst 
19. Punten volgende agenda 
20. Sluiting  

Sara: Ik wil het kort hebben over de selectie numerus fixus. 
Manish: Dit wordt toegevoegd. 
 

7. Instemming Concept OER en TER-A 
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Is het stuk duidelijk? 
 
Mist er informatie? 
 
Heeft iemand vragen over de OER-wijzigingen? 
 
Manish: De vervolgactie voor Robin is om een oordeelvormend stuk te schrijven. 
 

8. Instemming OER'en deel B met inhoudelijke wijzigingen 
 
Sara: De OER’en Psychobiologie en Biologie hebben we nog niet ontvangen, die komen in het 
oordeelvormend stuk. 
 
Deel A Is het stuk duidelijk 
Daan J: Bij Biomedische Wetenschappen staat er dat de vakcoördinatoren de aanwezigheid in de 
studiegids aan moeten geven? 
Sara: Dat is van Parcival. 
Parcival: Ze wachten de OER-A af maar het hangt inderdaad af van de vakcoördinator of het wel 
of niet verplicht is. 
Daan J: Als de faculteit blijft beweren dat het onmogelijk is om verplichte aanwezigheid in de 
studiewijzer te zetten waarom kan het hier dan wel. 
Robin: Het verschil zit hem in de studiegids en wijzer. De meeste opleidingen die ik ken doen het 
in de studiewijzer en dat is makkelijker voor de faculteit omdat deze aangepast kan worden, dit 
kan niet voor de studiegids.  
Daan J: Ik ben mij van de nuance bewust maar dat het dus al in de minder flexibele studiegids 
kan voor biomedische wetenschappen kunnen we meenemen als we hiermee verder gaan.  
 
Deel B Is het stuk duidelijk? 
Daan J: Er wordt aangegeven dat ze de major voor de volgende lichting al laten vervallen, kan in 
de OER niet vanaf volgend jaar staan? Het kost voor hen geen extra moeite omdat de vakken al 
bestaan. Zo wek je geen valse verwachtingen. 
Sara: Vind ik een goed punt en dat is een van de betere opties. Een aantal studenten zijn van plan 
het volgend jaar te doen weten dit nog niet. 
Daan J: Bij scheikunde stond in de master OER dat het aankomend jaar nog gekozen kon worden 
maar daarna niet. Ik zal hem terugzoeken. 
 
Deel C is het stuk duidelijk? 
Manish: Waarom is het advies over de vakevaluaties niet meegenomen? 
Robin: Dit geldt voor alle opleidingen maar het is niet meegenomen in het proces omdat het lag 
bij de decaan. Hierom hebben ze het per opleiding niet in overweging genomen en wachtte ze op 
een centrale mening. 
Sara: Dat wilde ik ook zeggen.  
 
Deel D Is het stuk duidelijk? 
 
Mist er informatie?  
 
Heeft iemand een vraag over een verandering in een van de OER’en? 
 
Manish: De ORC moet een oordeelvormend stuk schrijven. 
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9. Instemming TERs deel B met inhoudelijke wijzigingen 

Robin: Van een aantal opleidingen hadden we geen reactie tabellen, Annemarie wilde daar niet 
achteraan gaan. Inmiddels hebben we een reactie van Kees en Annemarie. Ze gaan erachteraan. 
Vanochtend hebben we er al enkele ontvangen.  
 
Deel A is het stuk duidelijk? 
Daan J: Ook hier zou ik suggereren dat ze bij Msc Earth Sciences dat ze het volgend jaar gaan 
uitfaseren. Dit is organisatorisch wat ingewikkelder. 
Daan R: Waarom wil je dat ze dit in de OER zetten? Ik neem aan dat ze dit op de website zetten, 
deze mensen gaan geen oude OER lezen. 
Daan J: Je hebt natuurlijk geen bachelor earth sciences. 
Daan R: Je hebt wel een Msc FPS maar ik neem aan dat zij op de website kijken. 
Daan J: Ja dan is dit niet meer relevant. 
Robin: Vaak worden dit soort wijzigingen wel binnen opleidingen gecommuniceerd.  
Manish: Wat is het aantal aanmeldingen voor Earth Sciences? 
Daan R: Volgens mij 3 of 4 aanmeldingen. Ze deden sowieso nog maar een track in februari en 
dat waren er zo weinig  dat ze alleen nog maar september instromingen gaan doen.  
 
Deel B Is het stuk duidelijk? 
 
Deel C Is het stuk duidelijk? 
 
Deel D Is het stuk duidelijk? 
 
Mist er informatie? 
 
Heeft iemand een vraag over een verandering? 
Daan J: In de TER Chemistry moeten de examinatoren en de assessor van een thesis allebei van 
de UvA of VU komen? Ik wil graag weten waarom, een van beiden lijkt me echt genoeg. We 
werken europees wijd met EC, je kan overal een vak volgen maar bij jouw thesis kun je niet een 
beoordelaar hebben van een andere universiteit. Sommige expertisegebieden hebben we niet 
hier maar wel op andere universiteiten, daar kan dan hier niet goed naar gekeken worden. 
Robin: De consensus is dat de dagelijkse begeleider nog wel buiten de UvA mag zijn. Het deel wat 
cijfers geeft moet anders gespecificeerd worden wie dit mag doen. We kunnen er navraag naar 
doen maar volgens mij is dit gebruikelijk. 
Sara: Je hoeft maar een van de twee te hebben, ze moeten of van de UvA of de VU komen en niet 
van extern. 
Daan J: Je hebt een dagelijkse begeleider, een eerste beoordelaar en een tweede beoordelaar. Ik 
stel voor dat maar een van de beoordelaars van de eigen universiteit moet zijn. Er zijn groepen 
waarvan de expertise niet op de UvA ligt. Als een beoordelaar van de UvA is kan je de kwaliteit 
alsnog waarborgen. 
Sara: Ik vind het een goed punt. 
Robin: Dit klinkt oordeelvormend maar ik kan vragen wat de intentie was. 
 

10. Deconsistutieborrel 
Is het stuk duidelijk? 
 
Klopt de informatie? 
Daan J: De titel op de agenda en van het stuk zijn niet hetzelfde.  
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Mist er informatie? 
Robin: Er wordt kort iets genoemd qua de locatie. Ik zou kijken naar wat er mogelijk is. Als we 
het op een borrel locatie kunnen doen dan is dit makkelijker te organiseren. 
Manish: Ik had vandaag een gesprek met de FSR beta van de VU. Zij gaan naar het Amsterdamse 
bos maar het is een mogelijkheid om het in het flevopark te doen als de maatregelen dit toelaten.  
Robin: Mocht je hier meer info over hebben dan hoor ik dat graag in een oordeelsvormend stuk. 
Gerben: Er wordt genoemd dat het maximum 20 man is. De overheid heeft 4 categorieën waar 
we in kunnen zitten en 20 is daar geen getal in dan buiten. We mogen dus groter maar het is een 
goed idee om op te zoeken wat de opties zijn. 20 is tekort voor twee volledige raden. 
Daan R: Je wilt het in de laatste week van augustus doen maar weet je wat de regels zijn voor 
mensen die gevaccineerd zijn want veel van ons hebben dan waarschijnlijk al een prik gehad. 
Manish: Dat is een terecht punt maar je weet niet wie er gevaccineerd is, daarom dacht ik te 
testen als entree. Zover ik weet moeten mensen die gevaccineerd zijn zich nog aan de regels 
moeten houden. 
Daan R: Je moet daar een up-to-date lijn in houden tot augustus. 
 
Discussiemoment 
Daan J: Ik denk dat PCR een beetje overdreven is als mensen gevaccineerd zijn. Ik zou voor de 
zelftest gaan, die kun je zelf bestellen.  
Manish: Van een PCR test heb je een bewijs. Je kan mensen ook vragen voor de deur te testen als 
mensen daar interesse in hebben. 
Robin: We moeten kijken hoe anderen dit doen. Als bij colleges een zelftest volstaat. We zijn 
allemaal volwassen mensen die hier mee om kunnen gaan. Op locatie testen lijkt me omslachtig. 
We kunnen gewoon zeggen dat iedereen op de ochtend een zelftest doen. je kan enkele testen 
inslaan. Dat lijkt me wel voldoende. 
Daan J: Zullen we aanhouden wat de universiteit dan aanhoudt. 
Manish: Dat kan maar op de universiteit houdt je je wel aan de maatregelen.  
Daan J: Je kan enkele opties schrijven voor het volgende stuk.  
Daan J: Ik ben voor een CoBo, lijkt me leuk. De mensen die niet drinken kunnen ook meedoen. 
Daan R: In de laatste week van augustus zijn er CSR dingen. Bedoel je de laatste week van 
vakantie? De CSR heeft dan een overdrachtsmoment. Ik verwacht dat in ware traditie van de 
studentenraad Lindert erbij is, dat de ACD sportcommissie van 2016 langskomt en dat er 
Regenboog Sourz wordt geschonken. 
Robin: Ik wil nog toevoegen. Ik heb een Makro en een Sligro pas.  
Daan J: Ik zal vragen of Lindert, de tap van SLAAFS, er kan zijn. Ik heb contacten binnen de 
sportcommissie 2016 ACD, Dat kan ik regelen. 
Robin: Hoe houden we dingen cool in een park. Het moet wel drinkbaar blijven. 
Daan J: Koelbox is handig, wij handen opblaaszwembaden met SLAAFS met ijs erin. 
Robin: Is het niet mogelijk dat we aan Kees vragen of dit op Science Park kan. Misschien kan het 
in de Brainwave. Het lijkt me interessant om daar naar te kijken. 
Daan R: Als het op Science Park kan dan is dat een goede oplossing. Buiten kunnen we misschien 
een generator huren. 
Daan J: Er moet nog steeds gelopen worden met mondkapjes en 1.5m afstand dus de kans lijkt 
me klein maar we kunnen er achteraan gaan. 
Daan R: We kunnen iets achter het H-gebouw doen. Dan kunnen we stroom van Science Park 
gebruiken. 
Robin: We kunnen kijken naar de Oerknal. 
Daan J: In een gebouw heb je de grotere kans dat er op je gelet wordt. In de buurt van een 
gebouw vind ik een goed idee.  



 Facultaire 
Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 6 / 8 

Manish: De wens is er om in het gebouw te zitten zonder corona maatregelen, zo niet dan 
moeten we ons begeven naar een buitenomgeving, het liefst zo dicht mogelijk bij een 
universiteitsgebouw. 
Robin: Ik ben het eens met Jellema maar ik zou het wel onderzoeken. 

 
11. Selectie Numerus Fixus 

Sara: We willen van het maximaal aantal pogingen meedoen aan de numerus fixus af. Vinden wij 
drie pogingen ook goed? 
Manish: Zullen we een peiling doen? 
Gerben: Is het niet zo dat geen maximum gewoon niet mag van Nederland? We hebben het hier 
al eerder over gehad met betrekking tot geneeskunde. Ik kan me voorstellen dat dit een ding is.  
Daan J: We kunnen nu stemmen voor wel een maximum of niet en als het niet kan, dan drie.  
Sara: Ik wilde max 3 voorstellen omdat ik niet weet of het mogelijk is. 
Robin: We hebben hier formeel niks over te zeggen dus als wij zeggen dat we het niet willen dan 
zeggen zij dat het niet kan.  
 
Peilen 
1.De FSR FNWI 20/21 wil geen maximum binnen de numerus fixus voor de opleidingen 
voorstellen 
 
6 positief 1 neutraal 1 negatief 
 
2.De FSR FNWI 20/21 wil drie kansen pogingen tot deelname aan de numerus fixus voor 
opleidingen voorstellen 
 
0 positief 7 neutraal 1 negatief 
 
Gerben: Het is goed om neer te zetten dat er 1 negatief is bij de tweede. 
Robin: Bij een peiling worden de aantal van de dingen niet opgenomen maar de algemene 
stemming. Die aantal hoeven er niet bij. 
Manish: De raad is positief over stemvoorstel 1. Indien niet mogelijk wordt het 3x.  
Robin: Dit is geen formele raadsmening dus ik weet niet hoe we het willen communiceren. 
Daan J: Vorige keer was dit al impliciet aan het stemvoorstel. De mening hadden we al.  
Manish: Dit was ter verduidelijking. 
 

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

13. Wat gaat er naar de CSR? 
Robin: Ik wil graag weten hoe het zit met de evaluatie van de verkiezingen. 
Daan R: Ik ga er achteraan.  
 

14. Relevante updates commissies en DB  
Hilal: Vanochtend was er weer een DT-vergadering. Qua agendastukken niet veel interessants. 
Wel was er een Decentraal Crisis Team-update over het invulling van onderwijs vanaf 
september 2021. Die berichtgeving zal binnenkort ook officieel naar buiten komen. 
Daan J: Afgelopen donderdag heeft de FPC vergaderd zonder zijn commissiehoofd. Hierdoor was 
de vergadering kort van aard. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- Er is gesproken over de archivering van onze dossiers. 
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- Het DT heeft alsnog een Canvas notificatie voor de verkiezingen geregeld. 
 
Sara: Afgelopen week is de vergadering opgedeeld in twee delen. We hebben het eerste deel 
besteed aan de OER'en en het tweede deel aan het FSP. Helaas hebben we vrijdag besloten het 
FOC niet door te laten gaan. Ondanks een verplaatsing van de datum waren er te weinig 
aanmeldingen voor een echte discussie. We hebben de OC-leden en genodigden hiervan op de 
hoogte gesteld.  
 
Uitleg belangrijke punten:  
- Allereest hebben we besloten een laatste advies uit te sturen naar alle OD's en OC's over de 
terugkoppeling van vakevaluaties, aangezien in de nieuwe concept OER'en dit nog niet was 
overgenomen. Hierin laten we weten dat het DT heeft aangegeven ons verzoek zelf met de 
opleidingscommissies te regelen en adviseert de FSR nogmaals een van de artikelen in de OER te 
implementeren indien dit past bij de opleiding.  
- Er zijn pv stukken geschreven van de wijzigingen in de OER-A en OER'en-B. Er zijn wat nieuwe 
veranderingen die allemaal in het pv stuk zijn verwerkt, zo hebben een aantal opleidingen het 
advies m.b.t. de taaleisen niet overgenomen en is de terugkoppeling van vakevaluaties ook niet 
overal geimplementeerd. In alle OER’en is de geldigheidsduur gewijzigd conform de OER-A. 
- Er is een overzicht gemaakt met de aanpak van het FSP voor de ORC. De ORC zal zich focussen 
op vier hoofdstukken (hst 2,3,4 & 6). Deze zijn opgedeeld in twee thema's: Onderwijs (hst 2 & 3) 
en Beleid (hst 4 & 6), elk thema wordt behandeld door 3 ORC leden.  
 
Manish: Het DB heeft zich afgelopen zondagochtend bijeen gebracht om te spreken over een 
aantal dossiers. 
De stand van zaken is besproken aangaande het inwerkmoment in deze maand. 
Daarnaast hebben we ook gesproken over een jaarverslag. 
Het is de bedoeling dat er - sinds wij een beleidsplan hebben - een evaluatie houden aangaande 
onze (behaalde) doelen. 
Tegelijkertijd is er ook gesproken over een eventueel raadsactiviteit in de laatste week van 
augustus. 
De cobo van de FSR beta van de VU staat inmiddels in onze agenda, 28 juni. 
 
Ik zal daarnaast nog binnenkort contact hebben met de voorzitter van de FSR Beta van de VU. 
Tevens zal ik ook nog deze week contact hebben met de andere voorzitters van de verschillende 
facultaire raden van de UvA. 
 
Robin: Bij Inwerk zijn we de laatste hand aan het leggen aan de eerste inwerkbijeenkomsten. We 
hebben inmiddels de trainingen van TAQT geregeld, en de locatie voor de laatste 3 inwerkdagen 
is ook bijna gereed. 
 
Vorige week had ik jullie allemaal nogmaals gevraagd of jullie wilde helpen bij de speeddate op 
de startavond, of bij de casus op de inwerkdag. Mocht je willen helpen, maar heb je je naam nog 
niet in het schema ingevuld, dan kun je dat hier doen: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rg3CsU0hw7e_iJG2i8GM40woqZ9CHQJdONG8YVK3
LJE. We willen de indeling voor de casus deze week gaan maken, dus het zou fijn zijn als we voor 
die tijd weten wie we allemaal kunnen indelen. 
 

15. Evaluatie stukken 
Er zijn geen evaluatiepunten. 
 

16. Evaluatie PV 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rg3CsU0hw7e_iJG2i8GM40woqZ9CHQJdONG8YVK3LJE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rg3CsU0hw7e_iJG2i8GM40woqZ9CHQJdONG8YVK3LJE
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Er zijn geen evaluatiepunten 
 

17. Rondvraag 
Sara: Over het onderwijsgesprek, er is een voorbespreking. Is iedereen daarbij aanwezig? Het is 
een rondetafelgesprek over de digitalisering. 
Robin: Margot, jij en ik gaan er heen. 
Sara: Ik heb er een mailtje over ontvangen. 
Robin: Wij kunnen kijken of we kunnen. 
Sara: Ik weet niet op wie ik moet reageren. 
Manish: Naar Kees. 
Robin: Zet in het schema als je mee kunt doen aan de casus. 
Amber: Ik word volgende week vervangen door Zeger. 
 

18. Actielijst 
(PV-210608-01) Actie ORC - Doe navraag m.b.t wijziging in de TER-B het aantal examinatoren 
die van de UvA of VU moeten komen en dit verwerken in een oordeelsvormend stuk.  
(PV-210608-02)  Actie Daan J - Stuur OER-B vervallen scheikunde master naar Sara  
(PV-210608-03) Actie Sara - Reageren op de vragen van Kees van Wensen aangaande de 
numerus fixus selectie 
 

19. Punten volgende agenda 
Manish: Ik zie de oordeelvormende stukken tegemoet. Het voorbespreken van het BO is 
verschoven naar 19.00. Sophie komt zo binnen. 
 

20. Sluiting 
Voorzitter Manish sluit de vergadering om 18:57. 


