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Vergadering  PV 15-06-2021 
Tijd  18:00 
Voorzitter Chris Rotgans 
Aanwezig Robin Wacanno, Daan Rademaekers (Daan R),  Margot Brinkhof, Parcival 
Maissan, Gerben Koopman, Fijke Oei, Daan Jellema (Daan J),  
Afwezig  Sara dos Santos Gigante, Daan Schoppink (Daan S), Parcival Maissan, Manish 
Jhinkoe-Rai 
Notulist  Zeger Ackerman 
Gast:  Anniek Verstegen, Hilal Demirel 
 
 

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

 
2. Notulen & Actielijst 

De notulen zijn goedgekeurd. 
(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. Gedaan 
(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 - Gedaan 
 

3. Post 
In 

Robin: Kees denkt dat we geen instemmingsrecht hebben met betrekking tot het FSP, daar zijn 

we nog mee bezig. Verder hebben we een uitnodiging voor een bijeenkomst over de 

bouwontwikkelingen Science Park. 

Daan J: Ik ga met FPC sowieso kijken of iemand er heen kan. 

Uit 

 
 

4. Mededelingen 
Sara heeft Robin gemachtigd. 

Manish Heeft Chris gemachtigd. 

Gerben moet er om 20.00 vandoor. 

 
5. Update CSR  

Daan R: Gisteren hebben we plenair vergaderd als centrale studentenraad. We hebben het gehad 
over de numerus fixus bij andere opleidingen en hun decentrale selectie regels. We hebben hier 
alleen over gebeeldvormd, we wachten nog op de decentrale dingen van de FNWI. Verder 
hebben we gesproken over online educatie, op dit punt hebben we nog geen overeenstemming 
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gevonden. Mijn inzet zal vooral gericht zijn op online tentamineren voor mensen in quarantaine 
maar er zijn mensen die voor alle die willen nog online onderwijs willen aanbieden. Verder 
hebben we het kort gehad over het opnemen van hoorcolleges na corona en over het diversity 
commitment dat we gaan ondertekenen. Ik heb ook nog een vertrouwelijk update op de 
vergadering voor de website 
Daan R: Verwachting is dat onze website vernieuwd is voor 1 september.  

Robin: Hebben de FSR’en inspraak op de website? Kan de FSR er zelf nog dingen aan 

veranderen. Daan R: Het idee is dat daar wel ruimte voor is.  

Margot: Moet ik nog wat eraan doen?  

Daan R: Wij hoeven alleen te leveren wat erop moet komen. 

Daan J: Over de diversity commitment, we hebben al een update gekregen en er over mee 

gepraat. Ik heb hem nog steeds niet nu ontvangen, dit lijkt me wat kort dag voor deze raad nog 

maar volgend jaar gaat dit er zeker zijn. 

Daan R: Dit is iets voor de volgende raad, dit kunnen wij niet aan hen opleggen. 

 
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. FSP voorstellen thema onderwijs 
11. FSP voorstellen thema Beleid 
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  

 
 

7. Instemming Concept OER en TER-A 
Daan R: Hebben we quorum?  

Chris: We hebben geen quorum. 

 
1. Is het stuk duidelijk? 

2. Mist er informatie? 

3. Klopt het stemvoorstel? 

4. Missen er stemvoorstellen? 

5. Discussiemoment 

 
Stemvoorstel: De FSR FNWI 20/21 stemt in met de concepten voor de OER-A en TER-A 
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21/22. 

 

Chris: Oordeel gevormd. Geen discussie. We wachten op het volgende stuk. 

 
8. Instemming OER'en deel B met inhoudelijke wijzigingen 

1. Is het stuk duidelijk? 

2. Mist er informatie? 

Daan J: Ik vroeg me af hoe het bij andere opleidingen is geregeld qua het herkansen van een 

voldoende want bij biologie kan dit tot maximaal een 6.  

Daan R: Andere opleiding doen dit ook. Ze willen niet dat mensen praktische opdrachten gaan 

herkansen en als je het niet tot maximaal een 6 is dan is het oneerlijk dat studenten die een 

onvoldoende haalden wel hun punt konden verhogen en mensen die wel een voldoende hadden 

dit niet kunnen doen.  

3. Heeft iemand een vraag over een verandering in een van de OERen? 

4. Missen er stemvoorstellen? 

5. Discussiemoment deel A 

Daan J: Ik vind de wijzigingen van Biologie en Psychobiologie positief.  

Discussiemoment deel B 

Daan J: Mooi dat het communicatiegedeelte er nu in is opgenomen. 

Discussiemoment deel C 

 

Discussiemoment deel D 

Chris: Oordeel gevormd. Geen discussie. We wachten op het volgende stuk. 

 
 

9. Instemming TERs deel B met inhoudelijke wijzigingen 
Robin: We hebben nog niet van alle opleidingen bericht. 

1. Is het stuk duidelijk? 

2. Mist er informatie? 

3. Heeft iemand een vraag over een verandering in een van de TERs? 

4. Kloppen de stemvoorstellen 

5. Missen er stemvoorstellen? 

Daan J: Ik ben het er nog steeds niet mee eens wat de master chemistry wil doen met de OER op 

het gebied van minimaal twee coördinatoren van de UvA. 

Discussiemoment 

Daan J: Ik zou willen voorstellen apart stemvoorstel om de wijziging af te keuren.  

Daan R: Ik zal voor het volgende stuk uitzoeken wat onze rechten hierover zijn. 

Robin: Ik vind het slordig dat de opleidingen ons geen reactie sturen, dus ik stel voor om op die 

OER’en negatief te adviseren.  

Daan J: Het lijkt me beter om het er met DT over te hebben.  

Gerben: We zijn er voor de studenten, dus dwarsliggen lijkt me vooral kinderachtig.  

Robin: Het gaat er om dat wij als raad serieus genomen willen worden. Een aantal opleidingen 

heeft ons taaladvies niet overgenomen bijvoorbeeld, maar zonder enige onderbouwing. Als ze 

ons niet proberen te overtuigen, hoe kunnen we ze dan gelijk geven?  
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Daan R: We kunnen het als signaal afgeven dat we alle informatie nodig hebben om een besluit 

te nemen.  

Daan J: Daar ben ik het mee eens, hoe ziet Daan R het voor zich?  

Daan R: Ik zou de opleidingen zeggen dat we niet de informatie hebben ontvangen om een 

besluit te nemen en dat we dat willen zien omdat we dan een verzoek tot advies en instemming 

serieus zullen overwegen.  

Robin: Er isa genoemd dat we er voor studenten zijn en we hebben adviezen gedaan in het 

voordeel van studenten. Als we onze adviezen niet verdedigen, zie ik niet hoe we dan in het 

belang van studenten handelen.  

Daan J: Dat ben ik met Robin eens, ik stel voor om er een apart stemvoorstel in te knallen om 

niet in te stemmen met OER’en waar we geen reactie van hebben binnen gehad. 

Gerben: We moeten niet eeuwig blijven dwarsliggen dat er geen OER komt maar we kunnen wel 

flink boos worden.  Het lijkt me ook beter om de opleidingen aan te spreken via DT.  

Daan J: Het lijkt me dat DT spreken niet veel effect heeft.  

Gerben: Kunnen de opleidingen verder met de OER als wij niet kunnen instemmen omdat we 

nog geen reactie hebben?  

Robin: Ik weet niet of we het kunnen tegenhouden, omdat er niets is gewijzigd waarop wij 

instemming hebben. We kunnen na de OC een mail sturen met de dringende vraag om reactie, 

zodat we dat nog mee kunnen nemen voor het weekend. Als het goed is hebben ze ook al over 

ons advies nagedacht, omdat ze het al wel of niet hebben overgenomen.  

Daan J: Eens.  

 

C: Exacte Wetenschappen 

Daan J: Ik ben het er niet mee eens dat ze minimaal 2 uva examinatoren hebben. Waarom is er 

niet één examinator van eigen universiteit en één externe? Ik weet dat er veel van dit soort 

constructies gebruikt worden en ik snap het toetrekken van beoordeling niet zo omdat sommige 

examinatoren dingen niet snappen omdat het niet hun vakgebied is. Mijn stemvoorstel is 

negatief hierop.  

Robin: Met het oog op accreditatie willen ze de beoordeling binnen de UvA houden.  

Daan J: Ik denk dat externe docenten capabel zijn om behalve andere vakken ook de scriptie te 

kunnen beoordelen.  

Robin: Ik snap je punt maar mensen van extern, daar heeft de UvA geen invloed op. Dus bij 

problemen in een later stadium is het mogelijk dat het moeilijk wordt maar met 1 persoon zou 

er toezicht zijn.  

Daan J: Ze hebben ook niet gezegd dat het met één begeleider ooit fout is gegaan met 

accreditatie. 

Robin: We zullen als ORC onderzoeken wat onze rechten zijn.  

 

D: Informatiewetenschappen 

Robin: Ik heb die van computational science gelezen en we hebben een reactie. Deze opleiding 

wil hoge taaleisen om de instroom te beperken. Een andere reden was dat bleek dat de scripties 

van een te laag niveau waren. Het eerste vind ik geen goed argument, de tweede vind ik 

onduidelijk. Hebben andere opleidingen hier ook last van?  
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Daan R: Het zou beter zijn om in de opleiding de taal te verbeteren in plaats van bij de instroom 

een hoge taaleis te stellen. 

 
10. FSP Voorstellen thema onderwijs 

Daan J: Was dit het stuk wat niet ingeleverd was? 

Chris: Ik kon alle stukken gewoon vinden. 

Daan R: Het stuk over onderwijs zit goed in elkaar. 

1. Is het stuk duidelijk? 

Daan J: Is voorstel A dat we DT adviseren dat er ook nieuwe disciplinaire honoursvakken komen 

waar niet-honoursstudenten bij kunnen?  

Robin: Het idee is dat de vakken toegankelijk zijn voor iedereen. 

 

2. Mist er informatie? 

Ilse: Om het stuk nog duidelijker te maken zou ik herhalen dat je het voorstel ziet staan. Ik vond 

het moeilijk om het te zoeken.  

Robin: We hebben dit niet heel concreet verwoord omdat het FSP ook niet heel concreet is. Het 

past dus in het stuk waar het uiteindelijk in komt. 

 

Discussiemoment 

Robin: DT vindt dat we hier geen instemming op hebben, wij vinden van wel. We hebben een 

brief gekregen van het CvB dat we wel dat recht hebben, maar DT houdt vol dat in de facultaire 

reglementen, die leidend zijn, staat dat we het recht niet hebben.  

Daan R: Ik ga juridische zaken mailen. 

 

Voorstel A 

Daan J: Er wordt op disciplinaire keuzevakken gedoeld, waarom niet interdisciplinaire? 

Gerben: Er zijn al veel interdisciplinaire keuzevakken maar weinig die disciplinaire keuzevakken 

hebben. 

Robin: Er zijn al veel interdisciplinaire vakken. Er zijn per opleiding wel veel verschillen qua 

aanbod disciplinaire vakken. We willen dat dat gelijker wordt. 

 

Voorstel C: 

Daan J: Goed voorstel. 

 
11. FSP Voorstellen thema beleid 

1. Is het stuk duidelijk? 

Gerben: Het is een vaag stuk.  

Fijke: Eens, het is moeilijk om een stemvoorstel te doen.  

Daan J: Is het stuk af?  

Gerben: Ja. 

2. Mist er informatie? 

3. Kloppen de stemvoorstellen? 

4. Missen er stemvoorstellen? 

5. Heeft iemand een vraag over een van de voorstellen? 

6. Discussiemoment per voorstel. 
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Daan J: Ik stel voor om dit stuk te schrappen en het samen te voegen met het stuk van het vorige 

punt. 

Robin: We gaan als ORC nog even na of we hier nog aan toe komen. 

Daan J: Dit is een belangrijk plan, want het is voor de komende vijf jaar. 

Chris: ORC, als het één stuk wordt, lukt het over twee weken.  

Robin: Ja, als het één stuk wordt. Dat lijkt me het beste, om dan alles in één keer in te stemmen. 

 

Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 20/21 stemt in met het concept FSP 21/26. 

 

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

13. Wat gaat er naar de CSR? 
Robin: Wordt FSR hiervan op de hoogte gehouden?  

Daan R: Ik zal het proberen de FSR op de hoogte te houden. 

 
14. Relevante updates commissies en DB  

Hilal: Ik heb geen updates uit deze DT-vergadering! Morgen is er een geplande heidag met het 
directieteam. 
 
Daan J: Afgelopen donderdag heeft de FPC de laatste voorbereidingen gemaakt voor het 
bespreken van onze punten voor het FSP, deze zullen jullie op de volgende PV voorbij zien 
komen. Daarnaast hebben we besloten om onze archivering te doen in de vakantie. Om de 
kwaliteit hiervan te waarborgen zal ook de FPC terugkomen van zijn recess, wetende 30 
augustus van 11:00-13:00. 
 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- We gaan een "oude raden" pagina maken op onze website. 
- De verkiezingen zijn geëvalueerd. 
- Deze week komt de FPC vergadering te vervallen i.v.m. ons commissie uitje. Volgende week zal 
er dus geen update zijn. 
 
 
Sara: De ORC heeft afgelopen week het FSP verder behandeld door met beide groepen te 
discussieren over de thema's van het FSP. Ook is het BO voorbesproken en is er kort vooruit 
geblikt op het laatste IO. De ORC zal ook kort kijken naar het kiesreglemeneten waar de CSR aan 
werkt en eventuele opmerkingen doorgeven.  
 
Uitleg belangrijke punten:  
- Het FSP is bijna afgerond en zal langs de PV komen. De ORC heeft geen grote voorstellen om 
aan te dragen aan het DT maar zal de een aantal thema's behandelen met de rest van de raad.  
- De voorbespreking van het BO is gecombineerd met een vooruitblikking op het IO. 
Aankomende vergadering zullen de agendapunten verstuurd worden. 
- Het kiesregelement zal door de ORC leden doorgenomen worden en eventuele opmerkingen 
zullen doorgegeven worden aan Robin die het op zijn beurt weer aan de CSR terugkoppelt. 
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Manish: De afgelopen vergadering heeft het DB gesproken over de komende periode incluis de 
officiële vergaderingen die er nog zijn voor de komende periode.  
Er is ook geëvalueerd omtrent de afgelopen officiële vergaderingen. 
Tevens is er ook gesproken over een jaarverslag en een fotomoment.  
Daarnaast zijn een aantal 'nieuwe dossiers' behandeld, die inmiddels al een twee à drie keer de 
revue bij ons hebben gepasseerd. 
 

Robin: We zijn begonnen met inwerken gisteren. 

 
Evaluatie stukken 

Daan J: Het FSP stuk beleid was slordig, laat het nalezen voor je het stuurt. 

 
15. Evaluatie PV 

Er zijn geen evaluatiepunten. 
 

16. Rondvraag 
 
 

17. Actielijst 
(PV-210608-02) Actie Daan J - Stuur OER-B vervallen scheikunde master naar Sara  
[PV-210615-01] Actie ORC: Stel op en stuur een brief naar opleidingen die nog niet hebben 

gereageerd op OER-wijzigingen 

[PV-210615-02] Actie ORC: Ga per dossier langs wat belangrijk is voor het FSP, vóór 29 juni 

 

18. Punten volgende agenda 
Robin: Full-BOB Stuk voor DT over de late reacties die we steeds krijgen. 

 
19. Sluiting 

Voorzitter Chris sluit de vergadering om 19:09.  


