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Voorzitter Anniek Verstegen/Jessica Bakker 
Aanwezig Daan Jellema, Koen Oostinga, Jolein Rau, Parcival Maissan, Robin Wacanno,  Eva 
Klaver, Sara Dos Santos Gigante, Manish Jhinkoe-Rai, Noa Kluiters 
Afwezig   
Notulist  Marit Beerse  
Gast   

 
 

1. Opening 
Voorzitter Anniek opent de vergadering om 18.12. 

 
2. Notulen & Actielijst 

Notulen zijn goedgekeurd.  
Parcival: Is het vertrouwelijk genotuleerd vorige PV. Omdat het allemaal over onszelf is, hoeft 
niemand anders het te lezen.  
 
(PV-211026-01) Actie DB - Maak een format voor het beleidsplan 31-10 - Gedaan 
(PV-211026-02) Actie DB - Stel de deadline en de manier  voor het aanleveren van de stukjes 
voor het beleidsplan vast en deel met de raad  31-10 - Gedaan 
(PV-211026-03) Actie Commissiehoofden - Zet je leden aan tot het schrijven van stukjes - 
Jessica, Jolein, en Daan volgende vergadering 
(PV-211026-04) Actie Chris - Regel raadskleding - Daan heeft instructies gekregen, komt eraan.  
(PV-211026-05) Actie Chris - Maak een Forms om de voorkeur van de pakken te inventariseren. 
- Gedaan  
(PV-211026-06) Actie Manish - Check of de brainwave op 1 december vrij is. - Doorgegeven naar 
Daan, we moeten iemand hebben die garant staan voor ons, dat is gevraagd aan ACD, 
commissaris activiteiten wil dat wel doen  
FPC gaat dit overnemen → Actiepunt moet veranderd worden van Manish naar FPC.  
(PV-211026-07) Actie Daan - Communiceer naar Robin wie er naar Grassroots gaat zodra dit 

bekend is binnen FPC - Gedaan (?)  

Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - Plan een eerste vergadering  

Pro Memorie-02 Taakgroep archivering - Maak inventarisering van de taken  
Pro Memorie -03 Taakgroep inwerken - Verwerk de stemmingsprocedure in de inwerkmap 
 

3. Post 
In 

Robin: Er is post over constitutieborrel van AUC, daar is al iets over doorgestuurd in de groep.  

Ook iets over de digitale agenda, naar aanleiding van het instellingsplan, daar kan iedereen zich 

op inschrijven als ze dat willen.  
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Manish:Post van 2 weken geleden, van de CSR, of dat geagendeerd kan worden bij de 

desbetreffende commissie, dit is al besproken.   

Jessica: Is al besproken.  

 

Uit 

- 
 

4. Mededelingen 
Anniek: Alleen Noa is er niet, maar die heeft niemand gemachtigd.  
Manish: Ik ben er wel, ondanks wat er in de mail staat.  
Robin: Ik heb een camera gestolen, er kunnen foto’s gemaakt worden. 
Na deze BV IO bespreken en daarna foto’s maken.  
Jessica: Het kan tegelijk. 
Daan: Ik zou het erna doen. 
Robin: De camera moet wel opgesteld worden. 
Daan: Ik wil even 10 minuutjes pauze.  
Anniek: 10 minuutjes pauze daarna foto en daarna IO bespreken.  
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Manish: Hierbij een aantal updates wat betreft de CSR. 
1. Er wordt gewerkt aan het budget van de UvA. We krijgen vragen van een aantal faculteiten en 
helpen hen waar nodig om het proces te vergemakkelijken. 
2. De komende maand gaat er gesproken worden over de digitalisering en de blended learning. 
3. Er wordt gekeken naar de catering (in general). 
4. A.s dinsdag is er van 11-15u een coffee-with-the CSR, feel free to come to REC C1. 
5. Onze CoBo uitnodiging is verzonden. 
6. De beleidsagenda voor de komende maanden gaat opgesteld worden. 
 
Jessica: Deze week geen update van CFO. 
 
Robin: Het vergadermoment van de DB is verplaatst, dus daarom hebben we sinds de laatste PV 
nog niet vergaderd. Gisteren is de uitleg voor het schrijven en aanleveren van stukjes voor het 
beleidsplan naar iedereen gestuurd, dus hopelijk kan iedereen daar nu mee aan de slag. Ook is er 
nu een agenda met iedereen gedeeld om de beschikbaarheid van de vergaderruimte bij te 
houden. Het is belangrijk je gebruik van de vergaderruimte in te zetten, zodat externe partijen 
(studieverenigingen) gebruik kunnen maken van de vergaderruimte als wij deze zelf niet 
gebruiken. 
 
Daan: Deze keer krijgt u twee FPC updates voor de prijs van één aangezien wij maandag 1 
november en donderdag 28 oktober hebben vergaderd. Dit houdt wel in dat er volgende week 
waarschijnlijk geen update zal zijn omdat wij dan nog niet hebben vergaderd. De eerste 
voorbereidingen voor onze constitutieborrel worden reeds getroffen, mochten jullie nog een 
gouden tip hebben voor een pedel dan horen wij dat graag, Rademaekers kan namelijk niet. 
Daarnaast hebben we een nuttig kennismakingsgesprek gehad met de disability workgroup om 
te praten over toegankelijkheid op mentaal en fysiek vlak. Ook heeft Noa gesproken met de 
vertrouwenspersoon over sociale veiligheid op het Science Park, de uitkomsten hiervan zullen 
wij ook aankaarten op het IO. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- De eerste collegepraatjes zijn gegeven. 
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- We zijn aan het kijken naar het diversity commitment, dit zullen we op de volgende PV 
bespreken. 
- Tijdens het IO zullen we vragen om een Canvas notificatie specifiek voor de werving als 
compromis. 
- Of wij als raad een Canvas pagina zullen we nog gaan bekijken met z'n allen. 
- De voorbereidingen voor de praat met de raad borrel zijn van start gegaan. 
- Het weekend is zo goed als geregeld. 
- Het regenboogzebrapad zal de komende PV en op het IO besproken worden. 
- De invulling van het green commitment zal binnenkort worden uitgewerkt. 
 
Afgelopen donderdag heeft de TSR de tussenstand van de sollicitaties besproken. Daarnaast is 
de vordering van het afstaan van zetels door LIEF kandidaten besproken. Aankomende PV zullen 
jullie het eerst vergaderstuk van ons zien verschijnen. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- Het interview met sollicitant #1 is nabesproken. 
- Het inwerken van de raadsassistenten is verder uitgewerkt. 
- We gaan achter de promotie door studieverenigingen aan. 
 
Hilal: In de DT-vergadering hebben we het onder andere gehad over de Q3 kwartaalrapportage. 
Deze zal ter informatie binnenkort ook jullie kant op komen. Verder kwam aan bod in de agenda 
de verdeling van NPO-middelen tweede tranche. 
  
Zelf heb ik ook aangegeven dat de vacature voor nieuwe studentassessor ook open moet gaan. 
Dit is een proces samen met de FSR, dus ik ga er vanuit dat jullie er binnenkort ook meer over 
horen. 
 

6. Vaststellen agenda
1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Begroting FNWI 
8. HR en Werkafspraken 
9. Problemen bij Werving 
10. Overgebleven TER’s-B 2021-2022 
11. W.v.t.t.k.  
12. Wat gaat er naar de CSR? 
13. Evaluatie Stukken 
14. Evaluatie PV 
15. Rondvraag 
16. Actielijst 
17. Punten volgende agenda 
18. Sluiting  

 
Agenda is vastgesteld.  
 

7. Begroting FNWI 
Anniek: Dit puntje is ingediend door Robin en Jessica. Zij hebben geen dingen te zeggen hierover.  
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Is het stuk duidelijk? 
 
Mist er informatie? 
 
Discussiemoment 
Koen: Over 2+ jaar worden er een negatieve of positieve balans gemaakt. Waarom staat dit in de 
begroting? 
Robin: Een begroting gaat over 5 jaar, ze gaan dan uit van bepaalde dingen, die ze 
doorberekenen om te zien wat mogelijk de balans gaat zijn. De balans verschilt altijd van de 
realisatie. Het is een schatting op basis van de info die ze nu hebben.  
Koen: SILS en IBED maken veel verlies, en dat is zorgelijk. Is er een manier om dat aan te kaarten 
bij hogerop? 
Robin: Ze zijn ervan op de hoogte dat het problematisch is. Maar de oorzaak van de problemen 
kunnen ze niet zo makkelijk oplossen. Het is goed om te laten zien dat wij het ook een belangrijk 
probleem vinden.  
Parcival: Het probleem is dat ze al best wel lang verlies lijden. Daardoor wordt er bij 
bijvoorbeeld biologie heel veel bezuinigd. Het is 0.75 miljoen wat ze verlies draaien. Ze kunnen 
dan biologie bij biomedische wetenschappen voegen, maar zo hebben ze ook 
aardwetenschappen er ooit uitgegooid.  
Koen: We kunnen er ons voor dit jaar bij neerleggen, maar we kunnen er ook actief mee bezig 
gaan en dat heeft mijn voorkeur.  
Manish: Vorig jaar werd ook verlies gedraaid, maar het blijft bij woorden. Zeker in de begroting 
kunnen we grote veranderingen invoeren. We moeten een benedengrens zetten tot hoe ver je 
opleidingen mag uitkleden. 
Parcival: We moeten een toezegging krijgen van hogerhand dat opleidingen niet verder 
uitgekleed worden. Dat het echt zwart op wit staat.  
Manish: SILS heeft jarenlang negatief gedraaid, ze moeten eigenlijk meer geld gaan krijgen.  
Parcival: Beiden, ook IBED.  
Robin: Kan de faculteit niet gewoon accepteren dat sommige gebieden verlies draaien en dat 
andere gebieden juist heel goed draaien? Als faculteit in geheel draaien we heel goed, dus beetje 
solidariteit is ook niet erg.  
Koen: In het stuk stond ook dat voor dit jaar de begroting gebaseerd is op het opgebruiken van 
de reserves. Het is raar om een opleiding te minimaliseren en dan reserves voor andere 
doeleinden te gebruiken. 
Robin: Mbt reserves: Het was vanuit UvA centraal de opdracht dat FNWI iets met die reserves 
moet gaan doen. Het moet ergens voor ingezet worden.  
Manish: Er staan reserves op de plank, maar de faculteit is heel solvabel, het 
liquiditeitspercentage is boven wat er geadviseerd wordt. Er kan wat aan gedaan worden om dat 
structurele probleem om te draaien.Hoe komt het dat deze twee studies negatief blijven 
draaien? Dat is een probleem. 
Jessica: Het komt gedeeltelijk doordat ze extra praktijkruimtes, spullen waar veel kosten in gaan 
zitten, vooral biologie.  
Koen: Dan zou dat toch over de hele wereld zo moeten zijn? Dan zou elke universiteit daar 
verlies in moeten draaien.  
Robin: Biologie, wiskunde, scheikunde zijn kleine studies, die worden snel duur. Een grotere 
studie is vaak rendabeler. In wageningen is biologie bijvoorbeeld veel groter.  
Parcival: Biologie doet mee met biomedische wetenschappen. Hoe de instituten hun kosten 
maakt is door zalen van de UvA huren, en de assistenten van de UvA moeten huren. Dat kost 
gewoon heel veel geld. De UvA kan biologie dan beter de zaal gewoon geven.  
Robin: Posterpresentatieborden, moet je ook huren.  
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Parcival: De UvA melkt de opleiding compleet droog.  
Anniek: Het komt erop neer dat de instituten best veel verlies draaien.  
Koen: De verhouding van studenten en kosten is niet in verhouding, dit moeten we bij de UvA 
wel aankaarten.  
Manish: Er moet een grens komen van tot hier kleed je de opleiding uit en niet verder. De FNWI 
draait onderaan de streep positief.  
Anniek: Het moet worden meegenomen in ons advies.  
 

8. HR en Werkafspraken [VERTROUWELIJK] 
 

9. Problemen bij werving 
Daan: Het moet nog vertaald worden naar engels want dat is hun voertaal. 
 
Mist er informatie? 
 
Mist er een stemvoorstel? 
 
Kloppen de stemvoorstellen? 
 
Missen er voor- en of nadelen? 
 
Kloppen de voor- en of nadelen? 
 
Discussiemoment 
Manish: Als het geen probleem is graag alle stemvoorstellen in 1 keer in te stemmen, om het 
tempo hoog te houden.  
Daan: N+1 regel erin houden, en om snelheid erin te houden, stemvoorstellen per  acclamatie 
aannemen.  
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 wil de brief problemen bij werving opnieuw naar de CSR 
sturen met vernieuwde bedragen.  
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 21/22 wil de brief problemen bij werving verrijken met het 
advies de decaan een aanbevelingsbrief te laten schrijven.  
Stemvoorstel 1 en 2 worden per acclamatie aangenomen. 
 

Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 21/22 kiest ervoor om de passage over uitzondering op de N+1 

regel te verwijderen.  
Voor 0 
Tegen 9 
Blanco 0 
Onthouding 2 
Stemvoorstel 3 is verworpen 
 
Stemvoorstel 4: De FSR FNWI 21/22 kiest ervoor om de brief te laten vertalen naar het Engels.  
Noah: Waarom staat Daan moet meer moeite doen bij minpunten? 
Daan: Omdat het niet fijn is dat ik veel van mijn tijd kwijt ben. 
Noa Wordt hij dan dubbel, nederlands engels na elkaar of alleen engels gestuurd? 
Daan: Alleen engels. 
 
Per acclamatie aangenomen.  
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10. Overgebleven TER’s-B 2021-2022 

Is het stuk duidelijk? 
Daan: Wil graag van de commissie weten of ze er zelf voor of tegen zijn? 
Robin: Op dit moment hanteren ze nog hoge eisen. We moeten het dialoog het komende jaar aan 
gaan, om volgend jaar tot lagere eisen te komen.  
Anniek: Ik ben voor het wel instemmen. 
Parcival: Ik wil wel zien wat er gebeurt als we het niet instemmen. De universiteit loopt maar 
over ons heen.  
Sara: Ik ben het met parcival eens. We moeten in de aankomende procedure op tijd hier op 
inhaken en zorgen dat er wat gebeurt.  
Daan: We mogen best een keertje negatief adviseren. Duidelijk laten zien dat we het er niet mee 
eens zijn.  
 
Missen er stemvoosrtellen 
Manish: Gaan we stemmen of adviseren? 
Robin: We hebben de OER’en niet op zijn geheel ingestemd. We adviseren dat we de taaleisen 
graag lager zien. Het stemvoorstel moet dan wel gewijzigd worden.  
Jessica: Of er moet een stemvoorstel toegevoegd worden.  
 
Robin: Stemvoorstel 1 veranderen naar instemmen, dat er lagere taaleisen ingevoerd worden.  
 
Missen er plus en of minpunten? 
 
Kloppen de plus- en of minpunten? 
 
Discussiemoment 
Koen: Het lijkt een rare en onlogische stap voor de problemen waar ze mee kampen, het wordt 
nu meer een selectie.  
Parcival: Als je de taaleis verhoogt dan verlies je 20% van de buitenlandse studenten, vooral 
indiërs en chinezen, die een groot deel van de ICT studies doen, mis je dan heel erg. Dit is ten 
koste van de diversiteit. Dit gaat lijken op numerus fixus. Ze proberen onder de Numerus Fixus 
uit te komen door mensen eruit te selecteren.  
Robin: Het is makkelijker om taaleisen in de OER te zetten dan om een Numerus Fixus in te 
stellen. Het is de redenering denk ik.  
Manish: Die numerus fixus snijdt ook in de eigen Nederlandse populatie.  
Parcival: Het kost ook geld om die taalselectie te doen.  
Sara: Als je bachelorniveau hebt, mag je doorstromen naar de master dacht ik? 
Manish: Dat is niet per se zo. Je mag alleen discrimineren buiten de EU en met een numerus fixus 
pak je beide.  
Robin: Taaleisen gelden voor internationale studenten en niet voor studenten uit Nederland.  
Parcival: Met de taaleisen pak je internationals en de diversiteit aan en met de Numerus Fixus 
ook beide Nederlandse studenten. Daar moet je een keuze in maken. 
Manish: Je moet je ook afvragen of je diversiteit vanuit de Nederlandse studenten wilt met 
verschillende etnische achtergronden.  Daar snij je niet in, dat is afhankelijk van hoe interessant 
de UvA is. Je pakt nu de internationale studenten aan met  verschillende etnische achtergronden. 
Dit verspeelt de mensen met een migratieachtergrond bijvoorbeeld. Hoe hoger je de taaleisen 
zet, hoe elitairder de universiteit wordt.  
Robin: Volgens mij wil iedereen lage taaleisen.  
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Stemvoorstel 1 De FSR FNWI 21-22 stemt in met de nieuwe TER B’s en adviseert lage 
taaleisen te hanteren en niet de hoge taaleisen in te voeren per aankomend academisch 
jaar 
 
Manish: Wat is de deadline hiervoor? 
Jessica: Direct? 
Robin: Vanaf het moment dat we ze ingestemd hebben, dus bij de volgende OER.  
Jessica: Per volgend academisch jaar. 
 
Voor 9 
Tegen 1 
Blanco 0  
Onthouding 1 
Stemvoorstel is aangenomen.  
 

11. W.v.t.t.k.  
Er is geen W.v.t.t.k. 
 

12. Wat gaat er naar de CSR? 
Manish gaat naar de CSR. Problemen Wervingen gaat naar CSR.  
 

13. Evaluatie stukken 
Jessica: De stukken zijn beter.  
Daan: Het stuk werkafspraken was een beetje te los verwoord, daarom hebben we er zo lang 
over gedaan. Er moeten misschien afspraken gemaakt worden om concreter te formuleren.  
 

14. Evaluatie PV (vertrouwelijk) 
 

15. Rondvraag 
Parcival: Wie gaan er volgende week naar NSA CoBo?  
Daan, Jessica en Manish.  
Manish: Dinsdag 23 november om 15 uur zal er een praat met de raad plaatsvinden. De raad zal 
dus proberen actief en passief studenten te bereiken. Er is een poll in de chat gestuurd. Laat even 
weten of je erbij kan zijn en hoe lang.  
Eerste etage van C gebouw van 15 tot 18. 
 
Jessica: Ik wil zo hierna IO voorbespreken en dan haalt Robin mensen weg voor de foto.  
 

16. Actielijst 
(PV-211026-03) Actie Commissiehoofden - Zet je leden aan tot het schrijven van stukjes  
(PV-211026-04) Actie Chris - Regel raadskleding  
(PV-211026-06) Actie FPC - Check of de brainwave op 1 december vrij is. 
(PV-211026-07) Actie Daan - Communiceer naar Robin wie er naar Grassroots gaat zodra dit 

bekend is binnen FPC  

(PV-211102-01) Actie Robin - Voeg wijziging toe aan HR en werkafspraken, deadline is dit 

weekend, komt in de maandagmail naar iedereen.  

(PV-211102-02) Actie Daan - Verwerk mogelijke veranderingen in de vernieuwde brief en stuur 

deze naar de CSR, deadline over 2 weken.  

(PV-211102-03) Actie Robin - Overleg binnen de commissie hoe het doorgestuurd moet worden 

naar de opleiding en DT en stuur dit ook door.  
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Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - Plan een eerste vergadering  

Pro Memorie-02 Taakgroep archivering - Maak inventarisering van de taken  
Pro Memorie -03 Taakgroep inwerken - Verwerk de stemmingsprocedure in de inwerkmap 
 

17. Punten volgende agenda 
Geen punten. 
 

18. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 19:37. 


