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Voorzitter Jessica Bakker 
Aanwezig Daan Jellema, Sara Dos Santos Gigante, Koen Oostinga, Parcival Maissan, Noa 
Kluiters, Manish Jhinkoe-Rai, Jolein Rau, Robin Wacanno 
Afwezig  Eva Klaver, Chris Rotgans, Anniek Verstegen 
Notulist  Amber Cornelissen 
Gast  Hilal Demirel 

 
 

1. Opening 
Voorzitter Jessica opent de vergadering om 18:10. 

 
2. Notulen & Actielijst 

Manish: Ik kon mezelf er goed in teruglezen.  
Notulen zijn goedgekeurd.  
(PV-211102-03) Actie Robin - Stuur brief OER’en  en cc de raad 10-11 Gedaan 

(PV-211116-01) Actie DB - Onderzoek alcoholbeleid en stuur resultaat naar de CSR - Niet 
gedaan 
(PV-211116-02)  Actie DB - Update concepten huisstijl PV stukken - 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 
Pro Memorie- 04 Robin - Reserveer een ruimte voor de TAQT training 
 

3. Post 
In 

Robin: We hebben een aantal afmeldingen van de CoBo’s. Het belangrijk is dat we van de bèta 

FSR van de Vu te horen hebben gekregen dat hij verplaatst wordt, hetzelfde geldt voor intree. 

We hebben van de CSR ontvangen dat ze een raadsassistent zoeken, de OER’en zijn vastgesteld. 

We hebben vanuit het DT te horen gekregen dat het BO online gaat zijn. We krijgen nog een 

zoomlink.  

Uit 

- 
 

4. Mededelingen 
Jessica: Ik ben mijn stem bijna kwijt, Anniek is naar huis en heeft Noa gemachtigd. Eva is thuis en 
heeft Daan gemachtigd. 
Manish: Ik moet 18:55 weg, er is een spoedvergadering tussen gekomen.  
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
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Manish: De CSR heeft gesproken over de digitalisering van het onderwijs en wat wij zelf zouden 
willen zien. 
De CSR heeft ook gesproken over de begroting van de UvA en wat onze kernpunten zijn 
waarover wij in de gezamenlijke vergadering willen spreken. 
Tot slot kijken we naar de status van het initiatief van vorig jaar over het faciliteren van feminine 
hygiene products. 
 
Anniek: Dan verder zijn dit de hoogtepunten van de DB-vergadering: 
• De deadline voor het redigeren van de stukjes in het beleidsplan is verlengd tot en met 
donderdag 25 november. De deadline voor het verwerken van de feedback is nu maandag 29 
november. 
• Omtrent de Corona situatie: als colleges allemaal online gegeven gaan worden, dan gaan al 
onze vergaderingen ook online plaatsvinden. 
• Bij Corona-gerelateerde klachten kan de PV online bijgewoond worden. Dit dient wel vóór 
14:00 op de dag van de PV aangegeven te worden. Bij gebruik van de online vorm dient de 
camera aan te zijn. 
• Het technisch voorzitten van de PV’s zal afgewisseld worden tussen de voorzitter en 
vicevoorzitter gebaseerd op hoeveel er gediscussieerd gaat worden. 
• Het DB wil aan teambuilding gaan doen als Robin weer helemaal beter is. 
• Pjotr van der Jagt gaat vandaag met ons het BO voorbespreken een half uur voordat de PV 
begint. 
• Ik ben druk bezig met het verzamelen van contactgegevens van externe experts op het gebied 
van mediation. 
• De eerste bespreking met de RvA was informeel, verliep prima en was nuttig. Er is gezegd dat 
ze op gesprek komen wanneer daar behoefte aan is. De RvA is er ook voor de rest van de raad, 
met vragen kunnen we rechtstreeks de persoon met de desbetreffende kennis benaderen of aan 
het DB vragen naar wie je kan gaan. 
 
Jessica: Afgelopen week heeft de CFO een zeer rustige vergadering gehad door twee zieken en 
een die niet aanwezig kon zijn. Tijdens de vergadering hebben we onderwerpen voor het BO 
besproken, namelijk de vorm van cijferpublicatie en bekendmaking roosters. Dingen die 
besproken zijn: 

In het gesprek over publicatie roosters is gesproken over de mogelijkheid tot het creëren 
van een deadline voor het indelen van werkgroepen. 
Wij gaan volgende week een stuk naar de PV brengen over het herkansbeleid waarbij het 
hoogste cijfer van een tentamen telt en niet het laatste. 
Het is tot onze aandacht gekomen dat de UvA problemen heeft met de groei van 
internationale studenten en dit pakken wij op. 

Jolein: Er worden nog steeds cijfers met namen en studentnummers gepubliceerd, hier wordt bij 
het BO over gesproken, daarna gaan we besluiten of we er bij het volgende FOC met de 
opleidingscommissies verder aan willen werken. De eerste twee OER'en B zijn besproken, 
volgende vergadering gaan we de OER'en met de raadsassistent(en), daarna wordt alles zsm 
gelezen. Het FOC is geevalueerd, we moeten volgende keer kijken hoe we de pizza's beter 
kunnen regelen. Verder vragen opleidingscommissies om terugkoppeling, dus we zullen 
volgende keer vertellen wat er met de besproken onderwerpen is gebeurd. Er waren ook een 
aantal mensen die niet op zijn komen dagen, daar gaan we achteraan. 
Het SVO gaat in januari gebeuren, er wordt nu eeen tijdspad gemaakt. Uiteraard zijn ook wij 
bezig met de NJE, uit het FOC kwamen een aantal onderwerpen die interessant zijn. De UvA-Q 
servers waren gehacked, waardoor er bij sommige vakken geen evaluaties zijn afgenomen, 
hierover komt er contact met Kees. 
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We hebben een nieuw dossier opgepakt, bijvakinschrijvingen VU. Er komt nu contact met de 
bètaraad van de VU en met de UvA, om te kijken hoe het probleem er precies uit ziet. 
 
Manish: Ik zag dat het CFO bezig gaat met de internationalisering maar wat? 
Jessica: Specifiek weten we nog niet maar de UvA heeft aan de media verteld dat het te erg 
toeneemt, wij willen bekijken hoe dat op ons campus loopt. 
Manish: Capiciteitsgewijs? 
Jessica: Ja. 
 
Daan: Ik heb mijn er laat uit gestuurd want de vergadering was vandaag, ik wil benoemden dat 
we volgende week dinsdag na het pv in de raadskamer wat gaan drinken met de nieuwe 
raadsassistenten. 
 
De TSR heeft donderdag 18 en dinsdag 23 november vergaderd waarbij de ingekomen 
sollicitaties die vanavond langs de PV komen zijn besproken. Daarnaast is de inwerkdag van 
zondag 28 november uitgebreid voorbereid. We zullen hierna niet nog met de raad gaan chillen 
maar dinsdag 30 november na de eerste PV met de raadsassistenten zullen wij wel gezellig met 
z'n allen gaan borrelen in de raadskamer. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- De zetels van LIEF zijn bijna allemaal afgestaan waardoor we de raadsassistenten snel kunnen 
aannemen. 
- Er zal nog een interne en externe evaluatie komen. 
- Het is niet mogelijk om een tijdelijk 13e raadslid aan te nemen, hier zullen wij omheen werken. 
- We gaan achter het CSB aan. 
- De verdeling van de raadsassistenten over de commissies zal tijdens het inwerken gebeuren. 
 
 

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. Evaluatieweekend FSR 21-22 [VERTROUWELIJK] 
8. Raadsassistenten [VERTROUWELIJK] 
9. Taakgroep werving SA en AS [VERTROUWELIJK] 
10. Studieadviseurs NPO 
11. Regenboogzebrapad 
12. W.v.t.t.k.  
13. Wat gaat er naar de CSR? 
14. Evaluatie Stukken 
15. Evaluatie PV 
16. Rondvraag 
17. Actielijst 
18. Punten volgende agenda 
19. Sluiting  
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Jessica: Manish wil je ergens heel graag bij zijn, het is van belang dat je met evaluatieweekend 
begint, bij studieadviseurs NPO is het handig als hier bij ben maar de informatie van vorige week 
was goed genoeg voor een oordeelsvormend stuk. Koen en Daan zijn er ook. 
Daan: Misschien is het handig als Manish alvast iemand machtigt 
Manish; Ik machtig Daan voor als ik weg ben. 
Daan: Dan heb ik drie stemmen. 
Agenda is vastgesteld. 
 

7. Evaluatieweekend FSR 21-22[VERTROUWELIJK] 
 

8. Raadsassistenten [VERTROUWELIJK] 
 

9. Taakgroep werving SA en AS [VERTROUWELIJK]  
 

10. Studieadviseurs NPO 
Jessica: Dit is het oordeelvormende stuk. We gaan alle discussiepunten af.  
 
Is het stuk duidelijk? 
 
Discussie Willen wij een ongevraagd advies naar de decaan sturen 
Daan: Meningenrondje? 
Jolein: Geen mening, 
Robin: Waarom koppelen we dit aan de NPO gelden? 
Jessica: De vragen kunnen na het meningenrondje 
Daan: Er is door Manish gesproken met studieadviseurs en mensen die erover gaan. Ze 
benoemde dat ze dit als een nuttig invulling van de NPO gelden. Het is niet alleen door Manish 
aangegeven.  
Robin: Het lijkt me een goed idee maar de faculteit heeft een plan voor de NPO gelden ingediend 
en de NPO gelden zijn tijdelijk. Dit lijkt me structureel en ik zou willen dat dit er altijd is. Er zou 
dan een nieuwe lading NPO gelden komen want de huidige heeft een bestemmingsplan. Dit stopt 
na corona.  
Daan: Dan stel ik voor dat we de discussie houden puur op de studieadviseurs zelf en dat we de 
gelden hierna bespreken. 
Noa:  Het zou wel fijn zijn als Manish erbij is. 
Jessica: Mij lijkt het een goed idee. 
Koen: Voor. 
Sara: Voor. 
Daan: Ik ben voor. 
Parcival: Ik ben tegen want we hebben geen cijfers. Om nu een brief te sturen zonder gegevens 
vind ik voorbarig.  
Daan: We zijn in gesprek geweest met de studieadviseurs. 
Parcival: Dat staat niet in het stuk. 
Daan: Dat moet meegenomen worden. 
 
Discussie willen we een adviseurs generaal 
Daan: Het lijkt mij nuttig, ze zagen hier heil in. Het lijkt mij nuttig 
Parcival: Het ligt eraan wat ze zeggen. wie dat waren. ik heb het gevoel dat er problemen kunnen 
ontstaan. Mensen kunnen studentendecanen al niet vinden, ik weet niet of een extra persoon 
slim is.  
Robin: Ik wil dat er bij het volgende stuk nog ruimte is voor discussie omdat we nu informatie 
missen. 
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Sara: Het is in het begin misschien verwarrend wat de functie is maar als het langer 
geïmplementeerd is dan wordt het denk ik duidelijker. Als de functie langer bekleed is dan 
wordt het duidelijk. 
Parcival: Studentendecanen zijn ook lang in functie, mensen snappen het nog steeds niet. Als we 
zoiets gaan doen dan kunnen we beter dat als een studieadviseur het naar een studentendecaan 
kan doorsturen. Ik voel deze methode niet, het lijkt me ingewikkeld en onnodig. 
Koen: Over die communicatie, er is van de hoofd communicatie een ambitieus plan om dit te 
verbeteren, misschien was dat al. Ze is bezig met het verbeteren van studenten communicatie. 
Zo’n initiatief zou niet in de weg gezeten moeten worden door gebrek van communicatie, 
Daan: Er moet gelet worden op communicatie. ik zie ook wel Heil in wat Parcival zegt, extra 
studentendecaan of dat studieadviseurs mensen doorsturen naar studentendecanen.  
Jessica: Mensen zijn overwegend positief maar het is belangrijk dat er duidelijkheid is hoe je 
naar een persoon toe gaat.  
 
Willen we zo’n studieadviseur op inloopbasis of afspraakbasis 
Daan: Afspraak lijkt me handiger, anders zit je niks te doen of zitten er heel veel mensen.  
Jolein: Is het geen idee om een gemengde versie te doen. Een inloopspreekuur en voor de rest 
afspraken.  
Koen: Dat hangt wel af van de invulling van het gehele concept. Een extra studentendecaan zou 
zo’n inloopspreekuur beter zijn.  
Jessica: Men wil een vergelijkbare invulling zoals studieadviseur, inloopspreekuur verder 
afspraken.  
Jessica: Zullen we volgende week over de naam discussiëren? 
Sara: Dan is manish er ook bij.  
 

11. Regenboogzebrapad 
Noa: Alles staat er in en top 3 op basis van meeste stemmen gelden.  
 
Is het stuk duidelijk? 
 
Kloppen de stemvoorstellen? 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 wilt een regenboogzebrapad laten plaatsen. 
 
Stemmen 
9 voor 0 tegen 1 blanco 2 onthouden  
 
Stemvoorstel 1 is aangenomen 
 
Jolein: Zijn we met 12? 
Noa: Chris is raadslid. 
 
Gelaagd stemmen 
 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 21/22 wil het regenboogzebrapad laten plaatsen op de brug 
naast de polder. 
9 voor 
 
Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 21/22 wil het regenboogzebrapad laten plaatsen naast de 
lunchtafels in de binnentuin. 
1 voor  
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Stemvoorstel 4: De FSR FNWI 21/22 wil het regenboogzebrapad laten plaatsen tussen 904 
en LAB.42. 
2 voor  
 
Stemvoorstel 5: De FSR FNWI 21/22 wil het regenboogzebrapad laten plaatsen op het 
kruispunt tussen het station en de spar en Science park. 
1 voor 
 
Parcival: Als voor stemvoorstel 3 en 5 niemand voor is dan kan het niet. 
Jolein: Je kan ook een top 2 maken. 
Jessica: We doen een meningenrondje of je voor of tegen een locatie bent.  
Parcival: Het regenboogzebrapad werkt alleen op de brug niet op de andere punten. 
Daan: Ik had de vraag anders geïnterpreteerd, ik ben meestal voor de brug, ik zie ook heil in de 
plek bij de lunchtafels. 
Koen: Ik heb geen voorkeur.  
Sara: Ik wil hem op de brug, die is het meest zichtbaar.  
Jessica: Ik ben voor meest zichtbare plek. 
Noa: Ik ook. 
Robin: Geen mening. 
Jolein: Ik ben tegen stemvoorstel 5. 
 
Plek 1 brug naast de polder 
plek 2 en 3 -Tussen  lab42 en 904 en bij de lunchtafels 
plek 4 kruispunt 
 
Jessica: Is iedereen het eens? 
Kunnen we deze per acclamatie aannemen. 
 
Per acclamatie aangenomen 
 
Noa: Eva heeft tijdens het IO aangeboden te vragen hoe het regenboogzebrapad in Utrecht is 
gerealiseerd..  
Daan: Ik zou hier een actiepunt voor Eva van maken 
 
Parcival: Kun je niet alvast bij het DT peilen of het hier kan. 
Noa: Dat hebben ze al gezegd. 
Jessica: Dat ze dat gaan doen, we moeten binnenhalen dat we mogen gaan schilderen.  
Robin: We kunnen om schriftelijke toestemming vragen.  
Noa: Dat mag namens de gehele raad. 
Jessica: Ja. 
 

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

13. Wat gaat er naar de CSR? 
Er hoeft niks naar de CSR. 
 

14. Evaluatie stukken 
Daan: Het was niet helemaal handig dat bij studieadviseurs niet alle info in het stuk stond.  
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15. Evaluatie PV  
Daan: Ik vond het erg sterk hoe je mensen terugriep die voor hun beurt praten.  
Robin: We hadden een paar meningenrondjes maar dat was niet duidelijk wat daar het idee van 
was. Het is handig als je eerste iedereen langs gaat en daarna discussie. 
Parcival: Die eerste twee stukken duurde veel langer dan gehoeven. We hebben een half uur 
gepraat over iets waarbij we wisten wat er ging gebeuren.  
 

16. Rondvraag [VERTROUWELIJK] 
 
 

17. Actielijst 
(PV-211116-01) Actie DB - Onderzoek alcoholbeleid en stuur resultaat naar de CSR 
(PV-211123-01) Actie Manish - Boek huisje 1 in Harderwijk voor het evaluatieweekend 
(PV-211123-02) Actiet Anniek - Plan de eerste vergadering van de taakgroep werving SA en AS 
(PV-211123-03) Actie Manish - Voeg toe dat er gesprekken zijn geweest met studieadviseurs in 
het besluitvormende stuk en wat de studieadviseurs vonden 
(PV-211123-04) Actie Eva - Achterhaal hoe het regenboogzebrapad in Utrecht is geregeld.  
(PV-211123-05) Actie Noa - Vraag aan het DT om een schriftelijke toezegging dat indien de 
gemeente niet instemt wij deze mogen schilderen op de gekozen locaties 
(PV-211123-06) Actie Noa - Neem contact op met de gemeente Amsterdam voor het 
regenboogzebrapad 
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 
Pro Memorie- 04 Robin - Reserveer een ruimte voor de TAQT training 
 

18. Punten volgende agenda 
-  

 
19. Sluiting 

Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 19:37. 


