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Voorzitter Jessica Bakker 
Aanwezig Daan Jellema, Parcival Maissan, Jessica Bakker, Liang Telkamp,  Jasmijn Hoevers, 
Koen Oostinga, Manish Jhinkoe-Rai, Damian Piersma, Noa Kluiters 
Afwezig  Anniek Verstegen, Eva Klaver, Robin Wacanno 
Notulist  Amber Cornelissen 
Gast   Hilal Demirel 

 
 

1. Opening 
Voorzitter Jessica opent de vergadering om 18:06. 

 
2. Notulen & Actielijst 

(PV-211214-04) Actie FPC -  Werk studieadviseurs NPO verder uit. - Gedaan 
(PV-220118-01) Actie TWAS- Communiceer met de sollicitanten of ze wel of niet aangenomen 
zijn als AS en start het inwerktraject als AS - Gedaan 
(PV-220118-02) Actie Robin - Verwerk feedback over de werkafspraken in de werkafspraken -  
(PV-220118-03) Actie Jasmijn en Eva - Bepaal voor 19-1 12.00 wie er met Koen en Noa opnemen 
hoorcolleges gaat bespreken. - 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 

Jessica: We hebben het milieujaarverslag gekregen naar aanleiding van het BO, die is 

doorgestuurd naar FPC. Er is een uitnodiging geweest voor de  Diversity taskforce vanuit de CSR 

is doorgestuurd naar FPC. De brief van FMG over proctorio heeft iedereen binnen gekregen.  

Uit 

-  
4. Mededelingen 

Jessica: Anniek en Eva zijn afwezig. Robin heeft mij gemachtigd. 
Liang: Ik moet 19.45 weg. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Robin: Hier de update van het DB: 
Het DB gaat aan de slag met het verbeteren van het overzicht binnen de raad, om er zo voor te 
zorgen dat we ons gezamenlijk beter op zaken als overleggen kunnen voorbereiden 
In het kader van overzicht is het DB aan het kijken naar de procedure rondom de overleggen met 
het DT. Hierover zijn wat documenten van voorgaande jaren, die afgelopen jaar in onbruik zijn 
geraakt. 
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Vandaag was een gesprek tussen de voorzitters van de verschillende studentenraden van de 
UvA. Hier is onder andere een aankomend gesprek met de rector magnificus besproken. 
 
Jessica: Hierbij de update van CFO. Er is besproken hoe het opnemen van hoorcolleges voor de 
docenten makkelijker kan worden zodat docenten er minder tegenop zien. Verder hebben we 
een oude samenvatting gevonden van belangrijke documenten, deze wordt nu vergeleken met 
de informatie die verzameld is voor de studentenbijbel. Belangrijke punten: 
 
Met de handvatten van de training kwaliteitsgelden, gaan wij monitoren hoe het geld uitgegeven 
wordt. 
De insteek voor roadmap corona is aan de hand van de vorige PV aangepast. 
Aangezien Annemarie afwezig is, gaan wij met Kees in gesprek over aanpassingen in de OER A. 
Er is een plan van aanpak opgesteld voor een vragenuur voor de herkansing. 
 
Hilal: Voor de allerlaatste keer doe ik een update uit het DT. 
  
Op de agenda vandaag kwam een stuk over werving en benoeming van 
examencommissieleden. Daarnaast is het functieprofiel voor projectleider Student Impact 
Centre (SIC) besloten. Ten slotte kwam ook het BHV-jaarverslag op de agenda ter vaststelling. 
 
Manish: Hierbij een CSR-update. 
1. Er was vandaag een voorzittersoverleg, waarbij Jessica aanwezig was; 
2. Afgelopen week is er gesproken over numerfus fixus bij politicologie; 
3. Er is gesproken over microagressie en een mogelijkheid voor een canvas pagina hiervoor; 
4. De FNWI brief wordt binnenkort besproken. 
 
Daan: Bij deze een vrij late update. Hier staat dan weer wel tegenover dat ik vandaag mijn 
booster heb gekregen waardoor ik volgende week extra veilig fysiek op de vergadering aanwezig 
kan zijn. Afgelopen woensdag heeft de FPC besproken te kijken of wij het nog nuttig vinden een 
faculty diversity commitment op te stellen. We hebben besloten ons te verdiepen in de 
mogelijkheden die wij hebben om op een concrete manier bij te dragen aan diversiteit op de 
faculteit. Aan de hand hiervan zullen we kijken of dit document wel of niet nuttig achten om op 
te stellen, momenteel zullen wij ons er in ieder geval niet op focussen. 
 

Een aantal belangrijke punten: 
- De tijdlijn voor de werving is bijna compleet. 
- We hebben nieuwe contacten gelegd voor fysieke toegankelijkheid. 
 
Damian: Hier de update vanuit de COO. 
 
Het gesprek over S&D van morgen wat wij als commissie hebben met de verantwoordelijken is 
voorbesproken en voorbereid. Er zijn een aantal punten besproken waar wij tegenaan waren 
gelopen in de OER'en B van de Bachelors. Oók is het FOC besproken, omtrent de taakverdeling 
en de onderwerpen die we willen gaan bespreken. 
 
Jessica: Er is bekendgemaakt dat het BSA met 6 EC omlaag gaat, hoe gaat het DT dit promoten? 
Hilal: Dit is gisteren kort ter sprake gekomen. Dit gaat via de opleidingen zelf denk ik. Ze hebben 
niet gesproken over hoe ze dat willen, er is een mail to all uit. 
Koen: Ik wilde vragen aan Amber en Hilal of dit hun laatste PV is. 
Hilal: Ja. 
Amber: Ja. 
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Koen: Daar wil ik wel even bij stilstaan.  
Manish: Deze week moeten de examencommissies besluiten maken en dan moeten de brieven 
eruit gestuurd worden dus deze week moeten de studenten geïnformeerd. Onder het kopje 
corona nieuws is het in ieder geval te zien. 
 

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. Roadmap corona 
8. Tijdelijke ondersteuning DB [VERTROUWELIJK]  
9. Benoeming OD BSc Scheikunde [VERTROUWELIJK] 
10. Opnemen Hoorcolleges [VERTROUWELIJK] 
11. W.v.t.t.k.  
12. Wat gaat er naar de CSR? 
13. Evaluatie Stukken 
14. Evaluatie PV [VERTROUWELIJK] 
15. Rondvraag 
16. Actielijst 
17. Punten volgende agenda 
18. Sluiting  

 
Jessica: Ik wilde tijdelijke extra ondersteuning in het DB toevoegen als vertrouwelijk stuk.  
Koen: Wat is de bedoeling? 
Jessica: Informerend en vragen hoe jullie erin staan. 
Jessica: Dan wil ik dit als punt 8 toevoegen.  
Agenda is vastgesteld 
 

7. Roadmap Corona 
Is het stuk duidelijk? 
 
Klopt de informatie? 
 
Missen er stemvoorstellen? 
 
Kloppen de stemvoorstellen 
Noa: Er staat ‘adviseert alle corona updates via mail te sturen en bij de tweede staat:’Om de 
corona updates na het overleg met studenten te delen.’ Hoe zou dat delen precies gaan? 
Jessica: Dat gaat waarschijnlijk via de mail maar ook binnen een bepaalde tijd.  
Parcival: Bij stemvoorstel 3 staat er dan niet alle opleidingen niet willen online tentamineren. je 
kan ook hybride tentamineren. Die verduidelijk is belangrijk.  
Jessica: Dat minpunt gaat erover dat als ze fysiek kunnen als fysiek moet omdat online niet goed 
genoeg te vertrouwen is. Dat maakt het lastiger. Sommige opleidingen zijn zwaar tegen online 
tentamineren en willen dat alleen als het moet van de regering.  
 
Missen er  voor- en of nadelen? 
 
Kloppen de voor- en of nadelen? 
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Discussiemoment 
Updates via de mail als hoofdkanaal 
Is er iemand op tegen? 
Daan: We moeten eraan denken dat we een gezonde balans moeten vinden tussen genoeg 
informatie en elke week een mailtje krijgen over wat we willen doen. Ik vind het een mooi stuk 
met de feedback erin verwerkt. Ik had nog een klein vraagje. Willen we dit in een advies zetten 
of willen we het gedeelte waarin we de online tentamens voorbereid willen hebben als een apart 
advies sturen. Dat zijn heel verschillende dingen. 
Jessica: Dat kunnen we zo nog bespreken.  
 
Willen we adviseren over een publicatietermijn na een overleg 
Koen: Ik vond het lastig om me voor te stellen, ik zou heel graag willen zien dat het verbeterd 
maar ik vraag me af hoeveel winst er te behalen is. Voor het DT en de UvA heeft het al een hoge 
prioriteit. 
Jessica: Weet Hilal hoeveel tijd er tussen een overleg en mail zit? 
Hilal: Dat ligt heel erg aan de prioriteit. Meestal is het zo dat als er een persconferentie is, dat het 
vanavond bekend wordt, dan kan het de volgende dag er al uit zijn. Bedoel je dat? 
Jessica: Ja, hoe we op de universiteit bepalen hoe lang het duurt tussen een overleg van het DT 
en een besluit.  
Hilal: Meestal hebben ze de dag na de persconferentie het centraal crisisteam en daar komt het 
DT bijeen en dan kunnen ze bepaalde keuzes maken. Morgen komen ze ook bijeen, bijvoorbeeld 
maar ze verwachten niet veel verschil.  
Jessica: Gaat die update dezelfde dag eruit? 
Hilal: Ik weet niet hoe lang er tussen zit.  
Noa: Na vorige persconferentie mocht alles weer doorgaan. Heel veel studies hadden ervoor 
gekozen toch online door te gaan. Is het de bedoeling dat elke studie zich eraan houdt of mag 
elke studie zijn eigen ding invullen? 
Jessica: Het ligt aan de update, soms is het facultair breed of soms mogen ze het zelf bepalen. 
Jessica: Willen we wel of niet adviseren over een publicatietermijn? 
Koen: Kunnen we niet peilen wat mensen vinden.  
Jessica: We gaan peilen over het stellen van een deadline. 
Overwegend neutraal 
 
Wat voor termijn willen we het DT geven 
Noa: 2 dagen. 
Koen: De termijn is eigenlijk al 1 dag, zou je dat niet dan naar 1 dag maken. Als het kan dan wil ik 
het ook adviseren dat ze zich daaraan houden. 
Daan: Een beetje tijd hebben om eroverheen te denken, er zijn weinig situaties waarin 1 dag een 
groot verschil maakt. 
Jessica: 2 dagen na  de persconferentie of na het overleg? 
Daan: We kunnen ze moeilijk vragen zaterdag te overleggen. 
Jessica: 2 werkdagen na de persconferentie kan. 
2 dagen kan worden meegenomen in het stuk, 
 
Willen we adviseren dat er twee weken voor tentamens duidelijkheid moet zijn over hoe 
er wordt afgenomen 
Noa: Ik weet niet. 
Koen: Het stemvoorstel vond ik een slecht idee omdat je juist naar mensen gaat communiceren 
wat mogelijk een optie is. Dat moet je naar mensen toe mailen, dan bombardeer je mensen met 
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informatie die fout kan zijn. We willen juiste duidelijkere informatie.  Met stemvoorstel 3 is dat 
het tegenovergestelde van wat je wilt bereiken. 
Daan: Het idee is meer dat als het slechtste scenario plaatsvindt je iets doet en anders iets 
anders. Het is meer een of/of situatie. 
Jessica: De insteek is meer, voor de kerstvakantie wisten we dat er een week voor de tentamens 
een persconferentie was. Ze hadden toen al kunnen zeggen dat alle tentamens online waren. Ze 
hoefde niet te wachten op de persconferentie. Meer in die richting.  
Noa: Het kan ook voorkomen dat twee weken van tevoren het prima is en dat er dan op kortere 
termijn een persconferentie is.  
Koen: Ik vind Daan’s plan beter maar zoals het stemvoorstel er nu staat en wat Jessica zegt, ik 
ben het niet eens dat te anticiperen. Vaak 2 weken van tevoren zijn de maatregelen nog niet 
bekend.  
Liang: Ik denk ook dat ze die tentamens liever fysiek maken zolang het kan dus ze gaan niet 
zeggen dat het sowieso online is. 
Jessica: Men wil het stemvoorstel aanpassen naar hoe Daan het gezegd heeft. Willen we 1 of 2 
adviezen uitleveren? 
 
Willen we een samengevoegd advies of verschillende stemvoorstellen 
Daan: Lijkt me een goed idee. 
Jessica: Om er twee voorstellen van te maken? 
Daan: Ja want dan wimpelen ze niet alles af doordat ze het niet eens zijn met een klein deel.  Het 
is wel meer moeite maar je kan wel meer in de diepte gaan.  
Jessica: Volgende keer komt er een besluitvormend stuk. 
 

8. Tijdelijke ondersteuning DB [VERTROUWELIJK] 
 

9. Benoeming OD BSc Scheikunde [VERTROUWELIJK] 
 

10. Opnemen Hoorcolleges [VERTROUWELIJK] 
 

11. W.v.t.t.k. Amber en Hilal bedanken 
Jessica: Ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. 
Daan: Ik zit al anderhalf jaar met Hilal en met Amber al lang genoeg ik ga jullie missen.  
Amber: Ik kom nog terug. 
Manish: Dank voor jullie inzet, Amber het verhaal is een jaar geleden begonnen. Hilal was er al. 
Dank voor het verschaffen van adequate informatie en het meenemen daarvan 
Hilal: Jullie zijn mijn derde raad en dit was een gezellige raad. Ik heb er vertrouwen in dat mijn 
opvolger net zo gezellig gaat zijn, niet zo leuk als ik. Ik vond het heel leuk om de PV bij te wonen.  
Koen: Ik wil jullie ook nog bedanken. 
Amber: Ga dit baantje doen, je verdient veel geld. 
 

12. Wat gaat er naar de CSR? 
Jessica: Manish gaat naar de CSR. 
Jessica: Ik ga zitten met de rector magnificus. 
Daan: Hoe staat problemen bij werving ervoor bij de CSR? 
Manish: Deze donderdag komt er een stuk over en dan gaan we het bespreken. Op een 
voorzittersvergadering was er weinig animo vanuit andere faculteiten. 
Daan: Ik dacht bij sommige punten. Het zou fijn zijn als er vaart achter gezet wordt.  
Manish: Dat is wel mogelijk, het is wel handig als het als punt wordt meegenomen bij het 
voorzittersoverleg. 
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Jessica: Er kwam naar voren dat we punten goed waren maar zij geen problemen hadden met de 
werving.  
 

13. Evaluatie stukken 
Jessica: Waarom doen we stemvoorstellen in het ongerijmde. We stemmen voor de grootste 
verandering. 
Daan: Die ongerijmde stemvoorstellen zijn een beetje wennen maar het is vooral over OER’en en 
OD’s.  
Koen: Eens maar ik vind het stom na te denken over punten waar geen capaciteit voor nodig 
hoeft te zijn. 
Daan: Heb je problemen met nadenken? 
Koen: Ik wordt niet genoeg betaald om na te denken.  
 

14. Evaluatie PV [VERTROUWELIJK] 
 

15. Rondvraag 
Daan: Voor het evaluatieweekend in maart nemen we Amber meegaat de nieuwe AS ook mee. 
Jessica: Even kijken of dat past. 
Peiling 
Ambtelijk secretarissen mogen mee 
Hilal: Ik hoop jullie nog tegen te komen. 
Amber: Nee was lit. 
Jessica: Amber ik kreeg te horen dat er een broertjestour was van Congo 
Hoe laat is het? 
Amber: Ergens tussen 10.00 en 14.00. 
Daan: Ik wil erbij zijn wel, liever niet om 10.00. 
Koen: Hebben we niet ook een NSA broertjes tour. 
Jessica: Die is de week erna.  
 

16. Actielijst 
(PV-220118-02) Actie Robin - Verwerk feedback over de werkafspraken in de werkafspraken -  
(PV-220125-01)  Actie Koen - Deel contactgegevens voor inwerken AS met Amber 
(PV-220125-03) Actie Jessica - Regel dat Sophie een vertrouwelijkheidsdocument ondertekend 
(PV-220125-04) Actie Damian - Schrijf een reactie en stuur een advies naar het DT aan de hand 
van de stemming over de OD scheikunde 
(PV-220125-05)  Actie Koen - Agendeer verplicht opnemen van hoorcolleges op het IO 
(PV-220125-06)  Actie werkgroep opnemen hoorcolleges - Evalueer bij vakken die opnemen al 
permanent inzetten wat de ontwikkeling van student engagement daarin in 
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 
Jessica: We krijgen een OB stuk van de nieuwe bachelor Science en Design, beeldvormend stuk 
van de FNWI pride en een BO stuk van inzet kwaliteitsgelden. 
 

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


