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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, Robin Wacanno 
Afwezig  Anniek Verstegen, Eva Klaver 
Notulist  Myrthe Zwart 
Gast   Björn Out, Babette Stolk (tot agendapunt 9) 

 
 

1. Opening 
Voorzitter Jessica opent de vergadering om 18:05. 

 
2. Notulen & Actielijst 

Notulen van afgelopen vergadering zijn goedgekeurd 
(PV-220118-02) Actie Robin - Verwerk feedback over de werkafspraken in de werkafspraken -  
Robin: Ja 
(PV-220125-01)  Actie Koen - Deel contactgegevens voor inwerken AS met Amber 
Koen: Ja 
(PV-220125-03) Actie Jessica - Regel dat Sophie een vertrouwelijkheidsdocument ondertekent 
Jessica: Daar zijn we mee bezig. 
(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 
Damian: Dit is gebeurd. 
(PV-220125-05)  Actie Koen - Agendeer verplicht opnemen van hoorcolleges op het IO 
Koen: Gebeurd 
(PV-220125-06)  Actie werkgroep opnemen hoorcolleges - Evalueer bij vakken die opnemen al 
permanent inzetten wat de ontwikkeling van student engagement daarin in 
Koen: Niet gebeurd 
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: We hebben de volgende mails ontvangen: 

- Een mail met documenten over de BSc Science and Design 

- De cijfers over internationalisering 

- Twee emails over enqûete medenzeggenschapsmonitor 

 

Uit 
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4. Mededelingen 
Jessica: Eva en Anniek zijn afwezig. 
Liang: Ik moet om 19:45 weg. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Damian: Hier de update vanuit de COO. 
 
Ik zal gelijk beginnen met de olifant in de kamer, Science and Design. Zoals jullie weten hebben 
we voor de vakantie een instemmingsverzoek gekregen voor de nieuwe BSc met daarbij de 
startnotitie. Uit de startnotitie waren enige zorgen naar boven gekomen en deze zijn zowel op 
het afgelopen BO als in een gesprek met de verantwoordelijken (Chris en Morten) voor de 
opleiding besproken. Het gesprek met Chris en Morten nam een deel van onze zorgen weg, maar 
gaf ook tegenstrijdige informatie t.o.v. het DT, welke ofwel foutieve informatie heeft gegeven of 
informatie halsoverkop heeft aangepast. Ook zijn er nieuwe documenten verstuurd met 
informatie die het DT ons niet wilde geven in eerste instantie, waarin halsoverkop informatie is 
aangepast na het BO. In de commissie hebben we besproken wat ons het beste plan van aanpak 
lijkt op dit moment. 
 
Op dit moment lijkt het ons het beste om een brief te sturen naar het DT waarin we aangeven op 
dit moment niet in te stemmen met de nieuwe BSc en aangeven dat er nieuwe informatie tot 
onze beschikking is gekomen die wij eerst willen lezen alvorens een goed besluit te kunnen 
nemen. Daarnaast willen wij graag een WOB-verzoek doen om alle informatie die er is over de 
opleiding tot onze beschikking te krijgen. Wij als COO vragen de raad daarom ook om met dit 
plan in te stemmen. 
 
Nu de olifant is benoemd, zal ik verdergaan met de korte update. De vergadering van gisteren is 
rustig verlopen. Naast het bespreken van S&D zijn de onderwerpen die wij willen bespreken van 
de OER'en B bepaald en is er een planning voor het FOC gemaakt. Ook zal ik in gesprek gaan met 
de ASVA omtrent de aanwezigheidsplicht. 
 
Jessica: Hierbij een korte update van CFO. 
 
Er is contact met de CSR over het voortbestaan van het BSA, binnenkort is hier een gesprek met 
de werkgroep van alle studentenraden over om initiatieven en ideeën te bespreken. De 
belangrijkste punten zijn: 

- Er is uitgezocht waar de kwaliteitsgelden op onze faculteit heen gaan. 
- Er is een gesprek geweest over de OER A met Kees. 

 
Björn: Hierbij vanuit mij een update: 

- Vanmorgen tijdens het DTO is de beleidsagenda voor het tweede semester van dit 
academisch jaar vastgesteld. Jullie worden hier binnenkort nog nader over 
geïnformeerd. 

 
Daan: We hebben de tijdlijn voor de werving afgerond. Deze is naar alle studentenpartijen en de 
commissiehoofden gestuurd met het verzoek om deze in hun vergaderingen te bespreken en 
aanwezig te zijn bij de bijbehorende brainstorm. Daarnaast zijn we bezig met de analyse van de 
nieuwjaarsenquête, de geanonimiseerde resultaten zijn ook naar de CFO en COO doorgestuurd. 
 
Een aantal belangrijke punten: 

- Het IO is voorbesproken. 
- Het BVO is voorbesproken. 
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Manish: De CSR heeft gesproken over:  
1. Mijn Uva app en de Uni-LIfe platform; 
2. Een verkiezingsplan, waarover de update volgt; 
3. De FNWI council motivation letter; er zijn een aantal faculteiten die al gebruik maken van een 
aanbevelingsbrief via de decaan; 
4. We kijken naar de positie van een bijzonder hoogleraar die betaald is door een bedrijf. Bij de 
benoeming van deze hoogleraren zijn een aantal puntjes die niet zo lekker zijn gegaan, waardoor 
men dit in het verlengde van de academische integriteit te brengen. Hoe gaat het daarmee, is de 
vervolgvraag. 
5. Er is nogmaals gesproken over hoe we de LHBTIQ+-community kunnen steunen. DIt was 
natuurlijk een vervolgstap n.a.v. het DUWO-incident van vorig jaar; 
 
Robin: Hier weer de update vanuit het DB: 

- We hebben als DB de laatste voorbereidingen getroffen voor het opzetten van de 
inwerktaakgroep van dit jaar. Hiervoor zal volgende PV een stuk komen. 

- Het AO van gisteren, en daarmee ook het aanstaande IO, is voorbesproken. Ergens 
komende dagen zullen jullie de agenda hiervoor ontvangen. 

- Sophie van Tilburg gaat ons ondersteunen bij het verbeteren van de organisatie binnen 
de raad en hiervoor zal zij volgende week een gesprek met de commissiehoofden 
hebben. 

- We hebben het kort gehad over het weekendje weg dat in maart op de planning staat. Er 
zijn al wat ideeën voor de activiteiten en ook de opzet van de evaluatie (o.a. naar 
aanleiding van de mediation) is behandeld. 

- Zoals jullie in de e-mail van vannacht hebben kunnen zien is het beleidsplan (m.u.v. een 
klein puntje in de Engelse versie) klaar. 

 
Koen: Robin heeft een update van het DT gestuurd. 
Robin: Ik zat heel erg met DT in mijn hoofd maar dat moet DB zijn. 
Daan: Ik wilde van Manish weten wat het DUWO incident was. 
Manish: Vorig jaar juli/augustus is er een regenboogvlag in de fik gestoken, dit was 
brandstichting. Aanval op LHBTIQ+-community, we kijken of we hier in juni meer aandacht aan 
kunnen geven. 
Daan: Kan je wat meer vertellen over de MyUVA app, dit is voor FPC wel handig. Kan ook 
morgen. 
Jessica: Dat wordt morgen verder besproken. 
Manish: Ik heb gisteren een mail gestuurd naar de raden. Dat wilde ik nog een keer benoemen. 
Jessica: Een deel van mails is naar de commissies gestuurd en die gaan er mee bezig. 
Manish: En de mail van het protest? 
Jessica: Niet gezien, Robin? 
Robin: Protest van zaterdag? Die kan ik nog wel even doorsturen. 
Manish: De UvA, faculteiten en ISO ondersteunen dit. Even kijken of de FSR FNWI hier nog iets 
mee wil. Kan eventueel vandaag nog op de agenda. Of de FSR FNWI meegaat. 
Jessica: Kan op de agenda als er interesse is. 
 

6. Vaststellen agenda
1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
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6. Vaststellen agenda 
7. Roadmap corona 
8. Richtlijnen omtrent BO 
9. Evaluatie inzet kwaliteitsafspraken 
10. Uitstel instemming BSc. Science and Design 
11. Niet Mijn Schuld demonstratie 
12. Opnemen hoorcolleges [VERTROUWELIJK] 
13. W.v.t.t.k.  
14. Wat gaat er naar de CSR? 
15. Evaluatie Stukken 
16. Evaluatie PV 
17. Rondvraag 
18. Actielijst 
19. Punten volgende agenda 
20. Sluiting  

 
Koen: Ik wil het punt opnemen hoorcolleges graag nog toevoegen. 
Jessica: Ik stel voor dit punt 11 te maken. 
Jessica: Willen we het punt van compensatieprotest van Manish toevoegen? 
Manish: Zet er maar op. 
Jessica: Nummer 12 wordt dit dan. 
Manish: Ik zou het voor vertrouwelijk doen. 
Jessica: Koen wil je opnemen hoorcolleges vertrouwelijk? 
Koen: Doe maar wel. 
Jessica: Dan wordt protest nummer 11. 
 
Agenda is vastgesteld 
 

7. Roadmap Corona 
Koen: Ik mis een discussiemoment omdat ik nog een aantal dingen op wil brengen. 
Jessica: Eigenlijk is daar bij een besluitvormend stuk geen ruimte voor, maar er is tijd voor nu. 
Daan: Er is hier geen discussiemoment, maar iedereen mag ook bij besluitvormend toch zijn 
mening nog geven? Je mag geen nieuwe punten aandragen, maar je mag wel je mening geven. 
Daar hoort een discussiemoment bij. 
Jessica: We voegen het toe. 
 
Is het stuk duidelijk? 
 
Missen er stemvoorstellen? 
 
Kloppen de stemvoorstellen 
Manish: Het voorstel is niet echt SMART wat betreft wat we willen. Vooral periode 2 
meenemend. Ik zou het meer toe willen spitsen op wat is het meest realistische geval, niet alle 
mogelijke scenario’s. 
Jessica: Je wil het aanpassen naar ‘gecommuniceerd in de meest realistische situaties’. 
Manish: Ik zou er ook 5 werkdagen van maken. 
Jessica: Iemand er op tegen? Nee, dan wordt het aangepast. 
 
Discussiemoment 
Jessica: Iedereen mag kort zijn mening geven over de voorstellen. 
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Koen: Ik wil het even over stemvoorstel 3 hebben. Ik heb vorige keer aangegeven dat ik er 
moeite mee heb dat we willen dat communicatie naar studenten beter moet en dat we dan 
scenario’s op de mail sturen naar studenten terwijl er niet genoeg informatie is. We informeren 
studenten terwijl we de situatie niet goed weten. Vlak na de persconferentie mailen naar 
studenten lijkt me dan een beter idee. 
Daan: Ik zou er voor kiezen om te gaan voor een optie realistisch en een worst-case scenario. 
Dan overlaad je mensen niet. Stemvoorstel 1 zou ik zeggen dat niet alles per se per email moet. 
Veel kleine updates kan ook spam worden. Misschien alleen voor tentamen mededelingen doen. 
Verder kunnen studenten zelf kijken. 
Manish: Allereerst, een heel goed stuk. Goed om vast te stellen dat de examencommissie de 
toetsvorm vaststelt. Wat ik wel wil voorstellen misschien toch is het wijzigen of toevoegen ‘alle 
corona updates per mail sturen in één keer’. Stemvoorstel 1 geldt voor tentamens, stemvoorstel 
3 als een nieuw ding. 
Jessica: Stemvoorstel 3 was ook al apart. 
Manish: Stemvoorstel 1 gaat ook over niet tentamen gerelateerde zaken? 
Jessica: Alles ja. 
Manish: Ik zou het scheiden per categorie, maar wel in één mail. Een week voor het tentamen 
een worst-case en realistisch scenario sturen. 
Daan: Volgens mij bedoel je het eerste stemvoorstel laten wat het is, maar dan alles min 
tentamen. Dus onderwijszaken los van tentamens. Bij stemvoorstel 3 alleen over tentamens en 
dan over realistisch en worst-case scenario informeren. 
Liang: Waarom bij tentamenvoorstellen niet een week van te voren zeggen wat de tentamens 
gaan worden. Als je fysiek kiest kan het meestal nog doorgaan, ook als overheid het twee weken 
van tevoren veranderd, dat zagen we afgelopen keer. 
Parcival: Afgelopen periode gingen veel studenten naar tentamen omdat het niet hybride was 
terwijl ze corona hadden. Studenten die naar een tentamen komen met corona is wel nijpend. 
Manish: Los van de discussie, nu Parcival dit ter discussie stelt, lijkt het me mooi om een hybride 
mogelijkheid erin op te nemen. 
Daan: Is dit niet al een apart dossier waar we mee bezig zijn? Laten we dit als aparte casus 
uitwerken. 
Jessica: Voor de vakantie is er een brief gestuurd naar het DT, we kunnen het voor blok vier 
weer oppakken. 
Jessica: Ik heb stemvoorstel 1 lichtelijk aangepast, coronaupdates via de mail waarbij nadruk op 
onderwijs in het algemeen ligt. Stemvoorstel 2 blijft hetzelfde. Stemvoorstel 3 verandert ook.  
Koen: Kunnen we niet beter een best-case en worst-case scenario doen? 
Manish: Een best-case scenario is waarschijnlijk al het meest realistische scenario. Bij 
stemvoorstel 3 moeten we alleen wel even voorzichtig zijn en het stuk over de persconferentie 
tussen haakjes zetten, anders zou het betekenen dat studenten helemaal geen informatie krijgen 
als er geen persconferentie is. 
Jessica: Laten we dat stuk er dan misschien tussenuit halen. 
Koen: Ik ben niet overtuigd waarom een week van tevoren communicatie nodig is en niet meer 
verwarring veroorzaakt. We overladen studenten dan met info, wat niet nodig is. We kunnen 
ook eerder bekend beleid aanhouden en pas na de persconferentie weet je welke actie 
ondernomen kan worden en wat er aangepast moet worden. 
Daan: Het DT weigert van tevoren een plan te maken, ze zeggen dat dit ze namelijk meer 
bewegingsvrijheid geeft. Hierdoor is communicatie in het verleden veel te laat gekomen. De 
insteek hier is dat een week van tevoren de plannen bekend zijn. Het DT weigert eerder een 
scenario vast te leggen, dus geef studenten tenminste dit. 
Manish: Waarom vind je dit zo gek Koen? Je hebt maar 5 dagen extra om een mail te sturen. 
Koen: Ik vind het gek want je kunt ook zeggen dat het DT van tevoren scenario’s maakt en pas 
communiceert als er meer bekend is. Waarom moeten studenten dit weten. 
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Daan: Laten we stemmen in plaats van herhalen. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 adviseert het DT om alle corona-updates in ieder 
geval via de mail te versturen. Waarbij de nadruk ligt op het onderwijs in zijn 
algemeenheid. 
Peiling: positief (3 positief) 
Stemming: 6 voor, 0 tegen, 0 blanco, 3 onthouden 
 
Het stemvoorstel is aangenomen. 
 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 21/22 adviseert het DT om de corona-updates binnen twee 
werkdagen na de persconferentie te delen met de studenten. 
Peiling: positief (3 positief) 
Stemming: 6 voor, 0 tegen, 0 blanco, 3 onthouden 
 
Het stemvoorstel is aangenomen. 
 
Manish: Willen we ook een format hebben hoe ze dit gaan delen? 
Daan: Ik denk dat we Jasmijn en Jessica hier op kunnen vertrouwen. 
Jessica: Format zoals mail of Canvas? Stemvoorstel 1 gaat namelijk altijd via mail, dus 2 dan ook. 
 
Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 21/22 adviseert het DT om (wanneer er een 
persconferentie vlak voor de tentamenweek gepland staat) al 2 weken voor de 
tentamenweek te communiceren wat het verwachte en worst-case scenario is. 
Peiling: overwegend positief (2 positief, 1 negatief) 
Stemming: 6 voor, 1 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel is aangenomen. 
 
Daan: Vorig jaar bij de peiling onder raadsassistenten werd ook echt geteld hoeveel mensen 
positief of negatief peilen. Ik stel voor dat we dat nu ook weer aanhouden voor de 
raadsassistenten als het aan stemming voorafgaat. 
Jessica: Dan voegen we dat toe. 
 

8. Richtlijnen omtrent BO 
Jessica: Wat vinden wij van de richtlijnen en in welke mate willen we dingen aanpassen en 
implementeren? 
 
Is het stuk duidelijk? 
Manish: Gaat het om een verplichte voorbereiding die op deze manier wordt gedaan of is het 
volledig vrijwillig. 
Jessica: Dat kunnen we bespreken. 
Koen: Ik interpreteerde het als richtlijnen, dus niet verplicht. 
 
Klopt de informatie? 
Manish: Dit kon facultatief vorig jaar gebruikt worden. 
 
Mist er informatie? 
 
Discussiemoment 
Tijdspad toepassen 
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Daan: Waarom verdelen we agendapunten op de PV? 
Jessica: Dit gaat om agendapunten vanuit het DT en we kijken dan naar welke commissie het 
gaat. 
Daan: Ik vind dat geen goed idee. Vanuit het DB is al duidelijk welk actiepunt bij welke 
commissie komt. Ik ben erop tegen om dat op de PV te doen. Daarnaast kan 2 weken van tevoren 
ook niet want het AO is niet altijd 2 weken van tevoren. 
Jessica: We zorgen er dan ook voor dat het AO altijd 2 weken van tevoren is. 
Daan: Dit zorgt voor minder tijd voor agenderen en voorbereiden, dat lijkt mij geen goed idee. 
Manish: Dat was één van de redenen waarom het door mij vorig jaar niet opgelegd is. 
Agendapunten op de PV verdelen kost onnodig veel tijd. Sprekers bij agendapunten 
voorbereiden is dubbelop. Daarna ook nog eens met de technisch voorzitter bespreken, dat 
wordt evaluatie van de evaluatie bespreken. Een BO wordt zo saai. De tactiek kan rondgemaild 
worden, maar dat is ook genoeg. 
Jessica: Dit gaat over tactiek waarbij je kijkt ‘zo kan het DT reageren’ en dan gaat kijken hoe je 
daar weer op kan reageren. Dat mail je rond. 
Manish: Met die uitleg vind ik het nog steeds niets. Je verspilt kostbare tijd, dit is maar 
studentenpolitiek, ‘on the spot’ moet je ook wat kunnen. 
Daan: We gaan nu al naar 4b Manish. Hebben we het tijdspad nu gehad? 
Jessica: We ronden het af en we gaan door. 
 
Voorbereiding BO 
Daan: Bij de commissievergadering heb ik een document besproken met voorbereiding BO, dit is 
2 à 3 pagina’s en super uitgebreid. Ik zie er geen kwaad in om als raad een document op te 
stellen met verwachte uitspraken van het DT en ons antwoord daarop en dat we dat rondmailen. 
Dit verplicht maken of niet is een ander punt. Ik zie geen kwaad in een kleinere versie van 
voorbereiding doen. 
Koen: Ik had het fijn gevonden als bij richtlijnen rondom BO er aangegeven was wat we nu al 
implementeren en wat niet. Dus waar de veranderingen liggen. Er staan staan veel voor mij 
omslachtige dingen in, terwijl we nu heel erg in detail treden. 
Daan: Het idee van het stuk was om het door te lezen en te bepalen wat je er vindt. Ik vind het 
stuk zelf slecht. Maar we kunnen er uithalen wat we zelf willen implementeren. Ik had ook de 
neiging om het document af te zeiken. De header klopt overigens niet, de datum mist Jessica. 
Jessica: Dat kwam doordat ik 3 PV stukken moest inleveren en daardoor overhaast was. 
Koen: Voordat we een discussie over de inhoud houden, zou ik me bij Daan willen aansluiten dat 
het idee van een richtlijn prima is. Maar het moet korter en ik zou het als houvast of 
inwerkdocument zien, niet als harde regels voor ons. 
Jessica: Willen we wel meewerken met dat we een verkorte tactiek schrijven en rondmailen voor 
feedback? 
Daan: Richtlijnen en BO voorbereidingsdocument zijn twee verschillende dingen. Voorbereiden 
moet sowieso, dus voorbereiding is prima. 
Jessica: De ideeën zijn dus oké, maar het document is veel te uitgebreid dus we willen een 
verkorte versie? 
Manish: Dat was niet mijn idee, ik denk dat het meer bedoeld is voor nieuwe mensen en voor 
inwerken. Ik denk dat het niet voor elk dossier opgaat. Terug naar voorbereiding BO, ik hoop dat 
het al voor het AO valt, je komt op het AO met agendapunten. 
Jessica: Het gaat over punten vanuit het DT die dan nog niet verdeeld zijn. 
Manish: Dit is een beetje dubbelop. 
Jessica: Indien mogelijk kan het, maar voor dossiers van mensen met ervaringen dan hoeft het 
niet. 
Koen: Ik hoor veel negatieve reacties over het hele document. Het klinkt als iets waar mensen 
zich niet per aan willen houden. Het lijkt mij niet nuttig om hier inhoudelijk over te praten. 
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Jessica: Ik hoor vooral 3 mensen tegen, de rest zegt er niets over. Laten we zo een kort 
meningenrondje doen. 
Daan: Ik zou volgende PV graag een verkorte versie van de tactiek, dus niet richtlijnen, 
ontvangen. 
 
Meningenrondje 
Koen: Ik ben tegen het gebruik van dit document als richtlijn voor ons. Ik zie potentie voor dit 
document voor inwerken. 
Manish: Ik ben het eens met koen. Ik zou het gebruiken op vrijwillige basis en ter kennisgeving, 
niet als implementatie. 
Damian: Ik sluit me aan bij Manish. 
Robin: Ik zie heil in de tactieken in verkorte vorm, dan neem je anderen mee in de voorbereiding 
van de discussie. Het lijkt mij goed als er meer ideeën zijn dat deze meegenomen worden. 
Noa: Ik denk dat het handig kan zijn, maar moet niet zijn dat we als kleuters worden behandeld 
en ons handje wordt vastgehouden. 
Parcival: Het was geinig om te lezen, maar ik hoef het niet meer zien. 
Jasmijn: Ik sluit me erbij aan dat er nuttige dingen in staan, maar onze hand hoeft niet 
vastgehouden te worden. 
Liang: Alles is gezegd al. 
Daan: Richtlijnen, meh. Tactieken leuk als we het kort houden. 
Jessica: Het wordt meegenomen, we hoeven de andere punten niet meer af te gaan. 
Manish: Wat is nu de afspraak bij het BO? 
Jessica: Ik hoorde dat we ons niet aan richtlijnen willen houder, is er behoefte aan bespreken? 
Nee. 
Jessica: Daan en ik zullen een verkort document over de tactieken opstellen. 
Daan: Ik leg de verantwoordelijkheid bij jou neer om tegen mij te bitchen, dat mag bij mij dus. 
 
Jessica: We nemen nu pauze, we gaan 18.58 door. 
Babette is vertrokken. 
 

9. Evaluatie inzet kwaliteitsafspraken 
Is het stuk duidelijk? 
Koen: Van welke partij komen de plaatjes? 
Manish: Het landelijk loket kwaliteitsafspraken te Utrecht. 
Koen: Moet de UvA zich hier aan houden? 
Jessica: Dit zijn landelijk richtlijnen, iedereen moet zich eraan houden. 
Manish: Het antwoord van Jessica sloot niet aan op de vraag die Koen doelde te stellen. 
Koen: Zijn deze plaatjes allemaal bindend en heeft dit betrekking op de UvA en Science Park? 
Manish: Dit gaat voornamelijk over centraal niveau, dus niet SP. Het ministerie van OCW gaat 
erover, niet iedere faculteit hoeft zich hier aan te houden. 
 
Klopt de informatie? 
 
Mist er informatie? 
Daan: Ofwel vanuit UvA ofwel vanuit FNWI heb ik gelezen dat ze kwaliteitsafspraken niet gaan 
controleren, uit een beleidsplan ofzo. 
Jessica: Bij BO of IO is zoiets eerder vermeld ja. 
Manish: Ik heb gisteren naar alle FSRen centraal plan gestuurd. Volgende stuk mee delen. Dan 
weten we waar we geld aan geven, kunne we bij IO gerichtere vragen stellen. 
 
Discussiemoment 
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Vinden we dat er geëvalueerd moet worden? 
Manish: Ik vind dat we de evaluatie door de onderwijscommissies moeten laten uitvoeren. Niet 
alleen het DT, maar ook OC’s vragen om evaluaties te maken en naar ons te sturen. Dan doen wij 
controlerend, niet evaluerend werk. 
Robin: Het plan was om de OC’s mee te nemen. Wij brengen dingen samen, maar laten het DT het 
werk doen. Wij gaan initiëren want er is nog geen plan. 
Koen: Het antwoord van Robin lost mijn vraag bijna op. Ik struikel over de verwoording dat de 
raad een belangrijke rol bij de evaluatie heeft. Laat dit aan het DT over en laten wij in dat proces 
zo min mogelijk doen. 
Robin: De rol van ons is om er op toe te zien dat het ook gebeurt. We willen een grondige 
evaluatie zodat er een duidelijk beeld is van wat er gedaan is en de effecten. Wij moeten de  
kwaliteit van de evaluatie waarborgen. 
Daan: Stom dat ze niet willen evalueren, wat hebben wij er anders aan. We moeten weten wat er 
met het geld gebeurd. 
Manish: Wij kunnen alvast kijken naar een eerste set van vragen die we willen stellen. 
Jessica: Er is al kort gebrainstormd hoe we navragen waar dingen worden nagevraagd. Er is een 
bijlage gestuurd, er is een ‘bij wie navragen’ kolom. We leggen evaluatie bij die personen neer. 
Opmerkingen kunnen nu, morgen of overmorgen. 
Manish: TLC FNWI, is er ook een lokaal departement van TLC hier? 
Jessica: Als het goed is wel, maar het contact is een beetje omslachtig. Ik hoop zo snel mogelijk 
contact te krijgen met iemand waar ik de vragen kan neerleggen. 
 
Welke punten zijn belangrijk om te evalueren? 
Koen: We willen een grondige evaluatie, alles evalueren dan toch zoals Robin aangaf. 
Robin: Met oog op de toekomst, dingen die structureel zijn en hogere bedragen. We gaan kijken 
naar prioriteit. Los van geld en waar het naartoe gaat, als je nog andere dingen belangrijk vindt 
geef dat door. Dan kunnen we in het begin daar meer aandacht aan geven. 
Manish: Docent professionalisering. Vraag bij OR na of zij er aandacht voor hebben. Digitale 
community. Digitalisering UvA komt er heel hard aan, dit vraagt lange termijn aandacht. 
 

10. Uitstel instemming BSc. Science and Design 
Mist er informatie? 
Jessica: Parcival zou jij ons een korte update over dit punt kunnen geven? 
Parcival: Ik heb met de projectleiders gesproken. Zij hebben ons hele andere informatie gegeven 
dan het DT. Documenten die we van het DT niet mochten inzien hebben we nu gekregen en 
hierin staan andere dingen dan in de startnotitie. Als we met de info die we nu hebben 
instemmen met de bachelor dan is dat niet de bachelor die er uiteindelijk komt. Wat het 
eindproduct gaat worden is onduidelijk. Daarom willen we een WOB-verzoek indienen om alle 
documenten in te zien en wat er nog kan veranderen. Wij voelen ons gestuurd richting 
instemmen, terwijl we niet alle informatie hebben. 
Robin: Een belangrijke motivatie voor het WOB-verzoek is dat we voor de kerstvakantie een 
instemmingsverzoek met startpositie hebben ontvangen, maar we kwamen er achter dat er nu 
hele andere plannen zijn. Of het DT heeft verkeerde info gegeven of dingen aangepast zonder 
ons te informeren. Hoe komt dit over op ons als raad? Het DT hoort ons correct te informeren. 
 
Kloppen de stemvoorstellen? 
 
Discussiemoment 
Instemmen 
Daan: Robin goed punt. Naar aanleiding van de update: er was informatie aangepast, welke info 
was dat? Welke documenten hield het DT achter en welke willen we nog hebben? 
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Parcival: De startnotitie, een klacht van ons was dat er geen master aansluiting was, voorbeeld 
vakken stonden er ook in. Nadat we met ze gingen praten waren ze er mee bezig, maar hadden 
ze ook vakken veranderd. In je eerste jaar zou je 4 disciplines doen, in het tweede jaar 2 en in het 
derde jaar kies je je uiteindelijke discipline. Je bent dus expert op een enkel gebied, terwijl de 
Bachelor zich als interdisciplinair voordoet. Dit verandert wel het hele concept. Het document 
voor de aanvraag is nog niet af, maar dit lijkt niet meer op startpositie. Er was een rapport van 
YoungWorks, wat kijkt naar de doelgroep. Het leek alsof ze grondig leerlingen van middelbare 
scholen hadden ondervraagd, maar dit bleken er maar 15 te zijn. We hebben ook meer 
informatie over de Bio-exact studie gekregen, die er toch wel meer op lijkt dan ze eerder zeiden. 
We weten niet welke documenten er worden achtergehouden, vandaar het WOB-verzoek. We 
weten niet waar ze achter de schermen aan werken en hoe veranderlijk het is. 
Daan: Ik wil voorstellen om niet te stemmen totdat er een plan ligt wat niet meer of maximaal 10 
procent wordt aangepast. 
Manish: Hoofdstuk 9 WHW is hier geschonden. Ik zou aangeven in brief dat dat zeer kwalijk is. 
Dan kunnen we ook gelijk laten zien dat dit al best wel heftig is. De eerste stap is om het niet in 
te stemmen. Dan ligt het werk bij hen om ons te overtuigen dat onze stemming niet goed 
onderbouwd is. We kunnen over een aantal weken een geschil starten, waar wij voldoende geld 
voor hebben. Ik zou niet eens uitstellen. Dit is reden genoeg om niet in te stemmen. 
Jessica: Ik heb stemvoorstellen gemaakt. 
 
WOB-verzoek 
Robin: Na onze vergadering gisteren hebben we besloten om een stemming te houden. Een 
WOB-verzoek is best wel heftig, dat doe je niet zo maar. We hebben Kees al om meer informatie 
gevraagd en daarop zei hij dat ze druk bezig zijn of dat het niet relevant is voor ons. Daarom 
vinden we een WOB-verzoek belangrijk. 
Manish: Dit is geen verwijt van geen inspanning, maar laten wij niet veel moeite doen als zij het 
ook niet doen. 
Daan: Een WOB-verzoek is überhaupt als iets doen. 
Jessica: We gaan stemmen voor wel/niet instemmen en daarna stemmen over wel/geen WOB-
verzoek. 
Robin: Het WOB-verzoek ligt al klaar, dus na de stemming kan het er gelijk uit. 
Manish: Ik zou het DT voor het sturen van het WOB-verzoek nog op de hoogte brengen en dat 
aangeven dat het WOB-verzoek er aan komt. Dat we dit serieus niet accepteren. 
Daan: In beide gevallen laten zien hoe serieus we zijn, maar we moeten het wel goed motiveren. 
We willen niet gelijk op gespannen voet staan met het DT. 
Jessica: Dus het DT mailen met argumentatie waarom we WOB-verzoek doen? 
Robin: Het WOB-verzoek gaat als bijlage mee met de brief. Het WOB-verzoek moet ook naar 
UvA, maar dus ook als bijlage bij de brief naar DT. Dan is het duidelijk dat en waarom we het 
doen. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 stemt op dit moment in met de BSc Science and 
Design. 
Peiling: negatief (3 negatief) 
Stemming: 0 voor, 7 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
Jessica: Stemvoorstel 1 is verworpen. 
Daan: Laten we in de brief noemen dat dit een unanieme beslissing was. 
 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 21/22 doet een WOB-verzoek met betrekking tot de BSc 
Science and Design. 
Peiling: positief (3 positief) 
Stemming: 7 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
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Jessica: Stemvoorstel 2 is aangenomen. Laten we dan een actiepunt voor COO opstellen om een 
brief op te stellen. 
Manish: Ik kan die brief nalezen. 
 

11. Niet mijn schuld demonstratie 
Jessica: Er was een mail, ik heb hem nog niet gelezen. Manish kun je dit kort toelichten? 
Manish: Het leenstelsel is afgeschaft, de compensatie is niet voldoende. Niet mijn schuld protest 
is zaterdag. Protest is een van je grondrechten. 
Jessica: Het doel van dit punt is dat wij bepalen of wij als raad wel of niet aanwezig zijn. 
Manish: Er zijn verschillende manieren om deel te nemen. Online: via de website aangeven dat 
wij als raad deelnemen als publiekelijke verklaring. Social Media: aandacht krijgen. Afvaardiging 
er naar toe sturen. 
Jessica: Het lijkt mij handig om te stemmen over online deelname. Wanneer we online 
deelnemen zullen we dit sowieso ook op onze social media zetten. Niemand hier op tegen? Nee. 
Over het lopen hoeft niet gestemd te worden, dit kan zelf geregeld worden. 
Robin: Dit punt is niet controversieel, zullen we het per acclamatie doen? 
Jessica: Is er op dit moment iemand tegen het online ondertekenen dat wij meedoen aan het 
protest als FSR. Nee. Dan is per acclamatie aangenomen dat de raad online mee doet. 
 
Jessica: Zijn er mensen die interesse hebben in meelopen? 
Daan: Ik wil wel maar ik ben mijn muren aan het schilderen. 
Jasmijn: Ik ga wel, maar weet niet of ik daar namens FSR ben. 
Noa: Ik ging ook al daarbuiten met een aantal mensen langs. 
Koen: Maak een foto voor op de socials. 
Daan: Kan wel op de story. 
Robin: Ik vul het formulier op de website nu in, dan is dat al gedaan. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 stemt in met het deelnemen aan de #nietmijnschuld 
demonstratie van 5 februari. 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 21/22 stemt in om hier ook aandacht voor op de media 
kanalen te plaatsen. 
Beide stemvoorstellen zijn per acclamatie aangenomen. 
 

12. Opnemen hoorcolleges [VERTROUWELIJK] 
 

13. W.v.t.t.k. 
- 
 

14. Wat gaat er naar de CSR? 
Jessica: Niets naar de CSR behalve Manish. 
 

15. Evaluatie stukken 
Jessica: Zoals al gezegd moet ik wel de datum toevoegen aan stukken. 
Manish: Ze waren best goed. 
 

16. Evaluatie PV 
Daan: Jessica ik vond het heel goed dat je mensen afkapte, Manish ik hou van je maar af en toe 
moet je je mond houden. 
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Robin: We hadden bij punt 7 best een lange discussie. Er werden veel dingen genoemd die ook 
vorige week benoemd hadden kunnen worden. We waren daardoor 2 keer zo lang bezig. 
Discussie is oké, maar we moeten er rekening mee houden. 
Jessica: Discussie hoort bij een oordeelvormend stuk, niet bij een besluitvormend stuk. 
Robin: We hadden een beeldvormend stuk over de BSc. Science and Design, maar alles was niet 
meer waar. Na een gesprek was het stuk compleet waardeloos. 
 

17. Rondvraag 
Daan: Myrthe en Björn zijn er voor het eerst bij. Een kort voorstelrondje lijkt mij wel leuk. 
Robin: Binnenkort organiseert COO weer een FOC, als er punten zijn vanuit FPC waarover we 
het moeten hebben, laat het even weten. 
Björn: Ik vond het leuk om er voor het eerst bij te zijn. Bedankt. 
Manish: Welkom aan Björn en Myrthe. 
Koen: Gefeliciteerd dat jullie het zijn geworden. 
Jessica: Ik wil graag iedereen vragen als er nog punten zijn vanuit de raad om te bespreken met 
de rector magnificus om dat te laten weten. 
 

18. Actielijst 
(PV-220125-03) Actie Jessica - Regel dat Sophie een vertrouwelijkheidsdocument ondertekent 
(PV-220125-06)  Actie taakgroep opnemen hoorcolleges - Evalueer bij vakken die opnemen al 
permanent inzetten wat de ontwikkeling van student engagement daarin in 
(PV-220201-01) Actie CFO - Bespreek de roadmap corona op het IO 
(PV-220201-02) Actie Jasmijn en Jessica - Schrijf 2 ongevraagde advies met betrekking tot de 
roadmap corona 
(PV-220201-03) Actie Jessica en Daan - Maak verkort document tactieken en deel dit met de rest 
(PV-220201-04) Actie COO - Stel een brief op met dat wij niet instemmen met de BSc. Science 
and Design en verstuur WOB verzoek 
(PV-220201-05) Actie Manish - Lees de brief van COO over de BSc. Science and Design na 
(PV-220201-06) Actie FPC - Plaats op social media dat wij meedoen met protest Niet Mijn Schuld 
(PV-220201-07) Actie Robin - Maak een mailinglist en drivemap aan voor de taakgroep 
Opnemen hoorcolleges 
(PV-220201-08) Actie Taakgroep Opnemen hoorcolleges - Stuur de data door naar de FSR Beta 
VU 
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 
 
 

19. Punten volgende agenda 
Jessica: Volgende week krijgen we een beeldvormend stuk van FNWI pride, vanuit CFO een stuk 
over punten ter aanpassing OER A, OB stuk evaluatie en zal een verkort stuk richtlijnen omtrent 
BO gedeeld worden.  
Manish: Ik zal nog 1 of 2 stukken doorsturen. 
Jessica: Zou je ze ook in planning kunnen zetten en stuur ze naar Robin. 
Manish: Het gaat over klachten functionaris. 
Daan: Ik zet hem voor morgen op de FPC agenda. 
 

20. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 19:53. 


