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Voorzitter Jessica Bakker 
Aanwezig Parcival Maissan, Jessica Bakker, Noa Kluiters, Koen Oostinga, Daan Jellema, 
Jasmijn Hoevers, Damian Piersma 
Afwezig  Manish Jhinkoe-Rai, Anniek Verstegen, Robin Wacanno, Liang Telkamp 
Notulist  Myrthe Zwart 
Gast   Winson Ooi, Esmee van Brandenburg 

 
 

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

 
2. Notulen & Actielijst 

De notulen van PV220201 en PV220208 zijn aangenomen. 
 
Noa: Vorige keer mocht ik Liang niet machtigen, maar staat niet in HR of WR. 
Daan: Ik heb in taakgroep herzien HR ook toegevoegd dat we in ons HR willen zetten dat dit 
mogelijk moet zijn. 
 
(PV-220125-03) Actie Jessica - Regel dat Sophie een vertrouwelijkheidsdocument ondertekent 
Jessica: Is gestuurd, Robin heeft het opgepakt. 
(PV-220125-06)  Actie taakgroep opnemen hoorcolleges - Evalueer bij vakken die opnemen al 
permanent inzetten wat de ontwikkeling van student engagement daarin is 
Koen: Nog niet gebeurd, andere dingen te doen. 
(PV-220201-02) Actie Jasmijn en Jessica - Schrijf 2 ongevraagde advies met betrekking tot de 
roadmap corona 
Jessica: Druk gehad, gaan we deze week aan beginnen. 
(PV-220201-03) Actie Jessica en Daan - Maak verkort document tactieken en deel dit met de rest 
Jessica: Gaan we ook aan zitten. 
(PV-220201-07) Actie Robin - Maak een mailinglist en drivemap aan voor de taakgroep 
Opnemen hoorcolleges 
Koen: Gebeurd. 
(PV-220201-08) Actie Taakgroep Opnemen hoorcolleges - Stuur de data door naar de FSR Bèta 
VU 
Koen: Document staat klaar, moet nog op send drukken als de rest het er mee eens is. 
Daan: Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat de vicevoorzitter niet heel reliable is, dus 
mocht die langzaam zijn dan moet je er nog achteraan. 
(PV-220208-01) Actie DB - Regel een mailstemming over procedure aannemen raadsassistent. 
Jessica: Niet gedaan, nog geen kandidaten. 
(PV-220208-02) Actie Robin - Vraag aan Kees of raadsassistenten mee mogen stemmen over het 
aannemen van nieuwe raadsassistenten. 
Jessica: Niets van gehoord. 
Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - Plan een eerste vergadering  
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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: 

- Brief en email over WOB-verzoek 

- Reactie Peter m.b.t. het WOB-verzoek 

- Herbenoeming Lex, CFO gaat er op in 

 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Noa: Ik moet om half 8 weg. 
Jessica: We hebben twee gasten, die misschien interesse hebben in raadsassistent worden. Ik 
laat ze kort aan het woord. 
Esmee: Ik studeer biomedische wetenschappen, ik ben 19 jaar oud, ik woon thuis, volg honours, 
maar ga daar mee stoppen. Mijn hele leven heb ik al  interesse in Japan, ik ga een vak in Leiden 
volgen. Creatief bezig zijn vind ik leuk. Waarom ik bij FSR wil? Het lijkt me leuk om bij de UvA te 
werken, maar ook met andere studenten. Met leeftijdsgenoten zitten lijkt me heel leuk. Ik vind 
het interessant hoe ik als student invloed kan hebben op dingen. Staat leuk op je CV ook. 
Jessica: Zometeen is er ruimte voor vragen. 
Winson: Ik ben Winson, ik ben 21 jaar oud en ben 2e jaars FPS student. Ik heb interesse in 
feedback leveren en vind het gaaf dat je ook als alle studies vanuit de FNWI bij elkaar zit. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Daan: Beste raad, 
 
Afgelopen vrijdag heeft de FPC het facilitair overleg nabesproken. Hieruit kwam naar voren dat 
de UvA mogelijk wel de eigenaar is van het terrein waar wij het regenboogzebrapad op willen 
plaatsen. Hierover gaan wij binnenkort met het gebouwbeheer over in gesprek. Daarnaast is er 
een brainstorm over de werving geweest met de commissiehoofden en de studentenpartijen 
aanwezig waar wij nuttige input uit hebben kunnen vergaren. Tenslotte hebben we 
gebrainstormd over de invulling van de FNWI pride zodat wij hiermee naar het BVO kunnen 
stappen. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- We zullen de resultaten van de NJE deze week posten op onze socials. 
- Er worden voorbereidingen getroffen voor de collegepraatjes. 
 
Jessica: Afgelopen week heeft CFO de punten voor het IO voorbesproken. Ook is er gekeken naar 
prioriteiten voor de komende periode en zullen we ons voornamelijk op de evaluatie van 
kwaliteitsgelden, OER-A en de BSA-groep op centraal niveau focussen. 
 
Belangrijke punten: 
 

- Er is een nieuw tijdspad gemaakt voor de studentenbijbel 
- Er is een verzoek binnen gekomen over de herbenoeming van de vicedecaan 
- De NJE is geanalyseerd en wanneer er meer hulp is pakken we dit op 
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Manish: De CSR heeft gesproken het campagnereglement en kijkt naar een systeem voor 
feedback voor de studieadviseurs. Partijen krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan het 
meedenken van het campagnereglement.  Deze vindt plaats op de 28e. Daarbovenop vertrekt de 
Rector Magnificus tot onze spijt. Een gemis voor de universiteit. 
 
Daan: Robin had DP in plaats van DB geschreven, dat vond ik erg grappig 
Jessica: volgende keer hopelijk wel weer DB. 
Noa: Over de CSR update, de rector gaat stoppen, maar hoe komt er een nieuwe. 
Jessica: We moeten Manish even berichten hoe dit gaat werken. 
 

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. Evaluatie inzet kwaliteitsafspraken 
8. Nabespreken IO [VERTROUWELIJK] 
9. Inwerktaakgroep samenstellen 
10. Aanstellen raadsassistent [VERTROUWELIJK] 
11. Aanstellen DB lid [VERTROUWELIJK] 
12. Activiteit evaluatieweekend [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  

 
Jessica: Willen we kort nog IO bespreken? Ja dat willen mensen 
Daan: Ten eerste wilde ik dat aandragen, ten tweede wilde ik inwerktaakgroep naar voren halen 
zodat de geïnteresseerden iets langer aanwezig kunnen zijn. Is IO nabespreken vertrouwelijk? 
Jessica: Nee. Okay dan passen we de agenda aan. 
 
De agenda is vastgesteld 
 

7. Evaluatie inzet kwaliteitsafspraken 
Jessica: Het doel is om de raad een besluit te laten vormen over het sturen van een ongevraagd 
advies aan het DT m.b.t. het evalueren van de projecten die bekostigd worden van de 
kwaliteitsafspraken. Het DT stond hier positief tegenover. Willen we dit bespreken? 
Daan: De overheid vind het niet nodig dat we evalueren, maar het DT wel. Dat vind ik een 
belangrijk onderscheid. 
Noa: Geen ongevraagd advies, maar we moeten er wel achteraan gaan. 
Daan: Bij een ongevraagd advies kunnen we afdwingen en kijken hoe ze het inrichten, dus ik stel 
voor van wel. 
Noa: Als ze positief er in staan komt het dan niet heel dwingend over? 
Daan: Dat je van tevoren zegt ‘we zijn het eens’ betekent niet dat je het niet nog officieel moet 
voorstellen, dat is hoe we het in de jaren ervoor hebben gedaan. 
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Koen: Kunnen we het misschien peilen of we het er over willen hebben. 
Noa: Het is ook gewoon OB waarbij we kunnen discussiëren. 
Jessica: Ik hoor wel en niet ongevraagd advies dus we gaan wel alle punten af. 
 
Is het stuk niet duidelijk? 
Missen er stemvoorstellen?  
Noa: Als we het stemvoorstel instemmen, wordt dan ook ingestemd met dat we iedereen 
benaderen? 
Daan: Is het voor onze gasten handig als Damian het stuk gaat screensharen? 
Damian: Dat kan ik niet want Robin is host. Ik kan via de chat wel het stuk doorsturen. 
Jessica: Doe dan ook gelijk het stuk inwerktaakgroep samenstellen. 
Damian stuurt de stukken van de PV door in de chat van de Zoom 
Koen: Er staan nu dat er geadviseerd wordt, maar dat gaat dus via een ongevraagd advies. Dat 
staat er niet in, dat kan ook een simpel mailtje of appje zijn. 
Jessica: Wil je dat graag toevoegen aan het stemvoorstel, adviseert ongevraagd? 
Koen: Iets van een officiële brief, dus de manier van adviseren specificeren. 
 
Klopt het stemvoorstel? 
Missen er plus- en/of minpunten? 
Kloppen de plus- en minpunten? 
Koen: Het uitvoeren van de evaluatie, het plan was om de evaluatie niet door ons uit te laten 
voeren maar uit te besteden toch? 
Jessica: Het uitbesteden kost ook tijd om op te zetten. 
Koen: Dan klopt het minpunt niet, het gaat over het opzetten niet het uitvoeren. 
Noa: Er is nu een heel plan van aanpak, gebeurt dit sowieso of we het DT adviseren of niet? 
Jessica: De commissie gaat dit sowieso doen. 
 
Discussie  
Ongevraagd advies of niet? 
Daan: Mij lijkt het nuttig om ongevraagd advies te geven, dit kwam ook naar voren bij de 
vaagheid zone training. Tot je het DT vastbindt door om officiële reactie te vragen kunnen wij ze 
er niet op vastpinnen. 
Koen: Ik ben het met Daan eens. Het DT heeft ons ook gevraagd om advies bij het IO. 
Noa: Als ze er al om hebben gevraagd is het dan nog ongevraagd? 
Jessica: Gevraagd geldt alleen als het via officiële kanalen is gedaan. Dat was hier niet zo, dus het 
blijft een ongevraagd advies. 
Jessica: Interesse in het schrijven van advies? 
 
Tijdspad 
Koen: Ik vond de blauwe stukken van dit stuk top. Complimenten. 
Daan: Mooi dat we het dit jaar gaan doen, wordt dit een standaard ding? Dat de raad na ons dit 
ook doet? 
Jessica: Dat is zeker handig. 
Daan: Dan moeten we dit meenemen bij het inwerken. 
 
Stemvoorstel: De FSR FNWI 21/22 is van mening dat de inzet van de kwaliteitsafspraken 
op effectiviteit moet worden beoordeeld, en adviseert via een ongevraagd advies het DT 
hierin de raad te ondersteunen door zelf informatie te verzamelen of andere partijen 
deze te laten verzamelen en met de raad te delen. 
Peiling: positief (2 maal) 
Stemming: 7 voor, 0 tegen, 0 blanco, 1 onthouden 
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Het stemvoorstel is aangenomen 
 
Daan: Stemvoorstellen van deze lengte zijn belachelijk, schrijf het anders of zeg ‘de raad stemt in 
met voorstel 1’. 
Koen: Blijft dit binnen de commissie of kunnen mensen input geven? 
Daan: Technisch gezien mogen mensen altijd input leveren. 
Jessica: Input mag altijd, we zijn bereikbaar. 
 

8. Nabespreken IO [VERTROUWELIJK] 
 

9. Inwerktaakgroep samenstellen 
Jessica: Dit is een stuk van Sophie. Sophie heeft 2 jaar geleden in de raad gezeten en heeft ons 
tijdelijk geholpen. Zij heeft in haar jaar de taakgroep opgezet. 
 
Is het stuk duidelijk? 
Daan: Sophie heeft dit stuk opgesteld, wil zij ook meedoen aan deze taakgroep? 
Jessica: Aan het begin wil ze meedenken, maar ze wil geen officiële taak vervullen. 
 
Missen er taken voor de commissie? 
Daan: We hebben 4 mensen en willen het groter dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we 6 mensen 
en het was een potje. Ik wil graag een algemeen lid zien om de druk te verdelen. 
Jessica: 5e taak toevoegen. 
 
Mist er informatie over de functies? 
Daan: Wie gaat het huisje en weekend organiseren? 
Jessica: Dat doet taakgroep weekend, Anniek, Manish en ik. Dus Manish en Ik. 
Daan: Rare manier, maar doe je ding. 
Koen: Dat het zo wordt gedaan betekent niet dat het efficiënt is. 
Jessica: Het is over te schuiven naar taakgroep inwerken. 
Daan: Ik vind prima als jij dit met Manish doet, ik begreep gewoon even niet waarom het zo was. 
Jessica: Dit gaat over de invulling en dat niet de taakgroep alles hoeft te regelen, maar alleen de 
activiteiten van dat weekend. Dan ligt er minder druk op het inwerken en wat meer ook op 
andere mensen. 
Daan: ik vind het allemaal mooi. 
 
[Intermezzo: Vragen aan Esmee] 
Daan: We hebben, mochten jullie kiezen voor deelname en worden aangenomen, het weekend 
van 4 - 6 maart waarin we een weekend met de raad weggaan. Kom mee, is gezellig. 
Noa: Wat vind je er tot nu toe van? 
Esmee: Gezellig, leuk, interessant, nog een beetje vraagtekens. Ik herken de manier van 
vergaderen van eerstejaarscommissie, dus komt wel bekend voor zo. 
 
Esmee verlaat de vergadering 
 
Peilen of we per functie mensen willen instemmen. 
Jessica: Willen we mensen per functie instemmen, of in de taakgroep en het komt wel goed 
daarna? Dan ga ik nu peilen of we per functie mensen willen instemmen. 
Peiling: overwegend negatief 
 
Peilen per functie over wie op dit moment overweegt in de inwerktaakgroep te 
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willen. 
Interesse in de taakgroep 
Daan: Mij lijkt het wel leuk om een beetje met de inwerkmap te kloten. Daarnaast wil ik 
toevoegen dat ik het sturen van een hele motivatie voor een inwerktaakgroep vrij intens vind. 
Zeker als het iets als dit is. Ik stel voor om in plaats van motivatie dat je aangeeft in de telegram 
dat je geïnteresseerd bent voor vrijdag en dat je dit in de PV toelicht. 
Jessica: Geen motivatiebrief, prima. 
Daan: Wel fijn dat mensen voor de PV weten wie zich kandidaat hebben gesteld. 
Noa: Was er iets gezegd over per se 4 mensen? 
Jessica: Daan wilde graag 5 mensen. 
Noa: Onze raad bestaat maar uit 8 mensen. 
Daan: Vorig jaar is het niet gegaan zoals we wilden en toen hadden we 6 mensen. Met zoveel 
mensen vergaderen betekent dat er zo nu en dan mensen niet bij zijn. Maar je wil we taken goed 
spreiden. 
Jasmijn: Hoe meer mensen hoe meer kans op chaos. 6 is wat veel. 
Jessica: 4 of 5 is wel goed. 
Noa: Kan ik opmerken dat er vorig jaar in de tentamenweek veel dingen zijn gepland en dat dit 
ABSOLUUT vermeden moet worden. 
Koen: In de inwerktaakgroep voor de raadsassistenten zaten ook geen 5 mensen. Kleinere taak 
was dit, maar goed vergaderen is toch mogelijk. 
Jessica: Er moet vooral heel veel gedaan worden. 
Daan: Inwerken met TSR was heel snel, was daardoor misschien effectief, maar nu heb je 
allemaal trainingen, dingen die je uitspreidt over meerdere dagen. Wat ik mee zou nemen uit de 
TSR periode is meer kwaliteit over kwantiteit dan dat we minder tijd nodig hebben. Ook met 
TSR waren er origineel 5 mensen, dit werden er 4. Je kan beter met te veel beginnen, dan is er 
ruimte voor afval. 
Jessica: Ik zelf ben ook geïnteresseerd. 
Jasmijn: Ik ook. 
Koen: Hangt van mijn tijdsbesteding af, daar komen we later de vergadering achter. 
Noa: Ik weet niet hoe druk ik het dan heb. 
Jessica: Dus Noa lijkt het leuk, maar is bang het te druk te hebben. We kunnen je ook kleine taken 
geven. 
Noa: Ik wil de optie dat ik niet aan iets vast zit. 
Daan: De beste aanpak lijkt me om te zeggen ‘dit is de taakgroep’ en dan mensen daarbuiten om 
hulp vragen. 
Jessica: 4 mensen vast die denken tijd te hebben en dan kunnen we mensen die dit aangeven 
altijd nog vragen om te helpen. 
Jessica: Interesse alleen is genoeg, je hoeft nog geen functie in gedachte te hebben. 
Daan: Ik gooi wel een poll in de telegram chat. 
 

10. Aanstellen raadsassistent [VERTROUWELIJK] 
 

11. Aanstellen DB lid [VERTROUWELIJK] 
 

12. Activiteit evaluatieweekend [VERTROUWELIJK] 
 

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

14. Wat gaat er naar de CSR? 
Jessica: Koen stuurt een mailtje naar Manish over wisseling voorzitter. 
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15. Evaluatie stukken 

Jessica: De stukken waren prima. 
 

16. Evaluatie PV 
Jessica: Zo’n lange vergaderdag loopt niet heel lekker. Mensen worden melig. 
Daan: Als je in dit soort settings wil dat mensen serieus blijven dan moet je in het eerste 
kwartier de dictator spelen en dan kun je het daarna iets laten vieren. Maar zo’n PV als nu moet 
ook kunnen. 
Jessica: Zo’n PV als nu mag ook zo nu en dan, maar dan moet er wel rekening mee worden 
gehouden in de agenda. 
 

17. Rondvraag 
Daan: Parcival waar zit je dat je steeds zulk slecht internet hebt. Ik vind het jammer dat we je 
gezicht zo lang niet hebben gezien? 
Parcival: Ja gewoon thuis. 
Damian: Parcival had je een medewerkersborrel? 
Parcival: Nee maar ik zag het, maar VIA zag dit als een mogelijkheid om de universiteit te 
blackmailen. 
Jessica: Binnenkort gaan we boodschappen bij de AH bestellen, schrijf het op het bord of stuur 
me een berichtje als je iets wil hebben. 
Myrthe: Ik vond het heel gezellig vandaag. 
Jasmijn: Vond ik het gezellig vandaag? 
Daan: Parcival ben je van plan om binnenkort weer fysiek naar de PVs te komen? 
Parcival: Zeker, maar ik zit nu in quarantaine. 
Koen: Nee. Okay, groepsdruk ik doe nog wel speech. Het is mij een waar genoegen om vanaf dit 
moment de dictator uit te hangen, ik zie er naar uit. 
 

18. Actielijst 
(PV-220125-03) Actie Robin - 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 is 
(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-220201-08) Actie Taakgroep Opnemen hoorcolleges - Stuur de data door naar de FSR Bèta 
VU 
(PV-220208-02) Actie Robin - Vraag aan Kees of raadsassistenten mee mogen stemmen over het 
aannemen van nieuwe raadsassistenten. 
(PV-220215-01) Actie CFO - Stuur een ongevraagd advies m.b.t. evaluatie kwaliteitsafspraken 
naar het DT. 
(PV-220215-02) Actie Jessica - Communiceer naar Sophie dat wij geen motivatiebrief schrijven 
maar een korte motivatie speech houden bij de PV voor de inwerktaakgroep. 
(PV-220215-03) Actie Geïnteresseerden taakgroep inwerken - Laat voor vrijdag weten of je 
geïnteresseerd bent in de Telegram chat. 
(PV-220215-04) Actie Jessica - Benader mensen of ze  een rijbewijs hebben. 
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 
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Jessica: Super druk, we gaan de OER-A bespreken, alles één voor één af. We gaan deel twee van 
activiteiten evaluatieweekend doen en raadsassistenten instemmen. Taakgroep inwerken 
vormen. 
Daan: Misschien fijn om een update van de taken van Koen te krijgen. 
Koen: Manish heeft gestuurd dat hij volgende week een besluitvormend stuk gaat agenderen 
over de klachtenfunctionaris. 
 

20. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 19:52. 


