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

 
 

1. Opening 
Voorzitter Jessica opent de vergadering om 18:09. 

 
2. Notulen & Actielijst 

Jessica: Er was een punt van Daan, Koen had er een opmerking over. 
Daan: Het ligt zo, wat er in de notulen stond is wat ik heb gezegd, maar wat er stond was 
gebaseerd op een valse aanname omdat ik bezig was met weggaan, dus ik heb het eruit gehaald. 
De notulen van afgelopen vergadering zijn aangenomen 
 
(PV-220125-06) Actie taakgroep opnemen hoorcolleges - Evalueer bij vakken die opnemen al 
permanent inzetten wat de ontwikkeling van student engagement daarin is. 
Noa: Gaat Lex doen. 
Jessica: Het mag er vanaf. 
Koen: We hebben genoeg te doen, dit staat niet op prioriteitenlijst. 
Noa: Lex zou het al doen, dat had hij gezegd. 
(PV-220215-01) Actie CFO - Stuur een ongevraagd advies m.b.t. evaluatie kwaliteitsafspraken 
naar het DT. 
Jessica: Deze wordt nog uitgesteld, afgelopen weekend hebben we pas het verslag binnen 
gekregen dus we moeten dat eerst nog lezen en uitwerken. 
(PV-220222-03) Actie Robin - Regel administratieve zaken raadsassistenten. 
Jessica: Mee bezig, hij zou mij update sturen. Hij is er bijna mee klaar of mee klaar. 
(PV-220222-06) Actie Robin - Regel administratieve zaken inwerktaakgroep. 
Jessica: Daar weet ik niets over. 
(PV-220222-07) Actie Jessica - Plan eerste vergadering inwerktaakgroep. 
Jessica: Mee bezig, ik prik vanavond de datum. 
(PV-220301-01) Actie Daan - Stuur een Doodle voor de beschikbaarheid van de raadsleden in de 
actieweek voor 3 maart. 
Daan: Is gebeurd. 
(PV-220301-02) Actie Iedereen - Vul de Doodle over beschikbaarheid actie werving in binnen 24 
uur na versturing van de Doodle. 
Daan: Ik ben even aan het kijken. Maar 2 mensen hebben hem ingevuld, Jessica en Winson. Even 
een punt, ik ga hem nu in de FSR chat gooien, zorg dat hij voor morgen ingevuld is. 
Manish: Ik heb mijn rooster nog niet, dus weet niet wanneer ik op SP ben. 
Daan: Dat kan, maar geef het bij mij aan i.p.v. niet invullen. 
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Esmee: Wat is de actieweek, wat moeten we doen? 
Daan: Dit is terug te vinden in notulen en komt zo aan bod. 
(PV-220301-03) Actie Damian - Schrijf een reactie en stuur een advies naar het DT over de OD 
voor de MSc Biological Sciences. 
Damian: Is gebeurd. 
(PV-220301-04) Actie Manish - Schrijf een ongevraagd advies over de klachtenfunctionaris. 
Jessica: Deze zouden we bewaren tot na het BO. 
(PV-220301-05) Actie Koen - Reageer op de mail van AUC over Oekraïne. 
Koen: Gedaan. 
(PV-220301-06) Actie Koen/Daan - Maak een post over ophaalpunt spullen Oekraïne. 
Daan: Gebeurd. 
(PV-220301-07) Actie Daan - Mail Joris over locatie opslag spullen Oekraïne. 
Daan: Gebeurd. 
(PV-220301-08) Actie DB - Schrijf een stuk over stemrecht raadsassistenten. 
Jessica: Is niet door DB gedaan maar wel geschreven. 
(PV-220301-09) Actie werkgroep HR - Verwerk stemprocedure in het HR en breng het ter 
stemming op de volgende PV. 
Jessica: Wij komen deze week samen, dus is de week erna. 
 
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: 

- Mail over toiletpapier/wc krant, naar FPC doorgestuurd 

- Een hoop CoBo uitnodiging; Spectrum, VIA, AUC 

- 11 maart wordt gebruik gemaakt van hal voor onze kamer 

- Het eerste concept OER-A. Het OER-A proces is begonnen. 

- Het OER-B proces is begonnen, het is doorgestuurd naar de commissies. 

 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Liang: Ik moet eerder weg. 
Jessica: Robin is afwezig en heeft mij gemachtigd. 
Esmee: Ik moet voor 8 uur weg. 
Jessica: Net voor 8 of ruim voor 8. 
Esmee: 5 minuutjes eerder is wel goed. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Daan: Beste raad, 
 
Afgelopen vrijdag heeft de FPC besproken hoe de omgang van de UvA met fysieke 
toegankelijkheid gerelateerde problemen het beste ingericht kunnen worden. Daarnaast 
hebben wij onze punten voor het BO voorbesproken zoals studieadviseurs, klachten en 
evaluatie cijferpublicatie. 
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Een aantal belangrijke punten: 
- We gaan onze CoBo opnieuw organiseren. 
- Onze aanpak voor het dossier duurzaamheid is besproken. 
- We zijn druk bezig met de wervingscampagne. 
- De collegepraatjes komen er binnenkort aan. 

 
Jessica: Hoi allemaal, 
 
CFO heeft afgelopen week de dossiers herverdeeld, ook is er gebrainstormd over inhoud voor de 
vlog. Verder is het gesprek met TLC nabesproken, uit het gesprek kwam naar voren dat de 
promotie voor vervolgscholingen verbeterd kan worden. Daarnaast zijn de punten voor het BO 
voorbesproken. 
 
Belangrijke punten: 

- Wegens uitstel FOC wordt terugkoppeling vakevaluaties op het volgende IO besproken 
i.p.v. aanstaan BO. 

- De adviezen met betrekking tot communicatie zijn verstuurd. 
- Het OER-A proces is officieel begonnen. 

 
Damian: Hey allemaal, 
 
De afgelopen week heeft de COO een rustige vergadering gehad. Tijdens de vergadering heeft 
een herverdeling van de dossier en de overdracht hiervan plaatsgevonden. Hiernaast is Science 
& Design besproken m.b.t. het p.v.a. t.o.v. het WOB-verzoek en het feit dat de OR heeft ingestemd. 
 
Manish: Beste allen. 
 
De CSR heeft deze week gesproken over de verkiezingen, het profiel voor de rector magnificus 
en de mental health campaign. 
 
Koen: Hoi allemaal, 
 
Dit keer verstuur ik de DB-update! Wat we hebben besproken binnen het DB: 

- We hebben kort het AO nabesproken 
- Er is een plan gemaakt voor het maken van de aanbevelingsbrieven (de brieven aan het 

einde van het jaar als bewijs voor het raadswerk) 
- Ook is er een overzicht gemaakt om het contact met externe partijen (zoals de Beta raad 

van de VU, AUC, CSR etc.) weer op te pakken 
- De lunch met de decaan is nabesproken 

 
 
 
 
 
Koen: Ik had een tweetal vragen. Wat ik niet terugzag is wat had de OR besloten over S&D voor 
COO. 
Damian: De OR heeft ingestemd met S&D uiteindelijk. 
Koen: Op basis van dezelfde informatie die wij hebben of een uitgebreidere versie? 
Damian: De informatie die wij hadden en documenten dat ik later had gekregen en naar OR had 
gestuurd. 
Koen: En het FOC is uitgesteld toch? 
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Damian: Dat is vandaag besloten, het is twee weken verlaat vanwege ziekte en weinig 
aanmeldingen. Ergens is denk ik iets in de communicatie misgegaan. 
 
Manish: Wanneer krijgen we agenda’s van het AO voor het BO? 
Koen: Die ga ik vanavond versturen. Het concept ligt klaar maar ik wil met Jessica even 
overleggen nog. 
 

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. Raadsassistenten stemrecht [VERTROUWELIJK] 
8. Alternatieve invulling BSA 
9. Actie werving 
10. Herbenoeming en profiel vice-decaan [VERTROUWELIJK] 
11. Kwaliteitsgelden 
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  

 
Jessica: Ik had niet de notulen bij de hand en was vergeten dat ik had toegezegd dat 
raadsassistenten stemrecht eerst was, dus ik stel voor dat naar voren te halen. 
Koen: Ik wilde het kort nog even hebben over kwaliteitsgelden. Heel kort even puntje. 
Jessica: Prima, komt onderaan erbij. 
 
De agenda is vastgesteld 
 

7. Raadsassistenten stemrecht [VERTROUWELIJK] 
 

8. Alternatieve invulling BSA 
Is het stuk niet duidelijk? 
Noa: Bij de bijlagen die hier werden gegeven, dus de evaluatierapporten, staat bij een van de 
eerste dingen dat het BSA zorgt dat studenten in het eerste jaar met meer resultaat studeren, ze 
halen meer studiepunten en studeren vaker nominaal. Ik snap niet waarom dit überhaupt 
behandeld wordt. In het PV stuk stond dat studenten druk ervaren, maar uit de NJE kwam naar 
voren dat dit helemaal niet zo is. Uit het rapport komt dat het alleen maar positief is. Uit de NJE 
komt dat mensen hier helemaal niet zo veel last van hebben. Waarom worden wij gevraagd voor 
alternatieve dingen? 
Jessica: Er is vanuit de CSR andere raden gevraagd voor alternatieven en ook vanuit de overheid 
wordt er gekeken naar afschaffing. 
Noa: Waarom kijken we hier naar als het alleen maar positief is? 
Jessica: Dat zou ik aan Robin moeten vragen. 
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Daan: Ten eerste, hartstikke mooi 4 bijlagen maar zou het kort samengevat kunnen worden in 
het stuk? Om te reageren op Noa, dat dit een oplossing is die werkt betekent niet dat het de beste 
oplossing is. Als hieruit komt dat er meer evaluatie met studieadviseurs nodig zijn dan zie ik in 
dat we dit kunnen proberen, ik zie niet de schade ervan in. De paar mensen die wel stress 
ervaren volgens de NJE kunnen beter met studieadviseurs gaan zitten en betere begeleiding 
krijgen. Ik zie er wat in om een andere aanpak te proberen. 
Manish: Je zei net de CSR het BSA wil afschaffen Jessica. Dat staat niet in stuk en is ook niet zo. 
Jessica: Ik zei dat er een taakgroep is vanuit de CSR. 
Manish: Ja die is er, maar niet ter afschaffing maar om te kijken wat er mee gedaan kan worden. 
Jessica: De afschaffing komt vanuit de overheid. 
 
Klopt de informatie? 
Mist er informatie? 
Koen: Zoals Daan aanhaalde mis ik het evaluerende onderdeel van dit stuk. Het gaat over ideeën 
over nieuwe versies, maar nergens staat dat we gaan kijken naar wat er mis is met BSA. 
Misschien is daar al veel over duidelijk. Het is leuk om nieuwe oplossing aan te dragen, maar 
nergens is genoemd wat er mis is en dat dit wordt geëvalueerd, dat staat niet in het stuk. We 
kunnen aan Robin vragen of er meer bekend is. 
Noa: Volgens mij staan er 3 evaluaties in de bijlagen. Het is best wel uitgebreid. 
Manish: Ik sluit me aan bij Daan. 4 bijlagen, wat willen we daar uit halen? Ik zie dit graag terug in 
een nieuw beeldvormend stuk. Er staan een aantal zinnen in die niet concreet aangeven wat de 
input was. Het lijkt meer op een update dat de taakgroep wat heeft gedaan. Ik ben benieuwd wat 
de onderwerpen zijn, wat in deze werkgroep is besproken. Wat zijn de opties waarover wij 
willen nadenken? 
Jessica: Het idee is dat er vanaf onze faculteit een korte brainstorm sessie kwam. Er zijn weinig 
mensen van andere faculteiten bij in de taakgroep. We geven de werkgroep meer ideeën. De 
informatie kan toegevoegd worden voor aan een vervolgstuk. 
 
Brainstorm alternatieven 
Liang: Wat bij mijn studie al gebeurd is dat je op ⅓ van het eerste jaar een mailtje krijgt of je 
goed op weg bent of dat je er slecht voor staat. De mensen die er echt slecht voor staan wordt 
gevraagd een afspraak te maken met de studieadviseur. 
Noa: Dat wordt volgens mij al overal gedaan. Mensen met een slecht advies moesten een gesprek 
met hun mentor en werden doorgestuurd naar de studieadviseur. 
Daan: Bij jou is dat dan beter geregeld dan bij meeste studies Noa. Als de studieadviseur van 
biomedisch dit aan kan, dan kunnen ze dat bij andere studies ook aan. We zouden hier meer 
studentendecanen en adviseurs voor kunnen gebruiken, dat er meer FTE beschikbaar komt. Wat 
mij betreft neem je een BSA gesprekjes persoon hiervoor aan. Je zou het advies vanuit de 
studieadviseur bindend kunnen maken, maar ik weet niet of ik het daar mee eens ben. Als de 
studieadviseur jou niet mag heb je een probleem.  
Jessica: Het hoofdidee is om bij de tussenevaluatie van het BSA mensen al verplicht door te 
sturen naar de studieadviseur of een BSA persoon. 
Koen: Ik wilde teruggrijpen op wat Manish had gezegd. Het is opzich wel fijn om een nieuw 
beeldvormend stuk te krijgen waarin er samenvatting van de adviezen zijn. Daarnaast, bij dit 
soort vragen zou het fijn zijn als Robin of iemand van de taakgroep erbij was. We voeren een 
discussie met niemand, want ze zijn er niet bij. 
Jessica: Dat ben ik eens, daarom wilde ik ook snel door naar de brainstormsessie. 
Daan: Je kunt naast halverwege ook aan het einde van het jaar met dezelfde persoon zitten. 
Manish: Daan dat is een terecht punt. Ik heb laatst met de adviseur gesproken, daar werd gezegd 
dat studieadviseurs in februari het heel druk hebben met BSA gesprekken. Ze hebben het echt 
heel druk. Je zou het als tip mee kunnen geven, maar het main punt zie ik geen toegevoegd 
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waarde van. We kunnen beter wachten op uitkomst van de werkgroep en dat in het stuk hebben 
en dat we dat dan bespreken en dan misschien kijken naar een selecte groep waar ze input voor 
willen. 
 

9. Actie werving 
Jessica: Intern, dus de raadsassistenten stemmen mee. 
 
Is het stuk duidelijk? 
Daan: Ik was in het originele stuk het discussiepunt stemmen toe te voegen, dat heeft Jessica 
toegevoegd. Sorry jongens en bedankt Jessica. 
 
Mist er informatie? 
Missen er stemvoorstellen? 
Klopt het stemvoorstel? 
Discussiemoment 
Willen we een grote-PR actie organiseren? 
Jessica: We kunnen dit punt laten varen, geen veranderde meningen sinds vorige keer. 
 
Is er input vanuit de raad voor de invulling van de actieweek? 
Jessica: Je kan bij de pingpong tafel met batjes spelen en je kunt ook leuke quotes of dossiers 
erop plakken, dan kunnen mensen daar vragen over stellen als ze even niet bezig zijn. 
Koen: Het is wel handig om heel veel promotiemateriaal dan klaar te hebben, want dat ga je heel 
veel uitdelen. 
Jessica: Kan ik FPC daarop vertrouwen? 
Daan: Staat op de agenda. 
Jessica: Ideeën, thema’s? Nee. Als je nog ideeën hebt dan kunnen de mensen van FPC benaderd 
worden. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 organiseert een grote PR-actie voor de werving van 
nieuwe raadsleden in week 14. 
Stemming: 10 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel is aangenomen. 
 
Jessica: Het vervolg is een grote PR actie organiseren, staat al op agenda van FPC dus geen 
actiepunt daarvoor nodig. 
Daan: Vul die Doodle in jongens! 
 

10. Herbenoeming en profiel vice-decaan [VERTROUWELIJK] 
 

11. Kwaliteitsgelden 
Jessica: Koen heeft dit punt aangevraagd. 
Koen: Ik heb vandaag een gesprek gehad met mensen met betrekking tot fysieke 
toegankelijkheid en daar kwam in naar voren dat er misschien gebruik gemaakt van 
kwaliteitsgelden zou kunnen worden met als doel trainingen voor docenten. Wat was er precies 
aan de hand en kon er nog input gegeven worden? 
Jessica: Er kunnen altijd nog punten aangedragen worden voor kwaliteitsgelden, er is nog geld 
voor over. Het TLC is bezig met trainingen voor docenten, dus daar wordt het al aan uitgegeven. 
Als je concreet voorstellen hebben dan kan je dat via mij bij Silvia van het TLC aandragen. 
Koen: Het is duidelijk. 
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12. W.v.t.t.k. 
Reservering bèta lounge 
Daan: Robin zei dat het inderdaad niet gereserveerd is door ons. Hij heeft niet nu weer in het 
systeem gezet dat we standaard deze ruimte hebben. Schijnbaar is er eerder in het jaar 
opgekomen dat mensen de bèta lounge te groot vinden, mochten we een ander lokaal willen dan 
kunnen we dat bespreken. 
Jessica: We gaan zo peilen of we voor zijn om de vergadering in de bèta lounge te houden. 
Winson: Waar is de bèta lounge? 
Jessica: Het ding met de dino’s, waar we nu zitten. Dan gaan we peilen of we onze vergaderingen 
in de bèta lounge willen blijven houden. We peilen overwegend positief, dus wij willen in de bèta 
lounge blijven zitten. 
 

13. Wat gaat er naar de CSR? 
Jessica: Manish wel weer een keer denk ik. 
Manish: Het wordt weer tijd hè. 
Jessica: De ideeën voor een alternatieve invulling BSA worden eerst uitgewerkt en kunnen dan 
in het vervolg naar werkgroep van CSR. 
 

14. Evaluatie stukken 
Daan: Als de bijlagen heel groot, lang en veel zijn dan is het handig als mensen samenvatting 
toevoegen. En sorry dat ik stemmen vergeten was toe te voegen aan mijn stuk. 
 

15. Evaluatie PV 
Daan: Ik had het idee dat mensen vaker hun punten herhaalde dan normaal, let daar op. 
Noa: Ik heb het idee dat we veel langer bezig zijn geweest met dingen waar het niet voor nodig 
was. Herhaling, dingen die wel of niet in stukken stonden. Het sloeg nergens op. Het was binnen 
5 minuten duidelijk wat mensen wilden, waarom hebben we er 30 minuten over gedaan? Dat 
vind ik echt raar. 
 

16. Rondvraag 
Daan: Aanstaande vrijdag geeft Slaafs een gratis bier borrel in de brainwave. Er is 500 liter gratis 
bier. Kom langs. 
Noa: Is er wijn? 
Daan: Ga ik proberen te fiksen. Anders mag je halen en bij mij declareren. 
Esmee: Hoe laat begon het? 
Daan: 17 uur, je mag ook vrienden meenemen die niet op SP studeren. 
Damian: Ik ben benieuwd, wat is die grote P achter in het beeld bij Esmee? 
Esmee: Dat is van een nog niet af café. Ik zit op een soort plek met allemaal stoelen, maar 
hierachter wordt er nog een café gebouwd. 
Jessica: Zijn er mensen die nog punten voor het BVO hebben, laat het mij of Koen weten. 
Daan: Op de FPC agenda twee dingen die geagendeerd moeten worden. Dat zijn de FNWI pride 
en nog iets voor de werving. Kijk dit even na. 
Jessica: 16 maart is Winter flux in de bar Blend, dat is volgende week woensdag. 
Noa: Mag je dat nog winter noemen? 
Jessica: Ja dat is tot en met 21 maart. 
Daan: Wie is verantwoordelijk voor deze commissie? 
Jessica: Amber, die heeft de uitnodiging gestuurd. 
Koen: Amber en Felix samen. 
Daan: Het zou mooi zijn als we het nog op UvA Science kunnen krijgen, anders gaat niemand dit 
ooit zien. 
Koen: Het wordt verspreid onder studieverenigingen. 
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Jessica: Willen jullie Daan’s Doodle invullen? 
 

17. Actielijst 
(PV-220215-01) Actie CFO - Stuur een ongevraagd advies m.b.t. evaluatie kwaliteitsafspraken 
naar het DT. 
(PV-220222-03) Actie Robin - Regel administratieve zaken raadsassistenten. 
(PV-220222-06) Actie Robin - Regel administratieve zaken inwerktaakgroep. 
(PV-220301-04) Actie Manish - Schrijf een ongevraagd advies over de klachtenfunctionaris. 
Jessica: Deze zouden we bewaren tot na het BO. 
Uitgesteld tot na het BO 
(PV-220301-09) Actie werkgroep HR - Verwerk stemprocedure in het HR en breng het ter 
stemming op de volgende PV. 
(PV-220308-01) Actie Iedereen - Vul vanavond (8 maart) de Doodle beschikbaarheid actie week 
in. 
(PV-220308-02) Actie Robin - Verwerk een samenvatting van de bijlagen van alternatieve 
invulling BSA in het oordeelsvormende stuk. 
(PV-220308-03) Actie DB - Vraag een adviesverzoek over profiel herbenoeming vice-decaan. 
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 
 

18. Punten volgende agenda 
Jessica: Misschien de herbenoeming vice-decaan, maar waarschijnlijk wordt dat een week 
opgeschoven. Misschien vervolg S&D, grote kans dat het pas de week erna is. Daarnaast nog 
combimagnetron. 
Koen: Mocht het wel zo zijn, update Trello. 
Daan: Combimagnetron is een interne zaak, daar mag iedereen over meestemmen. 
Jessica: Volgende week, ook al zijn we moe, probeer even serieus te zijn. 
 

19. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 19:45. 


