
Facultaire
Studentenraad

studentenraad.nl/fnwi ~ fnwi@studentenraad.nl

Voorzitter Jessica Bakker
Aanwezig Jessica Bakker, Daan Jellema, Liang Telkamp, Koen Oostinga, Robin Wacanno,
Parcival Maissan, Manish Jhinkoe-Rai, Jasmijn Hoevers, Esmee van Brandenburg, Noa Kluiters,
Winson Ooi (vanaf punt 8)
Afwezig Damian Piersma
Notulist Myrthe Zwart
Gast Björn Out

1. Opening
Voorzitter Jessica opent de vergadering om 18:03.

2. Notulen & Actielijst
Jessica: Geen op- of aanmerkingen.
De notulen van afgelopen vergadering zijn aangenomen

(PV-220614-01) Actie Jasmijn – Schrijf een reactie op de reactie op het ongevraagde advies over
communicatie onderwijs.
Manish: Besproken op BO, geen reactie nodig.
Jessica: Mag er vanaf.
(PV-220614-04) Actie Robin – Neem contact op met het DT over aannemen nieuwe docent
Informatiekunde.
Robin: Kees gemaild, nog geen reactie. Dit is iets voor volgende raad. De mail is gestuurd.
Jessica: Actiepunt mag er vanaf.
(PV-220823-01) Actie Stan - Vraag vanaf 1 september de sectorplannen FNWI op bij het DT.
(PV-220823-02) Actie Robin - Vraag de concept OER’en voor de opleidingen die onze verzoeken
gehonoreerd hebben op.
Robin: Gedaan en doorgestuurd.
(PV-220823-03) Actie Robin - Meld aan Kees en de OD Computational Science dat we de OER pas
in behandeling nemen als we een reactie van de opleiding hebben ontvangen en vraag voor
goede reactie Brain & Cognitive Science.
Robin: Gedaan, Brain & Cognitive Science heeft nog iets gestuurd. Van Computational Sciences
hebben we niets ontvangen.
(PV-220823-04) Actie Robin - Schrijf reacties, laat nalezen door de commissie en verstuur deze
voor vrijdag 26/08/22.
Robin: Verstuurd.

Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - Plan een eerste vergadering
Daan: Mag ervanaf.
Pro Memorie-02 Taakgroep archivering - Maak inventarisering van de taken
Jessica: Mag er vanaf
Pro Memorie-03 Taakgroep inwerken - Verwerk de stemmingsprocedure in de inwerkmap
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Daan: Staat er denk ik in.
Manish: Ja.
Pro Memorie-04 CFO - Stuur een ongevraagd advies m.b.t. evaluatie kwaliteitsafspraken naar het
DT.
Jessica: Was toen niet meer nodig.
Pro Memorie-05 Manish - Schrijf een ongevraagd advies over de klachtenfunctionaris.
Manish: Hoeft niet meer.
Pro Memorie-06 Robin - Verwerk een samenvatting van de bijlagen van alternatieve invulling
BSA in het oordeelsvormende stuk.
Jessica: Hoeft niet meer.
Pro Memorie-07 COO - Breng beredenering voor wijzigingen OER’en naar de PV.
Jessica: Is gedaan.
Pro Memorie-08 Robin - Stuur mail over campagne financiering door naar nieuwe partijen zodra
die bekend zijn.
Robin: Geen nieuwe partijen, dus mag er vanaf.

Robin: Een opmerking voor de volgende raad, het is handig om kort de pro memorie langs te
gaan tijdens de PV. Dan loopt de lijst ook niet zo op.
Jessica: Benoemen, maar geen update?
Robin: Of vragen of er een pro memorie is waar iemand iets over wil zeggen.

3. Post
In

Robin:
- Startbijeenkomst nieuwe raad, 13 september.
- Herinnering voor mensen om aan te melden voor maagdenhuis weekend. Dat moeten

mensen zelf doen. Vergeet het niet, doe het op tijd.
- Marlies, de OER’en die gewijzigd waren maar nog niet binnen waren.
- Motivatie Brain & Cognitive Science
- Planning van de overleggen komt nog, hopelijk deze week.

Uit

4. Mededelingen
Jessica: Damian en Winson zijn afwezig, voor de rest is dit de laatste PV. Koen kan ieder moment
weg moeten.
Daan: Ik zag net op de Maslow Insta dat er vanaf 21 uur een privé evenement is. Misschien door
naar de Polder straks.

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR
Jessica: Geen updates gestuurd.
Daan: FPC heeft net de laatste vergadering gehad. Alle actiepunten zijn afgewerkt, de FI is
georganiseerd en geregeld en is goed verlopen. Voor Paarse Vrijdag zijn wat lijntjes uitgezet, dat
gaat de nieuwe raad doen. Archivering afgerond.
Jessica: Deze week archiveringen af en stukjes voor FNWIki.
Manish: Update van de CSR gaat over de extra gelden, daar is nu het plan dat er een
beleidsmedewerker wordt aangenomen voor een bepaalde tijd. Daar zal een nieuwe GV en CSR
zich mee bezig houden.
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Jessica: Update DB, dit weekend wordt er vergaderd met het nieuwe DB, dan geven we alles over.
Verder jaarverslag in elkaar en langs iedereen.

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. Realisatie
8. Niet ingestemde concept-OER’en en TERs deel B 2.0
9. W.v.t.t.k.
10. Wat gaat er naar de CSR?
11. Evaluatie Stukken
12. Evaluatie PV
13. Rondvraag
14. Actielijst
15. Punten volgende agenda
16. Sluiting

De agenda is vastgesteld

7. Realisatie
Daan: Netjes gedaan, er is geld over. De pakken zijn allemaal gedeclareerd, dat kon volgens ons
budget volledig. Mensen hoeven niet bij te betalen. De CoBo was iets duurder, want de fusten
waren iets duurder. Voor de Mediawall niets apart aangeschaft.
Jessica: Hoe zorgen we dat iedereen het geld krijgt voor de pakken?
Daan: Ik heb het gedeclareerd en maak binnenkort het geld over. Volgend jaar meer in begroten
voor boodschappen, daar zijn we erg over het budget gegaan. Mensen chillen in de raadskamer.
Robin: FNWIki, alvast voor een jaar betalen, kan dat? Het is zo’n 100 euro.
Daan: Prima, maar dan uiterlijk morgen naar me sturen. Trainingen zijn vanuit de CSR bekostigd
gekregen. Samenwerking bevordering hebben we het meest gebruikt. Voor het inwerken zijn we
ruim over het budget gegaan, dat heeft ermee te maken dat we twee huisjes hebben moeten doen
in plaats van één en omdat de boodschappen niet helemaal goed overlegd waren. Het hoeft niet
omhoog volgend jaar, maar beter georganiseerd. Extra kosten, dit zijn dingen die door de raad
van 20-21 aangeschaft zijn en daarna gedeclareerd, die staan op onze realisatie, maar mocht ik
onder de streep neerzetten. Online meeting werd door iemand gehost en daar is 1300 euro aan
uitgegeven, die kost gaat volgend jaar niet terugkomen. Henk en ik heb besloten dat declaraties
die eigenlijk bij het CSR moesten te laten. Weinig schrikbarende kosten. Nu wil ik het voor 1
september af hebben zodat de volgende raad geen extra kosten heeft.

Winson voegt zich bij de vergadering.

8. Niet ingestemde concept-OER’en en TERs deel B 2.0
Brain & Cognitive Sciences
Jessica: Het artikel is aangepast. Ben jij de 40ste dan wordt je gecancelled en heb je geen kans
meer. Wij als FSR waren te laat met het aankaarten van dit punt, namelijk pas in de tweede
ronde. Aan de reactie te zien hebben ze onze opmerking niet goed begrepen of ontwijken ze die
express. Willen wij nog steeds de OER tegenhouden of laten we hem doorgaan en gaan we er
aankomend jaar op in?
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Daan: Ik wil op zijn minst zien dat ze gaan kijken naar een andere procedure voordat we
instemmen. Ik wil op zijn minst een stap van hen richting ons zien.
Robin: Het feit dat ze ons probleem niet begrijpen geeft aan dat ze ons niet snappen. Misschien
moeten we binnenkort een gesprek met de OD hebben, zodat dit uitgelegd kan worden.
Jessica: Staat op de planning van de nieuwe raad om dit op te pakken, gesprek. Ander punt om
mee te nemen, we willen eerst dat ze gaan praten, dan stellen we wel weer alle OER’en uit.
Daan: Dat vind ik geen geldig argument. Anders kunnen ze met iedere OER net zo lang nee
zeggen totdat het punt komt dat het op de website moet.
Robin: Ik denk dat bij Computational Sciences het probleem nog groter is, dus het blijft sowieso
liggen. Dat is nu geen zwaar liggende reden.
Noa: Met Science & Design ging het zo lang door dat we wel moesten instemmen, dat is niet een
patroon wat zich moet vormen wat ze tegen ons kunnen gebruiken.
Parcival: Er is een tweede ronde omdat je dan nog dingen kan sturen, hun reactie die maanden
duurde is ook vervelend van hen. Die tweede ronde was maanden geleden. We lopen al jaren
tegen de planning aan, maar dat is niet ons probleem.
Jessica: Ik hoor vooral geluiden voor niet instemmen en een gesprek voeren.
Robin: We moeten niet te veel vertragen, ik kan vanavond de mensen van de opleiding een mail
sturen om z.s.m. iets te plannen, misschien volgende week al. Dan is de vertraging ook niet groot.
Manish: Kunnen we niet alvast een norm stellen wat we graag willen zien?
Robin: Volgens mij hebben we dat al gezegd, we willen dat ze kijken naar de mensen op de lijst
op basis van kwaliteit, niet op basis van moment van aanmelding.
Daan: Zolang dat mee wordt genomen in het gesprek dan is dat prima.
Manish: Je zou ook kunnen kijken naar kansengelijkheid en een vorm van loting, misschien
decentrale selectie. Nu zeggen we de beste personen toegelaten worden, maar daarmee creëer je
ook een kansenongelijkheid op basis van financiën. Sommige mensen hebben minder geld en
daardoor minder toegang tot bijvoorbeeld bijles of andere hulpmiddelen.
Daan: Dit is iets voor de nieuwe raad.
Parcival: Ze vinden het moeilijk om te doen zeiden ze, je hebt aanmeldperiode tot best wel laat
en dat moet niet invloed hebben op je kansen. Als jij je als student aan de deadline houdt hebt je
al geen kans omdat je de OER had moeten lezen voor de start van je studie, wat niemand doet.
Het is voor studenten nog eerlijker om te loten.

Computational Sciences
Jessica: De opmerkingen dat wanneer er voldoende voorkennis is dat het dan vervangen kan
worden door een verplicht keuzevak, die wordt verwijderd. Dit betekent niet dat je überhaupt
geen vrijstelling meer krijgt, je kan nog vrijstelling aanvragen via studieplan.
Robin: Vorige PV was het punt dat ze taaleisen hanteren, op beide punten, vrijstelling en
taaleisen, hebben we geen reactie gehad. Tijdens het gesprek heeft de OD niets gezegd. Als je niet
met ons in gesprek wil, wat moeten wij dan doen?
Jessica: Fijn als de OD wel met ons in gesprek gaat, het is raar om ontweken te worden.
Robin: Ik kan een mailtje sturen voor een gesprek, we zullen iets van deze mensen moeten
horen.
Noa: Misschien handig om in die mail te benoemen dat we eerder hebben gemaild en dat er geen
reactie is gekomen en in het gesprek ook geen reactie is gegeven, nadruk dat dit niet kan.

Information Studies
Jessica: Hierbij is de overgang voor de AKT’s toegevoegd. Kort toegevoegd dat je 6,5 gemiddeld
moet hebben, overgang is dat voor UvA studenten die 6,5 pas geldt vanaf dit collegejaar. Dus pas
vanaf vakken in aankomend collegejaar hoef je een 6,5 te hebben, niet voor vakken die geweest
zijn.
Noa: Hoe gaan ze dat controleren?
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Jessica: Ze checken het per persoon en dan kun je bij de aanmelding aangeven dat je UvA student
bent, het is intern dus ze kunnen je cijfers inzien en gemiddelde berekenen.

Jessica: We stemmen niet over stemvoorstel 1 en 2 uit het PV stuk omdat we nog in gesprek
willen met de OD’s.

Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de concept OER/TER deel B van de opleiding
information studies.
Peiling: 2 neutraal, 2 positief
Stemming: 6 voor, 0 tegen, 0 blanco, 1 onthouden.

Het stemvoorstel 3 is aangenomen.

9. W.v.t.t.k.
-

10. Wat gaat er naar de CSR?
Manish: Ik heb geen opvolger helaas, de volgende FSR moet daar stevig naar gaan kijken om dat
niet uit het oog te verliezen. Laat het hopelijk geen trend worden. Inwerken moet tegen die tijd
lokaal bekeken worden.

11. Evaluatie stukken
Jessica: Er waren geen stukken. Ik had het wel fijn gevonden als er nog een kort stuk was met de
laatste drie OER’en.
Daan: Ik vond het niet heel erg.
Jessica: Ik heb alles op moeten zoeken en dat was extra werk voor mij.
Robin: Een van de redenen dat er geen stuk was is omdat de informatie pas na het weekend is
ontvangen, anders had ik nog wel een stuk willen maken.

12. Evaluatie PV
Jessica: We zijn er redelijk snel doorheen gegaan.
Robin: Ook de laatste PV op dinsdag, tragisch.

13. Rondvraag
Robin: Beetje raar, de laatste keer na 2 jaar.
Noa: Ga je het missen?
Robin: Ja en nee.
Parcival: Stockholm syndroom hè.
Daan: Gegevens van de nieuwe raadsleden, zijn die al doorgestuurd?
Robin: Dat ga ik vanavond doen.
Daan: Het was een turbulent jaar, maar ik heb het wel leuk gehad en nieuwe vrienden gemaakt.
Dankjulliewel.
Manish: Ik sluit me aan bij de woorden van Daan.
Björn: Ik sluit me er ook bij aan, dankjulliewel voor jullie inzet dit jaar.
Jessica: Stelt de volgende raad de notulen vast?
Manish: De volgende raad doet dat.

14. Actielijst
(PV-220823-01) Actie Stan - Vraag vanaf 1 september de sectorplannen FNWI op bij het DT.
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(PV-220830-01) Actie Robin - Stuur een mail naar de OD Brain & Cognitive Science en de OD
Computational Sciences dat we graag in gesprek willen over de OER.
(PV-220830-02) Actie Robin - Stuur uitkomst stemmingen OER’en-B door naar DT, Kees en
Marlies.

15. Punten volgende agenda
Jessica: Liang, het DB mag de volgende agenda gaan vullen.

16. Sluiting
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 18:51.
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