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Vergadering PV 10-9-2019 
Tijd 18:00 
Voorzitter Anne-Ruth 
Aanwezig Anne-Ruth Meijer, Daan Rademakers, Pepijn de Reus, Jolein Rau, Lisa Blijleven, 

Pjotr van der Jagt, Ilya Janssen, Jasper Claessen, Sophie van Tilburg, Lotte 
Philippus 

Afwezig Erik Kooistra 
Notulist Rosa van der Laag 
Gast Studentassessor Stefanie Fijma 
 
 
1. Opening 
Voorzitter Anne-Ruth opent de vergadering om 18:02 . 
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2. Notulen & Actielijst 
De notulen worden met enkele aanpassingen vastgesteld. 
 
Actielijst 
(190903-01) Iedereen: maak Wunderlist aan. 
(190903-02)  Sofie: Boek voor 7 tot en met 9 februari het Pioniershuis voor evaluatieweekend. 
(190903-03)  Sofie: Boek voor 5 tot en met 7 juni de Gouden droom voor inwerkweekend. 
 
 
3. Post 
Uitnodiging Dies Natalis van AUC. Maximum 2 vertegenwoordigers van de FSR FNWI sturen. 
Mail vanuit Communicatie: vraag of de FSR zicht heeft wat er allemaal speelt op de dag van de 
Duurzaamheid. 
 
 
4. Mededelingen 
Erik machtigt Lotte. 
 
5. Update CSR 
We zijn hard bezig met het opstellen van focuspunten voor de CSR dit jaar net als het maken van 
een long term planningsoverzicht. Verder is de eerste UCO geweest die was fun maar er is daar 
wel een discussie ontstaan over het begrip "contactuur", we gaan hire dieper in kijken ivm de 
digitalisering van de uni. Ook zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden van een speciale 
medezeggenschap language course (NL- ENG en andersom) om communicatie te verbeteren. 
 
6. Vaststellen Agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 

1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Toelichting van Stefanie over het 

werk van de SA 
8. Constitutieborrel 
9. Kadernota 
10. Werkafspraken 

11. Wat gaat er naar de BO? 
12. W.v.t.t.k. 
13. Wat gaat er naar de CSR? 
14. Relevante updates taakgroepen en 

DB 
15. Evaluatie Stukken 
16. Evaluatie PV 
17. Rondvraag 
18. Actielijst 
19. Punten volgende agenda 
20. Sluiting 

 
 
7. Toelichting van Stefanie over het werk van de SA 
Stefanie: Ik wilde nog een keertje voor de duidelijk uitleggen wat ik als Studentassessor precies 
doe. Ik zit één keer per week bij een vergadering van het DT. Ik zit daar als studentlid als één 
student. Jullie (de FSR FNWI) vertegenwoordigen natuurlijk alle studenten. Ik kijk tijdens die 
vergadering wat voor onderwerpen zij behandelen en er inspraak op te geven als ik dat nodig 
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vind. Maar ik ben geen medezeggenschap, ik heb geen rechten of plichten. Ik spreek zonder last 
of ruggenspraak, zonder beleid. Jullie (de FSR FNWI) hebben vorige week besloten dat ik wel 
spreekrecht heb. Ik vind het fijn om bij jullie vergaderingen te zijn om te weten waar jullie mee 
bezig zijn. Ook kan ik jullie helpen, bijvoorbeeld als jullie het hebben over stukken die bij het DT 
al gesproken zijn. Ik zal waarschijnlijk niet veel zeggen tijdens jullie vergaderingen. Daarnaast zit 
ook bij het BO en het IO. Ik heb ook gesprekken met de andere assessoren op de UvA en die door 
het hele land. Als jullie willen dat ik dan iets voor jullie vraag, kunnen jullie mij altijd mailen. Ik 
doe meestal wekelijkse updates. Jullie kunnen bij de agenda en notulen van het DT bekijken op 
de medewerkerspagina via de ambtelijke secretaris. Het is een regel dat ik geen stukken 
doorstuur en geen dingen bespreek buiten de raad die hier besproken worden. 

 
8. Constitutieborrel 

A. Willen wij een constitutieborrel, zo ja op wat voor manier 
 
Optie 1:. 
Wij organiseren een traditionele constitutieborrel. Denk hierbij aan: recipiëren, 
gastenboek, pedel, gratis bier, etc. 
Optie 2:. 
Wij organiseren geen traditionele constitutieborrel. Voorgaande raden hebben 
bepaalde tradities weggelaten bij hun constitutieborrel. 
Optie 3:. 
Wij organiseren geen constitutieborrel. 
 
Is het stuk duidelijk? 
Missen er opties? 
Daan R: Ik zou een uitgebreidere optie 2 willen waarbij we per traditie bij kijken wat de voor en 
nadelen zijn. 
Anne-Ruth: Dat kunnen we toevoegen aan het volgende stuk. 
 
Missen er plus of minpunten 
Lotte: Ik mis minpunten bij optie 1. Als we recipieren moet er extra geld naar shotjes en kunnen 
we minder goed mengen met de gasten. Bij optie 2, voor verenigingen is het minder 
aantrekkelijk om te komen als we zeggen dat ze bepaalde dingen niet mogen doen. CoBo’s zijn 
voor hun erg belangrijk. 
En er zou verwarring kunnen ontstaan omdat het een constitutieborrel heet maar dat niet is. 
Pjotr: We kunnen de naam veranderen naar kennismakingsborrel 
Jasper: Een minpunt bij optie A.  Als je geen pak hebt, kun je eigenlijk geen constitutieborrel 
houden. En daar is ook geen budget voor. 
 
Discussiemoment 
Lisa: Het lijkt me leuk om een gastenboek te hebben. Ik denk niet dat we een goede CoBo kunnen 
geven in de brainwave. Andere raden doen ook geen CoBo. Ik denk dat het daarom beter is om 
niet een officiële CoBo te geven. 
Pepijn: Ik sluit me aan bij Lisa. Ik weet niet hoeveel mensen naar de FSR CoBo willen komen. 
 
Peilen voor optie 1 
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Voor: 0  
Medium: 5 
Tegen: 7 
 
Peilen voor optie 2 
Voor: 11 
medium: 1 
Tegen: 0 
 
Peilen optie 3  
voor: 0 
medium: 3 
tegen: 9 
 
 

B. Wij willen onze constitutieborrel combineren met onze beleidsplanpresentatie 
 
Missen er plus of minpunten? 
 
Discussiemoment: 
Anne-Ruth: Ik denk dat de meeste studenten komen als we de borrel niet te veel mengen met 
FSR dingen. En als we het vroeg doen, kan het ook voor een borrel. 
 
Peilen  
voor: 10 
medium: 2 
tegen: 0 
 
Anne-Ruth Dan volgt volgende week met aanpassingen een besluitvormend stuk. 
 
9. Kadernota 
Lotte: we kunnen geen uitstel krijgen tot 4 oktober. Nu is de deadline 23 september. Dan hebben 
we alleen nog volgende week om een mening te vormen.  
 

 
Discussiepunten 
1. Is het stuk duidelijk? 
2. Is er informatie die wij missen die relevant is voor dit dossier? 
3. Is er nog informatie die jullie willen zien in het oordeelsvormende stuk die 
belangrijk is voor het vormen van jullie mening? 
4. Zijn er nog punten waar we meer informatie over willen? 
Pepijn: Ik vind de voorspelling dat er niet meer studenten bij komen, interessant. 
Lotte: Ik wil ook weten of de drie potentiële nieuwe bachelors zijn meegenomen in deze 
voorspelling. 
Jasper: Zijn de nieuwe opleidingen Nederlands of engelstalig? Want bij Nederlandstalige 
opleidingen een plafond bereiken in aantal studenten. 
Lotte: De Educatie master wordt waarschijnlijk Nederlandstalig. Over de andere weet ik dat niet. 
Ik kan daar nog extra achterna gaan tijden de meeting. 
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5. Zijn er punten waar jullie het nu al niet mee eens zijn? 
 
Anne-Ruth: Dan komt volgende week een oordeelsvormend en besluitvormend stuk. 
 
10. Werkafspraken 
 
Discussiepunten 

1. Is alles duidelijk? 
Lisa: In onze werkafspreken staat dat je moet mailen als je niet bij de vergadering bent en  je 
iemand machtigt. Maar ik heb geen mailtje ontvangen. 
Anne-Ruth: Ik wel.  
Lisa: Misschien ook handig is om te weten dat wij geen machtigingen gebruikten met peilen 
omdat er nog geen officiële besluiten worden genomen. 
 

2. Missen er opties? 
Anne-Ruth: Ik voeg de optie van Lisa toe over peilen. 
Lotte: Bij 1.1.12, mochten we Wunderlist afschaffen, dan kunnen we bijvoorbeeld Todoist en 
Trello gaan gebruiken. 
Ilya: Bij 6.6 een optie van  24 uur of 48 uur erbij. 
Pjotr: Ik zou in plaats van ‘standaard op vrijdag de tupperware weggooien’ een aantal dagen na 
de datum die op de tupperware staat het eten weggooien. Zoals 6 dagen na de datum. 
Pepijn:  Een toevoeging hierop is dat je de datum waarop het moet worden weggegooid op je 
tupperware zet zodat anderen niet hoeven te rekenen. Laten we dat bij het oordeelsvormend 
stuk bespreken. 
Ilya: Bij 1.3.7 had je tussen haakjes ‘bijna’ gezet, maar het is zonde om iets dat nog niet over 
datum is weg te gooien. 
 
 

3. Missen er plus- en/of minpunten? (per optie) 
4. Missen er min of pluspunten 

Pepijn: Bij 1.2.3, ik weet de indeling van mijn rooster heel laat, dus dat kan je niet binnen die 
termijn die aangeduid is. Dus als minpunt wil ik erbij dat de roosters niet altijd op tijd bekend is.  
Lisa: Het gaat bij dit punt om langdurige afwezigheid, zoals een week. 
Pepijn: Oké, dan mag het minpunt weg. 
 
Daan R: Bij de sancties bij punt 6.6 vind ik dat er geen sanctie moet komen voor het afwezig zijn 
op vergaderingen, want je kan iemand niet dwingen om te komen. Dat je verwacht wordt 
aanwezig te zijn op alle data waarop je je beschikbaar hebt gesteld. 
Pjotr: Ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat het meer gaat over bijvoorbeeld de raads foto 
maken. Waarbij er echt een probleem is als je er niet bent. 
Ilya: De sanctie is dat je dan niet meer de keuze hebt wanneer het is. 
 
Jolein: Bij 3.2.12 minpunt: Dat niemand zich meer verantwoordelijk voelt voor spellingscontrole 
Lotte: Binnen je taakgroep doe je een redactionele ronde. Ook kijkt DB naar spellingscontrole. Zo 
zorgen we ervoor dat het niet bij één persoon komt te liggen. 
Anne-Ruth: Ik zal het toevoegen als minpunt. 
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Pepijn: toevoegen als optie bij kantooruren: Ik vond het niet realistische tijd 6.2.6 
Anne-Ruth: Dus als minpunt: onrealistisch. En als optie erbij. 
 
 
11. Wat gaat er naar de BO? 
Anne-Ruth: Het DB brengt de beleidsagenda. Die is van het DT en er staat in wat zij van plan zijn 
te doen. 
 
OverO 
Daan R: Wij willen graag weten hoe het zit met de implementatie van de vakantieweek gezien 
het feit dat dit niet ingeroosterd staat op het huidige rooster van de eerstejaars aan het CoS. 
Anne-Ruth: Dan komt dat los op de agenda. 
 
De rest van de taakgroepen heeft geen punten voor op het BO. 
 
 
12. W.v.t.t.k.  
- 
 
13. Wat gaat er naar de CSR?  

 
14. Relevante updates taakgroepen en DB 
 

FacIT heeft dossiers verdeeld en Jolein gaat woensdag BVO voorzitten. 
 
Deze week bij PR: 
Hebben we een eerste TDL in elkaar kunnen krijgen. Dus volgende keer dat je naar het toilet 
bent kun je deze (hopelijk) bekijken. 
We hebben zoals jullie kunnen zien een PV stuk voor onze CoBo en volgende week kunnen jullie 
een stuk verwachten over raadskleding! 
Daarnaast hebben we al een mooie jaarplanning gemaakt en nog mooiere doelen voor onszelf 
gesteld. 
Vanaf deze week kunnen jullie mooie posts zien verschijnen op onze Social media Facebook, 
Instagram en op ons krijtbord. 
Ook hebben we een datum, 30 sept, voor onze eerste praat met de raad borrel, laat het nog 
weten als je niet kunt. 
 
OverO heeft vorige week de dossiers verdeeld en we gaan kijken wat we prioriteit gaan geven de 
aankomende periode. 
 
Reglementen is nu druk bezig met alle belangrijke documenten lezen. We hebben vandaag de 
OER-A doorgespit en belangrijke dingen genoteerd. Voor een latere PV zullen we hier een stuk 
over schrijven, maar nu nog niet. 
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Lisa: Ik heb er geen gezien van OnderO. 
Pepijn: We hebben in onze vierweken planning staan dat we met de opleidingsdirecteur van 
Informatica om dat goed te keuren. 
 
Lotte: Voor de foto, er is geen moment waarop we allemaal kunnen. Ik ga overleggen met Erik 
hierover. 
Ilya: Wat is de datum waarop we allemaal kunnen? 
Lotte: 19 sept 16:00 
Anne-Ruth: Is er een moment waarop we na de PV kunnen? Aangezien we best wel snel klaar 
zijn. 
Ilya: Is het dan niet te donker? 
Lotte: Nu (om18:30) zou het nog kunnen. 
Pepijn: Kunnen we een foto maken op de trap? 
Lotte: Dat is veel gedoe met licht 
Anne-Ruth: Kunnen we ook om 18:00 voor de PV. 
Ilya: Kunnen we hier niet een agendapunt van maken? 
Anne-Ruth: Iedereen hier kan er volgende week bij zijn. Als Erik kan of niet op de foto wil, doen 
we de foto voor de volgende PV. Is er iemand op tegen als we een beetje netjes gekleed gaan? 
Nee.  
 
Lisa: Zijn er mensen die niet kunnen op de Praat met de Raad 30 september? Nee. 
 

15. Evaluatie stukken 
Lisa: Het stuk van Anne-Ruth had een te groot lettertype. 
 
Peiling over geprinte stukken 
Anne-Ruth: Jasper, Lotte en Pjotr hoeven geen stukken meer in hun postvakje. 
 
 
16. Evaluatie PV 
Lisa: Discussie over plus of minpunten is niet de bedoeling. 
Pepijn: Het was de tweede vergadering. 
Anne-Ruth: Ik vind het tot nu toe best goed gaan. 
Sophie: Ik vind de feedback van Lisa heel fijn. 
 
 
17. Rondvraag 
–  
 
18. Actielijst 
 
Pepijn: Maak Wunderlist aan voor de volgende vergadering. 
Iedereen: Lees de beleidsagenda en bedenk mogelijke vragen voor op BO. 
Lotte: Check of Erik op de foto wil. 
Lotte: Mail of het fotomoment voor PV doorgaat uiterlijk maandag. 
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19. Punten volgende agenda 
 
20. Sluiting 
Voorzitter Anne-Ruth sluit de vergadering om 18:43. 
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