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Vergadering
Tijd
Voorzitter
Aanwezig

Afwezig
Notulist
Gast

PV 25-11-2019
18:00
Anne-Ruth (in notulen als ‘Ruth’)
Anne-Ruth Meijer, Daan Rademaekers, Jolein Rau, Lisa Blijleven, Sophie van
Tilburg, Lotte Philippus, Daan Schoppink, Ilya Janssen, Erik Kooistra, Jasper
Claessen.
Pepijn de Reus, Pjotr van der Jagt.
Rosa van der Laag
Stefanie Fijma

1.
Opening
Voorzitter Anne-Ruth opent de vergadering om 18:00.
2.

Notulen & Actielijst

(PV-190511-03) Actie Erik: schrijf een ongevraagd advies over IPv6 om naar het DT en CSR te
sturen. Nog niet gedaan.
(PV-190511-04) Actie Sophie, Lotte, Anne-Ruth: redactioneer het ongevraagde advies over IPv6.
Nog niet gedaan.

3. Post
Lotte:
Post In
● CoBo FSR bèta raad VU volgende week woensdag.
● Dies Natalis 8 januari 2020, individueel aanmelden voor 12 december.
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4.
Mededelingen
Pjotr is afwezig, Pepijn machtigt Ilya, Ruth kan elk moment gebeld worden tijdens de PV. Dan
wordt de PV tijdelijk geschorst.

5.

Update CSR

Vorige week hebben we het gehad over een speciale taalcursus voor Internationals in de CSR (en
misschien ook FSR's).
Ook hebben we het gehad over de Pilot UB opening hours, blijkbaar is de UB zelf ook aan het
kijken naar en pilot en enthousiast dus al voordat wij een beslissing hebben kunnen maken
kwam de UB met een voorstel, waarschijnlijk gaat er nu dus een pilot komen in de singel
bibliotheek voor 3 maanden van 8h tot 1h 's nachts ma-vrij en het weekend 9h tot 22h (in
tentamenweek tot 23:45). Ook hebben we een prioriteiten lijstje gemaakt als CSR om te delen
met het CvB en zo te kijken waar we aan gaan werken. Verder hebben we vooral de OV
voorbereid door vragen te maken over de green paper en discussiepunten op het gebied van
taalbeleid binnen medezeggenschap.Ook is de begroting van de UvA ingestemd in de GV.

6.
Vaststellen Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
1. Opening
2. Notulen en Actielijst
3. Post
4. Mededelingen
5. Update CSR
6. Vaststellen agenda
7. Rondje commissies en taakgroepen
onderwerpen voor BO
8. Sociale Veiligheid | Training om
Gesprek te starten
9. Werkafspraken
10. Argumenten BSA extracurriculaire
studiepunten

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Invulling van IO [VERTROUWELIJK]
Vacature SA [VERTROUWELIJK]
W.v.t.t.k.
Wat gaat er naar de CSR?
Relevante updates taakgroepen en
DB
Evaluatie Stukken
Evaluatie PV
Rondvraag
Actielijst
Punten volgende agenda
Sluiting

Anne-Ruth: De vertrouwelijke stukken doen we op het eind want dat is makkelijk voor Stefanie.
Ook kunnen die lang duren.
7. Rondje commissies en taakgroepen onderwerpen voor BO
Reglementen
Ilya: Cijferafronding.
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OverO
Daan R: Managementrapportage, BSA, kwaliteitsafspraken en dossier vakantieweek. Hierbij
wordt de samenwerking bedoeld.
FacIT
Daan S: Misschien sociale veiligheid, misschien wordt daar een advies.
Financiën
Erik: misschien hebben zij een update.
Daan R: Voor de kwaliteitsafspraken willen graag informatie over de tijdlijn.
Ruth: We zullen het vragen bij AO.

8. Sociale Veiligheid | Training om Gesprek te starten
Sophie: Misschien dat we nog vaker over sociale veiligheid zullen spreken, omdat ik heb
gesproken met de CSR en die vinden het ook interessant.
Discussiepunten
1. Is het stuk duidelijk?
Lotte: Is dat geld van de UvA?
Sophie: Ja.
2. Gelaagd stemmen over deel A
Stelling 1: De FSR FNWI 19/20 doet een initiatiefvoorstel aan het DT om periodiek sociale
veiligheid trainingen te faciliteren.
Voor: 10
Stelling 2: De FSR FNWI 19/20 gaat periodiek sociale veiligheid trainingen faciliteren.
Voor: 2
Stelling 1 instemmen
Voor: 10 Tegen: 0 Blanco: 1 Onthouden: 1
3. Gelaagd stemmen over deel B
Stelling 3: De FSR FNWI 19/20 wil dat er bestaande workshops aangeboden worden op
Science Park via de CDO.
Voor : 5
Stelling 4: De FSR FNWI 19/20 wil dat er een aanpassing komt op de bestaande workshops
die aangeboden worden via de CDO en dat die op Science Park aangeboden worden.
Voor: 8
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Stelling 4 instemmen.
Voor: 9 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouden: 3

9. Werkafspraken
Discussiepunten
1. Is het stuk duidelijk?
2. Kloppen de opties?
3. Kloppen de plus en/of minpunten?
Jolein: Over doodles invullen, het staat er nu als dat je het op zondag moet invullen voor
maandagochtend.
Ruth: De bedoeling is het hele weekend te skippen. We veranderen de optie. Ik ga er nog een
goede verwoording voor vinden.
Lisa: Wat als je het niet op een werkdag stuurt?
Erik: Kan je niet zeggen dat het 24 uur van werkdagen...
Ilya: Kan je niet zeggen je verstuurt het op een werkdag en moet het op de volgende werkdag
hebben ingevuld?
Ruth: Of we laten het wel zo staan, dag als je op zondag een doodle verstuurt, je het maandag om
15:00 moet hebben ingevuld.
Sophie: Je kan ook alles dat in het weekend na vrijdag 5 uur wordt verstuurd dat behandelen als
dat het om vrijdag 5 uur is verstuurd.
4. Missen er plus en/of minpunten?
5. Discussiemoment over de opties
Optie 11
Jolein: Ik zou zeggen dat het anders verwoord moet worden.
Ruth: Ik ben voor de verwoording dat een doodle binnen 24 uur ingevuld moet worden, tenzij
het na vrijdag 5 uur is verstuurd, dan moet die uiterlijk maandag 17:00.
Erik: Maak er dan van dat de doodle moet ingevuld worden voor 5 uur de volgende werkdag.
Sophie: Maar stel dat je het maandagochtend stuurt, kan je pas dinsdagavond een datum
prikken.
Lisa: Hier nemen we dan aan dat het het einde van de werkdag is, en dat is ook weer gek.
Ilya: Waarom maken we er niet van verstuurd op werkdagen en ingevuld op de volgende
werkdag.
Daan: Ik vind het niet erg een doodle te krijgen in het weekend, ik kan er pas maandagochtend
naar kijken.
Ruth: Dan doen we binnen 24 uur, tenzij na vrijdag 12 uur ’s nachts van maken. Dan moet het de
eerst volgende werkdag voor die tijd ingevuld.
Sophie: Moeten we er niet weekdag van maken?
Erik: Als kerst op een woensdag valt? Dan verwachten we nu ook dat we doodles in gaan vullen
omdat we weekdagen gebruiken.
Ruth: We gebruiken werkdagen, geen werkuren.
Erik: Kunnen we de definities van werkdagen geven als een dag dat de uni open is?
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Daan R: De uni is ook open in het weekend.
Taalkundige wijzigen
Daan R: Ik vind het fijn om te zien dat de juiste soort fijndraadmand gevonden is.
10. Argumenten BSA extra curriculaire studiepunten
Sophie: Ik heb nog gesproken met een studentlid van de bèta faculteitsraad uit Utrecht, maar ze
had geen reactie gekregen van de universiteitsraad.
1. Is het stuk duidelijk
2. Missen er argumenten
Ilya: Bij stemvoorstel 5, ik zou zeggen dat je dan automatisch wordt ingeschreven het eerste half
jaar als eerste jaar student.
Peilen over de argumenten
Argument 1De FSR FNWI 19/20 neemt in het initiatiefvoorstel over het BSA het volgende
hoofdargument mee: Interdisciplinariteit wordt bevorderd doordat 12 ECTS van het BSA uit
extracurriculaire vakken mag bestaan.
Positief: 8 Medium: 2 Negatief: 0
Discussie
Ruth: In het conceptadvies kan je beter argument 2 kan noemen, we willen veel verbreding en
verdiepen wat stress kan opleveren. Dat je het andersom doet.
Jasper: Daar ben ik het mee eens. Het is niet echt interdisciplinariteit.
Ruth: Als je vrije keuze ruimte hebt en je wil je verdiepen in het eerste jaar, verlicht dat stress.
Argument 2 De FSR FNWI 19/20 neemt in het initiatiefvoorstel over het BSA het volgende
hoofdargument mee: Studenten hebben meer ruimte voor verbredende en verdiepende
oriëntatie doordat 12 ECTS van het BSA uit extracurriculaire vakken mag bestaan.
Positief: 9 Medium: 1
Discussie
Erik: Ik ben het er mee eens maar in het concept advies ‘om een studieswitch te maken’. Dat vind
ik een non-argument.
Sophie: Voor mijn gevoel is het meer een oriëntatie.
Erik: Dan ben ik het er mee eens hoe je het brengt, maar dat op dit moment niet heel textueel in
het advies.
Argument 3: De FSR FNWI 19/20 neemt in het initiatiefvoorstel over het BSA het volgende
hoofdargument mee: Het stimuleren van studievoortgang in het eerste jaar wordt nog steeds
gedaan als 12 ECTS van het BSA van extracurriculaire vakken afkomstig mag zijn.
Unaniem positief
Argument 4 De FSR FNWI 19/20 neemt in het initiatiefvoorstel over het BSA het volgende
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hoofdargument mee: Omdat er nog steeds op het CoS en het IIS 30 ECTS uit het curriculum moet
komen wordt de aansluiting van de student op de desbetreffende studie nog steeds gemeten.
Unaniem positief
Argument 5 De FSR FNWI 19/20 neemt in het initiatiefvoorstel over het BSA het volgende
hoofdargument mee: Als studenten afwijken van het curriculum is er vaak contact met de
studieadviseur en daar kan besproken worden welke keuzes verstandig zijn met betrekking tot
aansluiting op het tweede jaar.
Positief: 9 Medium: 1
Discussie
Erik: Je kan je als eerstejaars student niet 2e en 3e jaars vakken volgen, dan moet je sws langs de
studieadviseur.
Ruth: Wie is voor dat we al deze argumenten in het advies?
Voor: 11 Onthouden: 1
11. Invulling van IO [VERTROUWELIJK]
12. Vacature SA [VERTROUWELIJK]

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

14. Wat gaat er naar de CSR?
Ruth: Pjotr heeft het cijferafronding stuk op zich genomen bij de CSR.
15. Relevante updates taakgroepen en DB
Lisa: Omdat we morgen de CoBo hebben, verwachten we dat jullie meehelpen met opruimen,
omdat het een vrijwillig bar personeel is.
Erik: de commissie financiën zal weer een update sturen als de reactie op de begroting binnen is.
En de IPv4 adressen zijn op, dat is positief voor ons advies.
Ruth: OnderO heeft OERen behandeld, we hebben veel beleidsplannen en jaarverslagen van OC’s.
FOC is geweest. We hebben so wie so nog budget voor één FOC. Jolein heeft het heel goed
voorgezeten. De feedback staat in een google form. De volgende is waarschijnlijk in februari. We
hebben een nieuw dossier herverdeling.

Update PR:
Zoals jullie hebben kunnen zien is de raadskleding nu bedrukt/geborduurd en ook weer
binnen. Zorg dat je je overhemd mooi gestreken hebt (en er misschien ook iets wits onderaan
doet omdat je anders best wel het vlak ziet waar het is geborduurd) voor
de constitutieborrel van volgende week. De meeste van de Sourz zijn hiervoor al besteld en er
komen nog enkele extra smaken binnen op maandag. Ook is ons gastenboekje al besteld en
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hangen er al mooie posters met onze koppies door Science Park. Vergeet niet al je
geïnteresseerde vrienden uit te nodigen.
Onze Praat-met-de-Raad borrel is weer geweest. Deze gaan we evalueren tijdens de volgende
vergaderen en bespreken wat we verder willen gaan doen aan Praat-met-de-Raad evenementen.
We hebben onze eigen Nieuwjaarsenquête vragen klaar en we hebben van twee taakgroepen
ook al hen vragen ontvangen. We zien uit naar de vragen van de rest!
Voor nu hebben we te horen gekregen dat we geen canvaspagina mogen op de manier waarop
we deze wilde. We gaan echter in de NJE een vraag stellen over hoe studenten bereikt willen
worden door ons en hier geven we canvas wel als een optie. We hopen dat als heel veel
studenten aangeven dat ze wel graag op deze manier op de hoogte zouden blijven van de raad
dat we het DT misschien ervan kunnen overtuigen om ons toch de pagina te geven.
Het tijdspad van de verkiezingen is weer aan het veranderen, wanneer we hier een definitief
antwoord over krijgen zullen jullie dit horen.
Aangezien er nog steeds To-Dah-Loo's van september hangen zijn we boos en hebben we
besloten om te stoppen met klagen bij communicatie hierover omdat ze dit zelf ook heel erg naar
vinden en er niks aan kunnen doen, maar we gaan gewoon gebouwbeheer erover lastig vallen.
Laat het dus vooral weten als je een kapotte lijst ziet of een oude TDL, dan ga ik lekker zoutig
mailen dat ze hun werk moeten doen.
Update PReglementen:
De flowchart is nog steeds in work in progress, maar komende week is er weer een
werkmomentje ingepland en hopen we de eerste versie af te hebben. Vervolgens hebben we
weer een vergadering om ideeën te bespreken en voor het uitwerken van onze Wist je
dat poster. Heb je nog leuke ideeën laat het weten zodat we dit kunnen bespreken donderdag.
Hierbij een nazending van OverO over de argumenten BSA extracurriculaire studiepunten.
Over een half uurtje ligt deze ook in jullie postvakjes incl. de prachtige bijlage.
Update SoCoSA
Nou jongens goed verhaal. We hadden dus vorige week 3 kandidaten. De aanmelding is nu
officieel gesloten en we hebben 9 kandidaten totaal. De laatste heeft 23:59 gesolliciteerd dus ik
schrijf deze update terwijl Ruth naast me de laatste twee kandidaten in het PV stuk aan het
verwerken is. No worries tho, alle kandidaten zijn gehusseld dus jullie weten niet welke
kandidaat wanneer heeft gesolliciteerd. Het gaat een leuk stuk worden, atm is het 8 pagina's jeej.
Veel leesplezier alvast.
OverO is afgelopen week druk bezig geweest met het bedenken van vragen voor
de Nieuwjaarsenquête. We hebben uiteindelijk 4 mooie vragen bedacht voor PR over
extracurriculaire vakken, werkgroep indelingen, Studentassistenten en vakevaluaties. We
hebben overlegd welke dossiers we op het BO graag zouden willen bespreken. Zoals het er nu
uitziet gaan we het hebben over BSA extracurriculair, planning werkcolleges, management
rapportage Q3, vakantieweek en kwaliteitsafspraken.
Verder hebben we het nog gehad over de vakantieweek hoe we het gesprek met Peter vrijdag
gaan doen. We zijn begonnen met het bespreken van de management rapportage Q3, hier gaan
we deze week mee verder. Als laatste is er deze week weer een stuk over BSA
extracurriculair voor op de PV.
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Update DB:
Vorige week hebben we met DB met Peter en Lex gepraat over het dossier van OverO
vakantieweek. Hierover kan ik verder uitweiden op de PV. Verder hebben we de afgelopen
weken veel uitnodigingen voor BVO verwerkt, over bijvoorbeeld diversiteit. Ook zijn we druk
bezig met het voorbereiden van BO. Het sprekersoverleg is aanstaande vrijdag om 9:00 en het
voorbespreken met de voorzitter is 3 december om 20:00. Vandaag hebben we ook 2 stukken
op de PV, namelijk Invulling van IO's en werkafspraken. Ook hebben we een klacht van onze
eigen Lisa verwerkt.
Een kleine update van FacIT deze week omdat wij onze vergadering nog niet hebben gehad.
Vorige week hebben Jasper en ik facilitair overleg gehad, we hebben het hier gehad over de staat
van collegezaal C0.110. Het goede nieuws is dat iedereen bij het overleg het probleem van
slechte stoelen en tafels herkende en graag zien dat dit verbeterd gaat worden op de lange
termijn. Helaas hebben wij geen toezegging gehad dat de zaal ook daadwerkelijk gerenoveerd
gaat worden, er gaat naar gekeken worden. Wat betreft meer koffiezetapparaten in G, ook daar
gaan ze naar kijken. Tot slot hebben wij bij het overleg iedereen geüpdatet over het dossier
laptopdiefstal. Momenteel wachten wij op de uitslag van het WOB verzoek.
Update Reglementen:
Vandaag rustige vergadering gehad. We hebben gekeken naar waarom vorige jaar het
meenemen van het tentamenvoorblad niet in de OER-A is gekomen. Konden we niet echt
vinden dus dit pakken we weer op. Uiteraard gaan we hier nog een raadsmening over vormen of
we dit überhaupt in de OER-A willen. Cijferafronding i s nog steeds een ding. Ruth en Lisa zijn
dit weer aan het voorbereid voor BO, maar dat onderwerp is deels afhankelijk van wat er gaat
gebeuren met de vakantieweek en de juridische stappen. Verder zijn we lekker op tijd met alles
voor de OER-A, dus we kunnen langzaam toe werken naar de deadline voor de pre-input. Dit is
natuurlijk allemaal te zien in onze 8-wekenplanning die we vandaag afgerond hebben.
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Update SoCoSA
Nou jongens goed verhaal. We hadden dus vorige week 3 kandidaten. De aanmelding is nu
officieel gesloten en we hebben 9 kandidaten totaal. De laatste heeft 23:59 gesolliciteerd dus ik
schrijf deze update terwijl Ruth naast me de laatste twee kandidaten in het PV stuk aan het
verwerken is. No worries tho, alle kandidaten zijn gehusseld dus jullie weten niet welke
kandidaat wanneer heeft gesolliciteerd. Het gaat een leuk stuk worden, atm is het 8 pagina's jeej.
Veel leesplezier alvast.

16. Evaluatie stukken
Drie duimpjes omhoog.
Erik: Ik vond het lastig een beeld te vormen van een kandidaat.
Ruth: De CV en motivatie brief zijn bijna letterlijk overgenomen in het stuk.

17. Evaluatie PV
6 duimen omhoog
18.

Rondvraag

19.

Actielijst

(PV-190511-03) Actie Erik: Schrijf een ongevraagd advies over IPv6 om naar het DT en CSR te
sturen.
(PV-190511-04) Actie Sophie, Lotte, Anne-Ruth: Redactioneer het ongevraagde advies over IPv6.
(PV-191125-01) Sophie: Schrijf een initiatief voorstel aan het DT voor de sociale veiligheid
training
(PV-191125-02) Lotte en Erik: Redactioneer het initiatiefvoorstel over de sociale veiligheid
training
(PV-191125-03) Sophie: Verwerk aanpassingen in het conceptadvies over extra BSA.
(PV-191125-04) Erik en Daan R: Redactioneer het advies over extra in het BSA.

20. Punten volgende agenda
De stukken van de 8-weken planning.
21. Sluiting
Voorzitter Anne-Ruth sluit de vergadering om 19:22.
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