
Facultaire 

Studentenraad 

                                                                                                    studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Vergadering PV 03-12-2019 
Tijd 18:00 
Voorzitter Anne-Ruth (in notulen als ‘Ruth’) 
Aanwezig 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. 

Afwezig  
Notulist Rosa van der Laag 
Gast  
 
 
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.  
(PV-190511-04) Actie Sophie, Lotte, Anne-Ruth: Redactioneer het ongevraagde advies over IPv6.  
(PV-191125) Sophie: Schrijf een initiatief voorstel aan het DT voor de sociale veiligheid training. 
(PV-191125)  Lotte en Erik: Redactioneer het initiatiefvoorstel over de sociale veiligheid 
training.  
(PV-191125) Sophie: verwerk aanpassingen in het conceptadvies over extra BSA. Gedaan. 
(PV-191125)  Erik en Daan R: Redactioneer het advies over extra in het BSA. Gedaan. 
 
 
3. Post 
 
Lotte:  
Post uit:  

- Advies voor extracurriculaire BSA is verstuurd 
 

Post in: 
- 20 december Moulin Rouge gala van ACD en NSA. 
- 11 december bèta break quiz om 16:00 uur.  Daan R is voorzitter van het team. Pjotr doet 

ook mee. 
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4. Mededelingen 
Pjotr: Ik moet om 19:00 weg. 
Lotte: Stefanie heeft een update gestuurd en ze is niet aanwezig. De update heb ik jullie 
geforward. 
Ruth: Na deze PV is de voorbespreking van het BO met Milo. 
 
5. Update CSR 
 
Update vanuit de CSR: 
We zij gestart met een recap van de OV, samengevat hebben we nu een goede 2 uur 
gediscussieerd met het CvB maar een mate van concreetheid van de doelen mistte nog dus daar 
kan op verbeterd worden. We hebben het idee van het versterken van de mdz op het gebied 
van budget en strategisch plan op tafel gelegd, CvB niet happy. Budget lijkt een hele harde nee, 
strategisch plan lijkt speelruimte te zijn en we gaan een advocaat in de arm nemen voor de 
discussie om advies te geven over de WHW. op de PV hebben we het verder gehad over over 
ons evaluatieweekend en dat gaat blijkbaar plaatsvinden in Zeewolde. Ook kwam er een idee 
vanuit PR om de zichtbaarheid van de CSR te verhogen door banners op faculteiten te zetten 
met onze groepsfoto plus een tekst, dit resulteerde in vrij veel discussie en gaan we het verder 
over hebben (er wordt ook nog gecheckt wat de FSRs ervan vinden zodra het idee iets 
duidelijker is, dus verwacht dan een vergaderstuk). Ook willen mensen het logo van de CSR 
updaten en een actie doen die UvAgony Aunt heet wat inhoud dat iemand in de hal gaat zitten 
en studenten uitnodigt te ranten over de Uni (een soort CSR praat met de raad achtig iets maar 
dan -alcohol). Als jullie Folia in de gaten hebben gehouden dan hebben jullie gelezen dat de CSR 
een 'grootse Dry januari actie' gaat houden, dit is de eerste keer besproken in de PV en iets te 
stellig in de Folia verschenen maar het idee blijft hetzelfde. Ook stond onze suggestie van 
de M-OER (herkansingsbeleid) op de agenda en daar werd wisselend op gereageerd. 
 
Ruth: Gaan jullie nog verder met het herkansingsbeleid? 
Pjotr: Ja. De meerderheid binnen de commissie was positief. Een ander deel vond dat het ten 
koste ging van de kwaliteit dus er ontstond een discussie over.  
Wat we nu doen, er is genoeg draagvlak om er echt een discussie over te starten. We gaan een 
datum prikken, iemand uit elke FSR uitnodigen om de rest van het model OER door te nemen. En 
kijken of er nog meer veranderingen vanuit de faculteiten komen. Dan gaan we intern beslissen 
welke we wel en niet naar het CvB sturen. 
 

 
6. Vaststellen Agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 

1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Werkafspraken 
8. Invulling van IO [VERTROUWELIJK] 
9. Vacature SA [VERTROUWELIJK] 

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

DB 
13. Evaluatie Stukken 
14. Evaluatie PV 
15. Rondvraag 
16. Actielijst 
17. Punten volgende agenda 
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18. Sluiting 
 
 
 
7. Werkafspraken 
Discussiepunten 

1. Is het stuk duidelijk? 
Pjotr: Is het niet handiger om eerst invulling van IO te doen, en daarna de werkafspraken? 
Ruth: Mochten IO’s niet meer bestaan halen we ze uit de werkafspraken. 
Sophie: We zijn er nog steeds over aan het overleggen. Dus ik denk dat de verandering later 
komt. 
Ruth: Wellicht wordt het later aangepast. 

2. Moet er over een artikel apart gestemd worden? 
Lisa: De eerste taalkundige optie vind ik overdreven om die er helemaal in te zetten.  
Ruth: Dan gaan we los daarover stemmen.  

3. Stemmen: De FSR FNWI 19/20 verwerkt de inhoudelijke en taalkundige wijzigingen 
hierboven genoemd opties in de werkafspaken. 

Pepijn: Ik heb besloten blanco te stemmen op alles. Ik denk dat we allemaal ons best doen. Ik 
denk dat we dit pas moeten vastleggen als iemand niet goed functioneert. 
Ruth: Ik stem voor, omdat ik fijn vind te weten welke afspraken we maken. Ik wil graag dat mijn 
boos zijn het gevolg is van iemand die iets niet doet. 
 
De FSR FNWI 19/20 verwerkt de inhoudelijke en opties 2, 3 en 4 van de taalkundige wijzigingen 
hierboven genoemd opties in de werkafspaken. 
Voor: 9 Tegen: 0 Blanco: 3 Onthouden: 0  
 

4. Stemmen over optie 1 van de taalkundige opties. 
Jolein: Ik stem voor, omdat Ruth heel erg haar best heeft gedaan. 
Daan R: Ik stem voor, omdat ik heel erg mijn best heb gedaan. 
Pjotr: Ik stem tegen omdat ik de werkafspraken serieus neem en ik vind dit er niet in thuis 
horen. 
 
Voor: 5 Tegen: 3 Blanco: 1 Onthouden: 3 
Niet aangenomen. 
 
8. Invulling van IO [VERTROUWELIJK] 
 
9. Vacature SA [VERTROUWELIJK] 
 
10. W.v.t.t.k.  
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11. Wat gaat er naar de CSR?  
 
12. Relevante updates taakgroepen en DB 
 
Lisa: PR is de nieuwjaars enquête ieder commissie heeft een dag om hun vragen te bespreken 
met een lunch in de hal. Van 12 tot 14 ga je in de hal staan. Het is een grote PR actie dus het is 
handig als iedereen erbij kan zijn. 
Sophie: Is er budget voor? 
 
Hierbij een update vanuit PR: 
Vorige week was onze beleidsplanpresentatie en constitutieborrel. Ik hoop dat jullie er 
allemaal van hebben kunnen genieten. We gaan nog evalueren over hoe dit verlopen is. Wat we 
wel al hebben geëvalueerd was de Praat-met-de-Raad borrel. Deze was wederom niet zo druk 
bezocht als dat we hoopten dus gaan we toch echt overstappen naar ofwel een lunch of een 
koffieuurtje.  
We willen graag alvast mensen op de hoogte stellen van de studentenpolitiek dus hebben we 
besloten om een algemene poster te maken waarop alle partijen (zover we weten dus alleen 
Lief en Slaafs) worden toegelicht en er informatie over de FSR in het algemeen is.  
Verder zijn we nog aan het werk aan de PR-actie waar we tafels voor onze kamer neerzetten als 
extra studieplekken. We hebben nu een tekstje voor op de poster en binnenkort wordt de flyer 
ontworpen.  
We hebben alle vragen van de NJE binnen en gaan een selectie maken. Er komt ook een Engelse 
versie. Ik heb jullie niet gevraagd om Engelse vragen in te leveren met het idee dat als de vragen 
geredactioneerd zouden worden de Engelse versie toch weer aangepast zou moeten worden en 
het niet heel tijdsefficiënt zou zijn.  
Verder zijn we uitgenodigd op de commissiemarkt van via waar we met een delegatie van de 
taakgroep aanwezig zullen zijn om iets te vertellen over de FSR aan voornamelijk de eerstejaars 
maar misschien ook wat ouderejaars van via. 
 
Update van PReglementen:  
Ik ben blij om mee te delen dat er een eerste versie van de flowchart is. Deze is bijgevoegd zodat 
jullie hem ook kunnen bekijken. We zijn nog bezig met opmaak dingetjes maar inhoudelijk staat 
alles wat we voorbereid hadden erin. We hebben hem nu opgestuurd naar meerdere instanties 
die er nog naar wilde kijken en er feedback op wilden leveren. Als we dit terug hebben beginnen 
we aan een tweede versie en we zijn ook nog van plan de hoofdonderdelen een eigen flowchart 
te geven zodat deze op een poster zouden passen. 
Verder zijn we bezig met een wist je al/dat poster. Hier komen opvallende regels uit de OER-A 
in te staan. Er zijn vier regels uitgekozen en verder is er een algemeen stuk over de OER-A en de 
oproep om ons te benaderen bij andere vragen. We hopen dat deze poster kan komen te hangen 
voordat de tentamenweek begint. 
 
Reglementen update: 
We merken dat we naar een vakantie toe aan het werken zijn, aangezien de vergaderingen 
steeds rustiger worden. Deze week hebben we nog even doorgenomen wat er 
tijdens cijferafronding besproken gaat worden op het BO. Ruth en Lisa gaan knallen, daar komt 
het op neer.  
Verder nog wat dingetjes voor de OER-A die zijn gevolg uit de PReglementen vergadering. Deze 
zijn meer taalkundig dus hoeven niet langs de PV. 
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Ook het meenemen van je tentamenvoorblad is aanbod gekomen. We hebben besloten dat dit 
in de RRvE moet komen te staan, wat via de examencommissies gaat, dus de examencommissies 
worden daarover gemaild. We verwachten dat dit niet al te veel voeten in de aarde gaat hebben, 
aangezien het al een bestaande regeling is die alleen nog op papier moet komen. 
Dan de studiegidsen/wijzers. Kees heeft mij verteld dat er nu een database is waar docenten de 
gegevens van het vak moeten invullen en wat dan zelf genereert wat waar komt te staan zodat er 
geen tegenstrijdige info meer zal zijn. We gaan dit uiteraard monitoren, om te starten met een 
NJE-vraag. 
Als laatst de werkgroepindeling. Zoals jullie hebben gemerkt is er geen vervolg PV-stuk 
gekomen hierover, omdat Pepijn en ik nog opzoek zijn naar de juiste aanvullende informatie en 
naar waar precies het probleem ligt en waar deze dus ook moet worden opgelost. Na het BO 
gaan we dit met Kees bespreken.  
 
Hierbij de update van OnderO. 
Vorige week hebben we de FOC geëvalueerd. 
Hierbij kwamen we erachter dat de Canvas pagina FSR/OC's nog niet goed werkte. 
Lotte gaat hier achteraan. 
We zijn druk bezig met de OERen-B en gaan in januari langs bij alle ODen om onze wijzigingen 
voor te leggen. 
 
Update DB: 
We zijn weer hard bezig geweest deze week. Vorige week hadden we een overleg met het DB van 
de OR, hier hebben we gesproken over de agendapunten van het aankomende BO en ze hadden 
nog wat vragen aan ons over het implementatieplan en de nieuwe studentassessor. Ook hebben 
we hard gewerkt aan de BO voorbereiding. Vandaag hebben we twee stukken op PV, namelijk de 
werkafspraken en de invulling van IO's. De uitkomst van het tweede stuk zullen we ook 
meenemen naar het BO.  
 
Hier de OverO update, 
we hebben afgelopen week ons voorbereid op het BO van morgen. We gaan het hebben over 
kwaliteitsafspraken, BSA extracurriculair, en management rapportage. Hiervoor hebben we het 
dan ook gehad over de management rapportage Q3. We hebben het doorgelezen en gekeken 
waar we voor het BO vragen over hebben. Bij BSA hebben we het advies gemaakt en 
geredactioneerd. We hebben van het IIS een mail terug gekregen met uitleg waarom het IIS een 
hoger BSA hanteert. We hebben als laatste een nieuwe achtwekenplanning gemaakt. 
Deze week hebben wij het bij FacIT gehad over hoe we sociale veiligheid verder gaan aanpakken. 
Het is ons duidelijk gemaakt dat het niet via DT loopt maar dat het via FDO zal moeten gaan. Wij 
zijn nu aan het bedenken hoe wij het willen gaan uitbesteden, helaas hebben we hier nog geen 
concreet plan voor wie het gaat coördineren en betalen. Een mogelijke optie is dat we het via de 
vertrouwenspersoon van de UvA laten gaan. Sophie en Jolein gaan zich nu met name richten op 
dit probleem. 
Tot slot gaat er weer gemaild worden voor IPV6 ondank dat is aangegeven dat de UvA over 
voldoende voorraad IPV4 adressen beschikt. 
Zoals iedereen denk ik wel heeft gehoord gaat Sjeel weg uit de koffiecorner. Vanuit de taakgroep 
wilden wij in eerste instantie Sjeel vragen of zij het goed zou vinden dat we een petitie starten 
om steun te vinden voor het blijven van Sjeel. Vandaag kregen wij een update over dat Sjeel 
vanaf donderdag bij de koffiecorner van Roeters staat en daar is zij tevreden mee. Dus we 
hoeven verder niets meer te doen, maar ze gaat dus wel definitief weg van Science Park. 
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Update SoCoSA: 
Zometeen besluitvormend stuk, zin an. Vanavond/morgenochtend moeten we dan de gekozen 
kandidaten aanleveren aan Kees, en alle kandidaten mailen of ze gekozen zijn of niet. Ook zin an. 
Volgende week zijn dus de sollicitatiegesprekken met de decaan erbij. We mogen zelf ook vragen 
stellen aan de kandidaten, dus daar gaan we donderdag over vergaderen. Volgende week hebben 
we dan een update over welke kandidaat het is geworden.  
 
13. Evaluatie stukken 
 
14. Evaluatie PV 
 
15. Rondvraag 
Sophie: Volgende week maandag is om 6 uur de evaluatie is dat hier. Er is geen wijziging van 
eindtijd. 
Pepijn: Ik vraag me af of er nog iets met de oude blogs gaat gebeuren. Ik heb vandaag Sjeel 
gesproken. Ze wil nog een keer hier terug komen zodat wij haar kunnen eren. 
 
 
16. 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) Actie Sophie: Schrijf een initiatief voorstel aan het DT voor de sociale veiligheid 
training 
(PV-191125) Actie Lotte en Erik: Redactioneer het initiatiefvoorstel over de sociale veiligheid 
training.  
(PV-191203-01) Actie Ruth: Verwerk de aanpassingen in de werkafspraken en stuur deze op. 
 
17. Punten volgende agenda 
 
18. Sluiting 
Voorzitter Anne-Ruth sluit de vergadering om 20:17. 
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