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Vergadering PV 07-01-2020 
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, Jasper Claessen, Pepijn de Reus, Pjotr 
van der Jagt, Ilya Jansen. 

Afwezig Erik Kooistra 
Notulist Rosa van der Laag 
Gast Stefanie Fijma, Hilal Demirel 
 
 
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 CSR te sturen. 
Daan R: Ik denk dat Erik het met Pjotr het via centraal gaat regelen. Pjotr: Erik brengt het op 
papier mee en ik breng het in als mijn initiatief. Het is handig als het geredactioneerd wordt. 

(PV-190511-04) Actie Sophie, Lotte, Anne-Ruth: Redactioneer het ongevraagde advies over IPv6. 
Anne-Ruth: Dan veranderen we dit naar ‘de argumentatie van Erik over het ongevraagde advies 
over IPv6’ en blijft dit staan. 

(PV-191217-01) Actie Lotte: Geef aan de green office aan wat onze vragen zijn over de Green 
Commitment en dat we graag een volgende versie willen hebben. Gedaan. 
 
 
 
3. Post 
post uit: 

● mail naar de Green Office 
 
Post in: 

● Sustainability meet up op 28 januari 
● Diversity en inclusion lunch 16 januari 
● Uitnodiging van de #nietmijnschuld trainingsdag 
● Pepijn draagt zijn taakgroephoofdschap over aan Jolein 
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● Aankondiging van de UvA diversity day 5 februari op Science Park 
 

 
4. Mededelingen 
Ruth: Erik is afwezig. Er is een gast Hilal. Laten we een voorstelrondje doen. 
Hilal: Ik ben de nieuwe SA. Ik ben eerstejaars Bèta Gamma student en 19 jaar. 
Sofie: Ik ben derdejaars BG student en de vicevoorzitter van de raad. Ik ben 22 jaar. 
Ilya: Ik ben ook derdjaars BG student. Ik ben ook 22 jaar oud en ik ben taakgroephoofd 
Regelementen 
Jolein: Ik ben 19 en ik ben tweejaars wiskunde student. En ik ben taakgroephoofd OnderO. 
Lotte:  Ik ben de secretaris. Ik ben 22 jaar en vierdejaars student KI. 
Pepijn: 20 jaar, tweedejaars BG en doe de major KI. 
Jasper: Ik ben ook tweedejaars BG en ik ben 24 jaar. 
Pjotr: Ik ben klaar met mijn bachelor Biomedische wetenschappen en ik ben de afgevaardigde 
voor de CSR, waar ik de voorzitter van ben. 
Anne-Ruth: Ik ben de voorzitter van de FSR, ik ben 22 jaar en ook vierdejaars student KI. 
Rosa: Normaal gesproken spreek ik niet van ik ben de ambtelijke secretaris van de FSR. Ik ben 
tweedejaars Future Planet Studies student. 
Lisa: Ik ben tweedejaars chemistry student, ik ben 22 jaar en ik ben hoofd PR en penningmeester 
Daan S: Ik ben 22 jaars en ik ben vierdejaars KI stundent. En ik ben hoofd van FacIT 
Daan R: Ik ben tweedejaars FPS student en ik ben hoofd van OverO. 
Stefanie: Ik ben de studentassessor, 22 jaar en eerstejaars masterstudent sterrenkunde. 
 
 
5. Update CSR 
 
Hierbij een update van de laatste week voor de vakantie van de CSR nog: 
Het was een relatief rustige week qua aanwezigheid doordat het bijna vakantie was en 
tentamenweek, desalniettemin is er niet stilgezeten.  
We hebben het gehad over de RvA Appointment (Raad van Advies), dit is een raad met oud CSR 
leden die een paar X per jaar opgeroepen kunnen worden voor een meeting met de CSR. Officieel 
moet de CSR nieuwe mensen benoemen voor deze raad dus we hebben het gehad over een lijst 
opstellen met namen (denk aan Roeland, Malou etc.). Verder gaat er gekeken worden naar 
het Profileringsfonds, in deze werkgroep zit 1 iemand van de CSR, we hebben een update 
gekregen over de eerste meeting. Er wordt gekeken naar de inhoud van het profileringsfonds 
(reglementair) en de uitvoering (hoe je je aanmeld, informatie etc.), het lijkt erop dat het vrij 
veel werk gaat worden om dit allemaal te doen in een kleine werkgroep dus de CSR twijfelt of dit 
proces goed gaat verlopen. Op het gebied van Diversiteit hebben we een lijst gemaakt met 
punten uit de Diversiteitsnota van het CvB waarop wij willen gaan focussen dit jaar. Ook hebben 
we het uitgangscijfer van Honours besproken, dit is een 7.5 (op de FNWI een 7) en er is 
discussie om dit voor andere faculteiten ook naar 7 te verlagen. Als laatste hebben we het gehad 
over UvA-agony aunt een idee voor een soort klachten commissie die de faculteiten langsgaat 
en dan bijv. in de centrale hal gaat staan voor een dag, de precieze invulling is nog onduidelijk. 
 

 
6. Vaststellen Agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
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1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Inwerkcommissie samenstellen 
8. W.v.t.t.k.  
9. Wat gaat er naar de CSR? 

10. Relevante updates taakgroepen en 
DB 

11. Evaluatie Stukken 
12. Evaluatie PV 
13. Rondvraag 
14. Actielijst 
15. Punten volgende agenda 
16. Sluiting 

 
 
 
7. Inwerkcommissie samenstellen 
Sofie: Bij punt 4 wie wil er in de commissie ben ik vergeten een profiel vergeten toe te voegen. 
Dat komt volgende week. En ik denk dat het handiger is om een O en daarna B stuk. Ik stuur het 
profiel als een nazending. 
 
Discussiepunten 

1. Is het stuk duidelijk? 
Jolein: Hoe geef je je voorkeur voor de functies binnen de commissie aan? 
Sophie: Ik had het idee om gelaagd te stemmen op PV net als DB verkiezingen. 
 

2. Missen er taken voor de commissie? 
Pjotr: Een lijst van dingen die je af moet vinken, maakt de commissie dat zelf? 
Sophie: Dat lijkt me voor de commissie om te doen. 
Jolein: Ik denk dat in het PV stuk over de structuur van het inwerken dat ook duidelijk wordt. 
 

3. Mist er informatie over de functies? 
 

4. Peilen per functie over wie op dit moment overweegt in de inwerk commissie te willen. 
Chef communicatie 
Positief: Daan R en Jolein  
Medium: Pepijn 
 
Chef Inwerkmap advies 
Medium: Daan R, Jolein R en Ilya 
 
Chef inhoud inwerk 
Positief: Daan R en  Ilya 
Medium: Jolein  
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8. W.v.t.t.k.  
 
9. Wat gaat er naar de CSR?  
Anne-Ruth: Misschien een IPv6 argumentatie van Erik. 
 
10. Relevante updates taakgroepen en DB 
 
Sophie: We hadden in de DB vergadering over het IO voorzitten. Na volgend IO willen Lotte en ik 
om wisselen zodat ik kan praten bij mijn dossiers en Lotte kan praten. Bij de volgend PV zullen 
we een rondje IO voorbereiding doen. 
Pjotr: Gaan we nog een keer naar de inhoud van IO kijken? 
Anne-Ruth: Voor nu hebben we nog niet helemaal duidelijk wat we willen zeggen. Maar we 
willen het hebben over het samenvoegen van de actielijsten. Ik weet niet over we genoeg tijd 
hebben op het IO om het over de invulling te hebben. Het is moeilijk om een goed stuk voor de 
invulling van het IO te schrijven. We willen het duidelijk maken dat we actiepunten zien als 
dingen die echt gedaan moeten worden, maar niet als toezeggingen van de decaan. 
 
Lisa: Ik wil de taakgroep bedanken voor de inzet voor de NJE. Ik vind tof dat het goed gebeurd. 
Ilya: Ik had een vraag over het IIS, waarom heeft dat een BSA van 48 punten? 
Pepijn: Alle bachelors op FEB hebben een BSA van 48. Dus het zou dan niet moeten zijn dat je 
met een negatief advies bij bijvoorbeeld bedrijfskunde, dat je Bèta Gamma doet en dat je dan 
alsnog bedrijfskunde kan doen met 42 punten. Het is handig om het voor alle majoren hetzelfde 
aantal te hebben. 
 
 
Ik heb een update als penningmeester: 

Er is een tussentijdse realisatie met de gedeclareerde uitgaven van september tot en met 
december. Ik zag in het overzicht wel dat er nog een aantal dingen gedeclareerd moeten worden, 
zorg dat je dit wel binnenkort doet. Naast het feit dat het overzicht nu niet helemaal de 
werkelijkheid weergeeft zou het heel zonde zijn als je bonnetjes kwijtraakt of dingen vergeet te 
declareren.Het overzicht met declaraties staat ook in de drive als je daar benieuwd naar bent en 
je kunt me altijd een vraag stellen hierover. 

 

Dan voor PR: 

eWe zijn vooral bezig met de Nieuwjaarsenquête. In principe zijn de versies af maar het is 
handig als de enquête al een paar keer wordt ingevuld om te zien of er nog kleine 
onduidelijkheden inzitten of misschien wel spelfouten of dergelijke. Vul hem daarom vooral in 
en laat het PR weten als er iets aangepast moet worden. Voor onze PR-actie over studieplekken 
zagen we een milde opkomst. Het koste ons echter weinig moeite om dit klaar te zetten en voor 
te bereiden. Daarom is dit best weer voor herhaling vatbaar voor volgende tentamenweken. We 
willen dan wel meer stoelen neerzetten. Dezelfde flyers kunnen hergebruikt worden, ondanks de 
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typfout erop.Verder hebben we het gehad over de aankleding van onze evenementen. We zijn 
blij dat we onze banner terug hebben optijd voor de NJE actie. Daarnaast willen we graag een 
mooi FNWI-paars tafelkleed hebben en zijn we nog van plan een nieuwe staande banner te 
ontwerpen. In de tussentijd willen we ook bekijken of we de tekst van onze huidige staande 
banner kunnen vervangen door de stift eraf te halen. 

Voor PReglemeten hebben we binnenkort weer een vergadering waar we gaan bespreken wat 
we als volgende willen gaan doen. Daarnaast loopt de Flowchart nog altijd verder. We hebben 
nu feedback van de mensen naar wie we hem hebben gestuurd en gaan deze eerst maar eens 
verwerken. 

Regelementen 
Niet echt een update van reglementen, aangezien we morgen om 16:00 vergaderen en voor 
14:00 de update moeten hebben gestuurd. In de vakantie is er niets gebeurd. Vandaag hebben 
we wel gezeten voor onze actie van vrijdag. We gaan toch geen studiegidsen en wijzers 
ophangen omdat we geen inconsequenties konden vinden. Dit is aan de ene kant heel goed 
nieuws omdat de FNWI eindelijk een probleem heeft gefikst. Aan de andere kant hebben we nu 
dus geen inconsequenties om te laten zien aan studenten. Verder heeft Pjotr heeft 380 zakjes 
chips gekocht.  
 
Update OnderO: 
Hier dus de eerste update van mij. We lopen goed op schema met de voorbereidingen van 
het SVO en het tweede FOC. Het SVO zal op 27. januari om 17:00 uur plaatsvinden, het FOC op 
17. februari om 17:00 uur. De uitnodigingen hiervoor gaan er deze week uit. Verder zijn we nog 
steeds bezig met de gedeelte Canvas pagina van de OC's en de FSR, als het goed is kunnen jullie 
daar allemaal al bij. De leden van de OC's hebben nog niet allemaal toegang, maar daar zijn we 
ook mee bezig. De OERen B zijn als het goed is allemaal gelezen en we gaan hopelijk deze week 
de laatste paar bespreken. We hebben verder nog een adviesaanvraag binnen gekregen voor 
de OD van Biologie. We hebben deze week een gesprek met de kandidaat en jullie kunnen een 
PV stuk verwachten.  
hier is de lang verwachte overo update. Voor het kerstreces zijn we bezig geweest met het 
archiveren van ons onderzoek naar het BSA op het IIS. We hadden besloten voorlopig geen 
advies te sturen over het verlagen van het BSA op het IIS dat met 48 studiepunten 6 punten 
hoger is dan het BSA van het CoS. Dit omdat we de argumentatie van het IIS om dit hogere BSA te 
hanteren voldoende vonden. We hebben ook de brief van de OC psychobiologie besproken en er 
komt een PV stuk over de boodschap van de brief met betrekking tot studentenwelzijn.  
Los hiervan is morgen natuurlijk onze nieuwjaarsenquête actie. 
 
Update DB: 
Ook wij kunnen zeggen dat we hebben genoten van de heerlijke vakantie. Voor de vakantie 
hebben we zoveel mogelijk afgerond, zo is de nieuwe planning van BO's en IO's doorgestuurd en 
staat het vast. Ook zal er deze maand weer een overleg met FS, gebouwbeheer en de 
verenigingen plaatsvinden. Deze zijn we aan het plannen. We zijn meteen alle overleggen voor 
2020 aan het plannen zodat verenigingen sneller weten wanneer het is. We zijn ook aan het 
kijken naar het overdragen van deze overleggen naar FacIt. We hebben later vanmiddag een 
overleg met het bestuur van de OR, hierover volgende week meer. De MA evaluatie gaat helaas 
niet meer door, omdat er geen goed moment voor gevonden kon worden.  
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Update Weekend: 
We hebben een kamerindeling, paklijst en corvee rooster gemaakt. Ook zijn er al leuke 
teambuilding spelletjes gekocht. We zijn nu bezig met de invulling van het weekend en zullen 
binnenkort de eerste informatie mails gaan sturen. Ook hebben we al bedacht wat we gaan eten 
en hebben we goed nieuws: er is een blotevoetenpad. 
 
Bij FacIT hebben wij de week voor de vakantie niet vergadert, maar ik heb toch een paar kleine 
updates. Het WOB verzoek is nog steeds niet binnen terwijl dit al wel het geval had moeten zijn. 
Als taakgroep gaan wij later vanmiddag overleggen hoe nu verder. De week voor de vakantie ben 
ik naar een meeting gegaan over een pilot afvalscheiding op de UvA. Het contract dat de UvA nu 
heeft met een afvalverwerker loopt af en nu moet er een nieuw plan worden voorgesteld, Het 
idee is dat studenten en hoogleraren invulling kunnen geven aan dit plan. Er zullen 4 pilots 
gestart worden waarvan 2 op UvA locaties en 2 op HvA locaties, hopelijk zal 1 pilot op het SP 
gaan plaatsvinden. Wat er onder andere een idee is om te veranderen in de pilot is dat de 
prullenbakken waar alles in kan gaan verdwijnen, denk hierbij aan de prullenbakken in 
(werk)collegezalen, in plaats van deze restafval bakken zullen er meer afvalstromen worden 
aangeboden zoals nu al het geval is in A, nog niet duidelijk is hoe deze bakken eruit zullen gaan 
zien. De pilot zal beginnen in februari t/m de zomer wanneer de eerste data beschikbaar zal zijn 
in mei voor een basecase. Een 2e optie die wordt bekeken is dat afval gescheiden wordt op nat of 
droog afval en papier. 
 
 
 
11. Evaluatie stukken 
Ruth: Vijfmaal duimpjes omhoog. 

 
12.      Evaluatie PV 
Daan R: Ik heb de korte PV’s uit de begintijd gemist. 
 
13. Rondvraag 
 
14. Actielijst 
 
(PV-190511-04) Actie Sophie, Lotte, Anne-Ruth: Redactioneer de argumentatie van Erik over het 
ongevraagde advies over IPv6. 
(PV-200107-01) Actie Erik: schrijf een argumentatie over IPv6 voor Pjotr. 
(PV-200107-02) Actie Sophie: stuur profiel van chef inhoud inwerk momenten voor 8 januari 
12:00. 
(PV-200107-03) Actie sophie: stuur vragen over het IO die op de PV van 14 januari 
beantwoorden moeten worden door de eerste en tweede sprekers van de onderwerpen. 
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15. Punten volgende agenda 
Ruth: Inwerkcommissie, een adviesaanvraag van OD Bio, HR, Studentenwelzijn en de rest van de 
8 weken planning. 
Pepijn: Misschien is het leuk om een evaluatie nieuwjaar enquête te doen. 
Anne-Ruth: De taakgroep zal daar naar kijken. 
 
 
16.     Sluiting 
Voorzitter Anne-Ruth sluit de vergadering om 18:20. 
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