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Vergadering
Tijd
Voorzitter
Aanwezig
Afwezig
Notulist
Gast

PV 01-09-2020
18:00
Manish Jhinkoe-Rai
Jolein Rau, Robin Wacanno, Daan Jellema (Daan J), Chris Rotgans, Daan
Schoppink (Daan S), Gerben Koopman, Sara dos Santos Gigante
Daan Rademaekers (Daan R)
Rosa van der Laag
Hilal Demirel.

1.
Opening
Voorzitter Manish opent de vergadering om 18:01.
2.
Notulen & Actielijst
De notulen worden ingestemd.
(PV-200630-01) Actie Lisa: Schrijf een instemming voor het FR met de twee kanttekeningen.
Gedaan.
(PV-200630-02) Actie Lotte en Sophie: redactioneer de instemming van het FR. Gedaan.
(PV-200630-03) Actie Daan R: Schrijf een instemming voor de OER-A en TER-A. Gedaan.
(PV-200630-04) Actie Sophie, Lotte, Jolein, Ruth: redactioneer de adviezen OER-A en TER-A.
Gedaan.
(PV-200630-05) Actie Ruth: Schrijf een instemming OER informatiekunde. Gedaan.
(PV-200630-06) Actie Jolein en Lotte: readactioneer de instemming van de OER
informatiekunde. Gedaan.
3. Post
In
- Besturendag 26 september van ASVA
- Jaarverslag van de vertrouwenspersonen
- Countingsystem UvA/HvA
- Uitnodiging voor CoBo Spectrum 6 oktober
- OER B wijzigingen van Earth Sciences en Biological Sciences
- Concept en een adviesaanvraag over de kadernota
- Beleidsagenda van FNWI
- Een klacht van een student over studeren op Science Park
- Nieuwsbrief FNWI
- Nieuwe To Dah Loo waarbij de column van de raad is ingevuld door de decaan
- Management rapportage van FNWI
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-

2 adviesaanvragen voor een OD

4.
Mededelingen
Daan R is afwezig en machtigt Jolein.
Gerben: Medestudenten moeten voor sommige colleges verplicht naar Science Park.
Tegelijkertijd, als je ziek bent mag je niet komen. Weet iemand hoe dat geregeld is?
Jolein: Als je ziek bent, is dat overmacht. Dan is het toegestaan dat je er niet bij bent.
Gerben: Zo staat dat niet in die woorden uitgelegd. De grotere vraag is, stel er zijn dingen waar
studenten mee komen, hoe moeten wij dat verwerken?
Jolein: Via de commissies.
Robin: Als ik klachten binnenkrijg, stuur ik die door naar de desbetreffende commissie.
5.
Update CSR
Er is nog geen update van de CSR.
6.
Vaststellen Agenda
Robin: Ik denk dat punt 9 het beste besproken kan worden binnen de commissies dus dit punt is
een beetje overbodig.
Manish: Dan wil ik wat puntjes toevoegen. Dat gaat over of we de BO’s getranscribeerd willen
hebben en hoe we foutjes willen communiceren met de AS.
Daan J: Over punt 9, ik denk dat commissies die op kunnen pakken. Ik zal de ontbrekende dossiers
naar de commissarissen sturen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Opening
Notulen en Actielijst
Post in/uit
Mededelingen
Update CSR
Vaststellen agenda
Corona
Vergaderetiquette
Werkafspraken met de AS
Vergroten opslagruimte bestaande Google-account FSR
Dinsdag PV
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
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7. Corona
Manish: Eigenlijk zouden we een fysieke PV hebben. Dat kan nog niet, maar de CSR kan dat wel.
Dus we gaan proberen de volgende PV wel op Science Park te houden.
Gerben: Door studieverenigingen wordt in de oerknal vergaderd.
Robin: Sommige onderwerpen moeten gesloten zijn, zoals stukken over OD’s.
Gerben: De Oerknal is niet geschikt voor gesloten onderwerpen.
Robin: Vandaag vertelde Daan R dat de CSR wel in kleine groepjes mogen vergaderen. Dus als we
problemen krijgen met dat we niet op Science Park mogen vergaderen, is dat een goed argument
om aan te halen.
8. Vergaderetiquette
Manish: Ik wil zelf voorstellen om een paar tekens te gebruiken. Gebruiken een T als er een
technisch punt is. Met je vingers bewegen in beeld is dat je het ergens mee eens bent. Steek je
hand op als je iets wil zeggen. Ik verzoek ook om tijdens de PV’s geen alcohol te nuttigen.
Daan J: Hebben we ook een gebaar voor een directe reactie?
Jolein: We hebben het vorige jaar minder gebruikt omdat het telkens verkeerd werd gebruikt.
Het is best lastig om in te schatten wanneer het een nieuw argument is of een directe reactie.
Chris: Kunnen we het er dan niet beter uitlaten?
Jolein: Vorig jaar werkte het beter door het niet te doen. Ik denk dat het best kan werken als je
het goed gebruikt.
Manish: Een directe reactie kan misschien persoonlijk worden opgevat. Het is makkelijker iets
aan te leren dan iets af te leren.

9. Werkafspraken met de AS

Manish: Willen we dat BO letterlijk getranscribeerd wordt of laten we alle "uh" en alle halve zinnen
weg? De vraag is dan wel of dit nog wel rechtsgeldig is.
Jolein: Mij lijkt het handig de rechtsgeldigheid ervan uit te zoeken.
Er is een algemene consensus over het uitstellen van het stemmen over het transcriberen van de
BO notulen.

Robin: Over het communiceren van spelfouten, er wordt altijd de draft op de drive gezet. We
kunnen ook proberen de fouten te markeren in het document. Dan krijgt de AS niet telkens
mailtjes met dezelfde fouten erin vermeld. Dan kunnen we in het begin van de PV door dat
document heen gaan.
Jolein: Het lijkt me een prima idee voor tekstuele fouten. Maar ik denk dat het beter is om
inhoudelijke dingen nog steeds bij PV noemen.
Manish: De inhoudelijke fouten worden op de PV besproken en tekstuele fouten worden in de
drive aangepast.

10. Vergroten opslagruimte bestaande Google-account FSR
Discussiepunten
1. Is het stuk duidelijk?
Jolein: Het is me niet duidelijk waarom we dit niet bij de begroting behandelen.
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Daan J: Ik hoorde dat dit te klein is om op een PV te bespreken.
Jolein: Bij de begroting werden dit soort dingen besproken.
Chris: Wel fijn, Robin, dat je iedereen bij dit onderwerp betrekt.
11. Dinsdag PV
Jolein: Ik denk niet dat we een andere dag kunnen vinden waarop we allemaal kunnen. Er is een
reden dat het altijd op dinsdag is.
Sara: Van week 44 tot week 4 ben ik er niet bij.
Chris: Het is natuurlijk niet onmogelijk om een andere dag te vinden.
Sara: Is het mogelijk om in de ochtend te vergaderen?
Jolein: Ik denk niet dat het je gaat lukken een moment te vinden dat het hele jaar door niemand
colleges volgt in de ochtend.
Manish: Is maandag een optie?
Daan J: Ik heb specifiek dinsdag vrijgehouden omdat dat altijd op dinsdag was.
Jolein: Ik heb ook om dinsdag heen gepland.
Sara: Kunnen we een uurtje later vergaderen?
Jolein: Als het uitloopt ben je tot 10 uur aan het vergaderen. Dan wil ik in mijn bed liggen.
Gerben: Voor mij maakt het niet uit.
Robin: Voor mij ook niet.
Gerben: Ik krijg het idee dat meer mensen kunnen op dinsdag dan op maandag.
Chris: Ik ben er dan alleen ook niet op dinsdag.
Jolein: Ik krijg vorig jaar vrijstelling van aanwezigheidsplicht toen ik een vak op dinsdag tijdens
de PV had.
Robin: Ik denk dat ook belangrijk is, in hoeverre is het belangrijk voor het halen van het vak dat
je er bent?
Sara: Bij mij is het een honoursvak dus dat college is het enige werk en hoorcollege dat je hebt.
Chris: Bij mij ook.
Chris: Ik zou wel willen stemmen hierover.
Gerben: We kunnen een informeel stemmen en als we er niet uitkomen dan kunnen we daarna
formeel stemmen.
De vergaderingen blijven op dinsdag van 18:00-20:00 uur de rest van het academisch jaar.
12. W.v.t.t.k.
13. Wat gaat er naar de CSR?
14. Relevante updates taakgroepen en DB
15. Evaluatie stukken
Jolein: Bij agendapunt 7 had je de vergadersituatie wat duidelijker benoemd kunnen hebben. Bij
agendapunt 8 was een vergaderstuk wel handig geweest. Beide stukken waren prima, maar ze
waren wel overbodig. De datumcodes kloppen trouwens niet.
Daan S: Bij vergroten capaciteit, de vervolgpunten die zijn genoemd zouden bij beeldvormend
niet voor kunnen komen. Dan had je er een full-BOB van kunnen maken. Bij beeldvormend staat
bij vervolgstappen ‘het schrijven van een oordeelvormend stuk’. Er staat nog 19/20 onderaan.
Dat is een tip voor de volgende keer.
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16. Evaluatie PV
Daan J: Een tip voor Manish, probeer de agenda voor je te houden zodat je niet per ongeluk
agendapunten noemt die we zouden overslaan. In plaats van letterlijk mensen hun argumentatie te
herhalen om iets toe te voegen kun je beter "ik ben het met deze persoon eens en ik wil dit
toevoegen" zeggen. Ook hoef je niet altijd te stemmen.
Jolein: Ik denk dat mensen nog moeten aanleren te praten met handen. Sommige agendapunten
waren een beetje vaag. Over het punt van dinsdag PV, in principe staat het in onze
werkafspraken. Verder ging het wel prima.
Gerben: Ik denk dat het soms handiger is om niet constant met handen te werken.
Jolein: Als iemand een vraag stelt, en één iemand heeft een antwoord, dan gaat dat prima. Maar
als iedereen door elkaar gaat praten, dat werkt niet.
Manish: Dat is ook een puntje voor mij. Ik snap wat Gerben zegt, maar ook wat Jolein zegt.
Chris: Dit is ook de eerste PV. De volgende keer gaat zeker beter.

17. Rondvraag
Daan J: Chris en Sara als jullie echt graag een andere dag wil, kunnen jullie daar een stuk over
schrijven met andere data en het vragen aan de AS en de SA.

18. Actielijst
(PV 200901-01) Actie DB: kijk of notuleren en transcriberen dezelfde rechtsgeldigheid hebben.
(PV 200901-02) Actie Robin: stuur de raad een mail dat ze het HR moeten lezen en punten
moeten aandragen voor het HR stuk.
19. Punten volgende agenda
20. Sluiting
Voorzitter Manish sluit de vergadering 19:08.
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