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Vergadering PV 06-10-2020
Tijd
18:00
Voorzitter
Manish Jhinkoe-Rai
Aanwezig
Jolein Rau, Gerben Koopman, Daan Rademaekers (Daan R), Sara dos Santos
Gigante, Robin Wacanno, Daan Schoppink (Daan S) verlaat vervroegd de vergadering, Daan
Jellema (Daan J)
Afwezig
Chris Rotgans, Martijn Brehm
Notulist
Rosa van der Laag
Gast
Hilal Demirel

1. Opening
Voorzitter Manish opent de vergadering om 18:01.
2. Notulen & Actielijst
De notulen worden ingestemd met enkele aanmerkingen.
(PV-200929-01) Sara: Stuur een reactie op de mail van Annemarie met de reactie van de raad op
de OER-B van Physics and Astronomy voor de volgende PV. Gedaan.
(PV-200929-02) Chris: Schrijf de werkafspraken en stuur de werkafspraken door om deze te
laten redactioneren. Gedaan.
(PV-200929-03) Daan R: Stuur een positief advies over het concept van de kadernota. Gedaan.
(PV-200929-04) Jolein en Robin: Redigeer het advies over het concept van de kadernota voor
17:00 op 30-09-2020. Gedaan.
(PV-200929-05) Chris: Verwerk de aanpassingen in het HR.
(PV-200929-06) Chris: Vraag in de telegram chat wie er in de weekendtaakgroep wil. Dat moet
iedereen aangeven voor maandag 9:00. Gedaan.

3. Post
In
-

Mailtje over Biologie over het opnemen van colleges
Uitnodiging van de start van de bouw van LAB 42, dat is een livestream deze vrijdag
Een mail van Kees over een BO actiepunt
Martijn Brehm van slaafs heeft zijn zetel geaccepteerd.
Een mail van via commissaris onderwijs om de FSR te promoten en samen te werken
Een mail van de CSR over het tijdspad van de verkiezingen
Een mail van de voorzitter van via over sociale veiligheid
Het bestuur van ASVA wilde kennis maken

Daan J: Over het nieuwe raadslid van Slaafs. Slaafs wil eerst zien of er drie sollicitaties zijn
voordat de zetel mogelijk wordt opgeven. Dit zal ik als lid van de taakgroep sollicitaties
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raadsassistenten doorspelen aan slaafs als dit het geval is. Daarna zal er dan over het opgeven
van de zetel vergaderd worden.
4. Mededelingen
Chris is afwezig en machtigt Robin.
5. Update CSR
Gisteren heeft de CSR vergaderd over de numerus fixus bij ACTA, specifiek de facultaire regeling
selectie bacheloropleiding Tandheelkunde. We hebben positief geadviseerd op de wijzigingen in
deze regeling, we stemde hierin mee met de facultaire raad. Verder hebben we de pro memori
geupdate, deze waren vaak verouderd en niet up-to date met de huidige procedures. We hebben
onze werkafspraken aangepast, specifiek het deel over actieve en inactieve raadsleden en
stemrecht. We hebben ook nog een lange discussie over Huawei gehad op de PV. Afgelopen week
hebben we via de mail gestemd over een raadsmening en hierna was een ongevraagd advies
gestuurd. Echter miste er enige nuance in de brief waardoor er iets in stond (we vragen om
beëindigen van de samenwerking) wat niet in het stemvoorstel stond (we zijn tegen de
samenwerking). We hebben uiteindelijk besloten dat we een aangepaste brief sturen met onze
echte raadsmening. Als laatste hebben we nog kort met PR gediscussieerd over de naam van de
WC krant. Sommige wilde de naam veranderen naar iets anders dan toilet paper omdat er maar
weinig mensen het nu op de WC lezen. PR gaat daar naar kijken, verder was er nog een korte
discussie over de site, deze wordt geupdate en de vraag aan jullie is of jullie wensen voor de
layout hebben.
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Vaststellen agenda
Opening
Notulen en Actielijst
Post in/uit
Mededelingen
Update CSR
Vaststellen agenda
Peilen datum PV’s
Raadskleding
Nabespreken BO 201006 [VERTROUWELIJK]
OER-A
Vragen sollicitaties raadsassistenten [VERTROUWELIJK]
samenstellen weekendtaakgroep
Peilen over ASVA
De email van via [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
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7. Peilen datum PV’s
Sara: Dit komt namens mij en Chris. We vroegen ons af of het mogelijk is om de PV op maandag
te houden. Dat is omdat FPC de vergadering nu op maandag heeft.
Jolein: Ik heb dinsdag vrij geroosterd. We hebben hier al een keer over gepeild. FPC is niet het
hele jaar door, alleen dit blok. Ook heb ik me niet ingeschreven voor een vak dat op dinsdag
loopt, omdat ik de raad boven mijn studie stel.
Daan J: De datum en tijd van de commissievergadering wordt afhankelijk van onze roosters elke
periode verander. Misschien houden we hem op maandag, dat is niet zeker. Chris is er drie van
de zes vergaderingen niet geweest. Ten tweede wilde ik nog zeggen dat als je dit zou willen doen
dat het beter is om iedereen een doodle te sturen, ook naar Rosa en Hilal.
Sara: Dan zal ik of een doodle uitsturen of iedereen persoonlijk vragen.
Daan J: Ik zou sowieso even een doodle doen. Doe lekker veel tijdsloten zodat er meer kans is dat
iedereen kan.
Jolein: Maandag vergaderen houd in dat we voor het DT vergaderen en dat we dus de updates
later ontvangen.
Manish: De updates van het DT kunnen ook in de PV mail. De updates waren tot nu toe niet heel
inhoudelijk belangrijk voor ons op de PV. Ik denk dat crucialer is om te kijken of mensen wel of
niet aanwezig kunnen zijn.
Jolein: Ik denk wel dat we het mee moeten nemen. Het afgelopen jaar zijn er wel belangrijke
dingen geweest.
Sara: Ik dacht, misschien is het mogelijk om de aankomende periodes het op maandag te doen,
omdat het leek alsof FPC hun vergadering misschien voortaan op maandag wil houden.
Robin: Ik denk niet dat een doodle niet de beste manier is om dit te doen omdat je geen overzicht
krijgt.
Daan R: Ik denk dat het best overzichtelijk is, en dat het gaat het om de vaste dingen in de week.
Dan heb je zelf de verantwoordelijkheid om die avond vrij te houden. Ik vind het zelf het fijnste
om de eerste twee dagen van de week te vergaderen.
Daan J: Het zou fijn zijn als iedereen erbij kan zijn. Er is absoluut geen zekerheid dat de FPC
vergadering op maandag blijft. Wat ik met de doodle bedoel is dat je gaat kijken naar de
structurele dingen die je hebt in de week.
Jolein: Ik heb nu wel het gevoel dat ik benadeeld wordt. Ik heb een honours vak dat ik graag
wilde volgen en dat ben ik niet gaan doen omdat ik de raad boven mijn studie stel. Nu gaan we
wel rekening houden met anderen die vakken plannen tijdens de PV en volg ik niet mijn
honoursvak.
Gerben: Dat is niet per se een tegen argument. Het gaat nu een beetje een negatieve kant op.
Sara: Ik denk dat het handiger is een tijdslot af te spreken.
Jolein: Ik wil reageren op Gerben. Ik kan mijn vak niet volgen, omdat we rekening houden met
hun agenda en niet met die van mij.
Daan J: Het is heel vervelend dat jij om de PV heen hebt gepland, maar ik denk dat het
belangrijker is of er meer mensen bij kunnen zijn.
Jolein: Ik wil ook wel een uitwerking van alle deadlines als we op maandag vergaderen.
Sara: Kunnen we volgende week stemmen? Er komt geen doodle, want de enige verandering is
dat het op maandag is.
8. Raadskleding
Discussiepunten
1. Is het stuk duidelijk?
Jolein: Het tweede punt gaat over 1 optie, terwijl er staat gelaagd stemmen.
Daan S: Dat stond er nog fout in.
Gerben: Ik mis het discussiepunt dat er informatie mist.
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Daan S: Dat heb je niet bij besluitvormend.
2. Gelaagd stemmen deel A
De FSR FNWI 20/21 stemt optie 1 in deel A in.
Voor: 9
3. Indien positief gestemd over deel A, gelaagd stemmen deel B
De FSR FNWI 20/21 stemt optie 1 in.
Voor: 4
De FSR FNWI 20/21 stemt optie 2.a in.
Voor: 6
De FSR FNWI 20/21 stemt optie 2.b in.
Voor: 3
De FSR FNWI 20/21 stemt optie 3 in.
Voor: 0
De FSR FNWI 20/21 stemt optie 4 in.
Voor: 7
Instemmen:
De FSR FNWI 20/21 stemt optie 4 in.
Voor: 8 Tegen: 1 Blanco: 0 Onthouden: 1
Aangenomen
De FSR FNWI 20/21 stemt optie 2.b in.
Voor: 0 Tegen: 5 Blanco: 0 Onthouden: 5

4. Gelaagd stemmen deel C
De FSR FNWI 20/21 stemt optie 1 in.
Voor: 1
De FSR FNWI 20/21 stemt optie 2 in.
Voor: 6
De FSR FNWI 20/21 stemt optie 3 in.
Voor: 1
Instemmen:
De FSR FNWI 20/21 stemt optie 2 in.
Voor: 7 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouden: 3
Daan S verlaat de vergadering en stemt de rest van de vergadering onthouden.
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9. Nabespreken BO 201006 [VERTROUWELIJK]
10. OER-A
Daan R: Er is een update van vandaag. Peter heeft aangegeven dat het niet zo kan zoals wij
willen, want dan krijgt hij problemen met zijn mensen, maar hij wil nog wel met ons om de tafel
om te kijken naar een oplossing.
Discussiepunten
1. Is het stuk duidelijk?
Daan J: Ik denk dat de meeste argumenten zijn genoemd. Maar ik denk dat het niet onredelijk is
dat de studiewijzer en de studiegids minstens een periode of het liefst een semester van te voren
online komen.
Daan R: Ik denk dat we wel het een en ander kunnen proberen. De vraag is of we ze gaan
dwingen.
Jolein: Ik denk dat we het beste nu de OER-A kunnen instemmen omdat we best veel
veranderingen kunnen doorvoeren dan.
Gerben: Ik ben het wel eens met Daan R. Ik kan me ook vinden in wat Jolein zegt.
Daan J: Als we het instemmen dat zijn we ook goed gezind. Een geschil aanspannen hebben we
niets aan.
Jolein: Ik denk ook dat we daar niets aan hebben. Ik denk dat we ook niet zo sterk staan.
Daan R: In principe staan we best wel sterk. Hij moet een nieuwe OER krijgen. Qua relatie is het
geen goed idee.
Jolein: We mogen niet niet instemmen zonder goede reden. Als het DT een goede reden heeft om
het niet door te voeren, dan schieten we niet op.
Manish: Het staat al in de TER.
Daan R: Het doel van deze week is dat jullie weten waar het over gaat.
Manish: We hebben meerdere opties, ten eerste het in te stemmen mits we het gaan behandelen
of het niet instemmen en het dwingen.
Daan R: Peter heeft gezegd dat we dit jaar om de tafel gaan. Ik wacht nog op de BO notulen voor
bewestiging.
Daan J: Al krijgen we het erin via een geschil, zij moeten alsnog handhaven dat het gebeurt.
Manish: Volgens mij is dit bestuursrecht, het valt juridisch af te dwingen.
Daan R: Peter heeft nog geen handtekening gezet dus het staat nog niet in de TER.
2. Zijn er vragen?

11. Vragen sollicitaties raadsassistenten [VERTROUWELIJK]
12. samenstellen weekendtaakgroep
Daan R: We moeten stemmen over wie er in de weekendtaakgroep gaan.
Jolein: Over mensen moet je gesloten stemmen, dus we moeten even besluiten dat we dat niet
doen.
Daan R: De donkere kant van ons HR.
Daan J: In een andere setting zou je zeggen, is iemand tegen?
Manish: Is iemand tegen? Nee, dan stemmen we open.
De FSR FNWI 20/21 stemt in dat in de weekendtaakgroep Gerben, Manish, Robin en Chris
komen.
Voor: 8 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouden: 2
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13. Peilen over ASVA
Robin: Het was geen concrete uitnodiging, maar ASVA vroeg of we wilden kennismaken.
Daan R: Het lijkt me wel handig als iemand van DB daar naar toe gaat want het is handig een kort
lijntje met ze te hebben.
Jolein: Ik ken de voorzitter, dus ik kan met hem bespreken hoe we kennismaking kunnen
regelen.
Peilen: Wie wil er een meeting met de ASVA?
Overwegend positief (5 positief, 2 neutraal)
Jolein: we kunnen nu in ieder geval zeggen dat we het willen doen.
Robin: Als Jolein een mailtje opstelt, stuur ik die namens de raad naar ASVA.
14. Kennismaking met via [VERTROUWELIJK]
15. W.v.t.t.k.
16. Wat gaat naar de CSR?
17. Relevante updates taakgroepen en DB
Jolein: Hebben jullie nog input voor de website?
Robin: Gaat de CSR een nieuwe site aanmaken?
Jolein: Voorlopig nog niet.
Robin: De engelse webpagina is helemaal stuk.
Jolein: Ik ga in de loop van het jaar de site vertalen, afhankelijk van hoeveel motivatie ik heb. Als
je zin hebt om te helpen, laat me dat weten.
Robin: Als het heel veel tekst is om te vertalen, kun je dat professioneel laten doen door de UvA.
Daan R: Ik zal het binnen de CSR vragen of ze de site willen veranderen.
Jolein: Hou me up to date daarover.
Robin: Mij ook.
Jolein: Er is een ORC vergadering geweest?
Sara: Er zijn geen nieuwe punten.
Jolein: Over Biologie?
Sara: Dat staat op het actielijstje van volgende week.
Jolein: In Manish zijn update staat dat er correspondentie vanuit Manish is gegaan dat niet via
hem is gegaan?
Manish: Ja, als er dingen met mijn naam eronder worden verstuurd, is het handig als dat eerst
via mij gaat.
Sollicitaties Raadsassistenten
Deze week zijn we bezig geweest met promotie van de vacature. We hebben studieverenigingen
gevraagd of ze iets in hun ledenmail zouden willen plaatsen. ACD, Congo, Spectrum en via
hebben tot nu toe toegezegd dit te zullen doen.
FPC
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Deze week hebben we met de FPC al onze dossiers besproken en hebben de dossierhouders een
doel voor zichzelf gesteld. Het was een zeer succesvolle vergadering en we hebben nu nog beter
zicht op de invulling die wij dit jaar aan onze commissie willen geven.
Een aantal belangrijke punten:
- Jolein zo goed als klaar met de website, ik zal dit op de PV ook nog kort toelichten.
- We plannen om precies 1 post per week op social media te doen, dit gebeurt standaard
woensdag 9 uur
- De verhalen op instagram en facebook worden ingevuld voor losse evenementen
- Binnenkort kunnen wij ook zelf posters gaan maken
ORC
Deze week zijn er geen updates. Er wordt nog gewacht op een reactie van de OC van
Informatiekunde wat betreft de OER-B wijzigingen.
DB update
Vorige week is er vergaderd door het DB. Belangrijke punten zijn:
- Een nieuwe 6-weken planning in TRELLO. Graag laten invullen door de
commissarissen/commissiehoofden.
- Het beleidsplan gaat binnenkort komen.
- RvA zal ook aangepakt worden.
- De begroting zal ook komen.
- Chris is bezig met een 'raadsuitje'.
Tot slot nog 2 belangrijke updates.
1) Mocht er in het vervolg een brief vanuit een taakgroep en/of commissie onder mijn naam
verstuurd worden naar derden, is het vriendelijk doch dringend verzoek deze brief of andere
vorm van correspondentie door mij te laten lezen.
2) De schijf van 5 werkt goed, dus ik behoud dit als standaard. (Bedankt voor de medewerking
hieraan :)
17. Evaluatie stukken
Jolein: Een vriendelijk verzoek voor het DB of zij eindelijk het template willen fixen.
Robin: Wiens taak is het eigenlijk om dat template te fixen? En is er iemand die dit template wil
overzetten in Latex?
Jolein: Dat is de taak van het DB.
Daan J: Ik kan geen Latex en ga dat niet leren.
Gerben: Ik wil dat wel doen.
18. Evaluatie PV
Daan J: Het afkappen van mensen deed je goed, Manish. Alleen het stemmen moet beter.
Jolein: Ik ben begonnen met het discussiëren tijdens een beeldvormend stuk.
Gerben: Ik had te snel een conclusie getrokken en was de eerste fase van gelaagd stemmen
vergeten.
Jolein: Het is vervelend dat we te laat beginnen en dat mensen nog steeds niet goed weten hoe
we moeten stemmen.
19. Rondvraag
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20. Actielijst
(PV-200929-05) Actie Chris: Verwerk de aanpassingen in het HR.
(PV-201006-01) Actie Rosa: ga met het DB om de tafel om de transcriptie te bespreken
(PV-201006-02) Actie Robin: Stuur reactie op de uitnodiging van de ASVA
(PV-201006-03) Actie Mensen die naar via gaan: vul de doodle in voor donderdag.
(PV-201006-04) Actie Iedereen geef punten aan Jolein door over input voor de website zondag
(PV-201006-05) Actie Gerben: Maak een overleaf aan.

21. Punten volgende agenda
Jolein: De zeswekenplanning.

22. Sluiting
Voorzitter Manish sluit de vergadering om 19:57.
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