
Facultaire 
Studentenraad 

                                                                                                    studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Vergadering PV 13-10-2020 
Tijd 18:00 
Voorzitter Robin Wacanno 
Aanwezig Jolein Rau, Daan Rademaekers (Daan R), Sara dos Santos  Gigante, Daan 
Jellema (Daan J) 
Afwezig Chris Rotgans, Manish Jhinkoe-Rai, Daan Schoppink (Daan S), Gerben 
Koopman, Martijn Brehm. 
Notulist Rosa van der Laag 
Gast  
 
 

1. Opening 
Robin opent de vergadering om 18:01. 
 

2. Notulen & Actielijst 
Jolein: Misschien kunnen we het nabespreken van het BO vertrouwelijk maken.  
De notulen worden ingestemd met enkele aanmerkingen. 
 
 
(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. 
Gedaan.  
(PV-201006-02) Actie Robin: Stuur reactie op de uitnodiging van de ASVA. Gedaan. 
(PV-201006-03) Actie Mensen die naar via gaan: vul de doodle in voor donderdag. Gedaan.  
(PV-201006-04) Actie iedereen: Geef punten aan Jolein door over input voor de website 
zondag. Gedaan.  
(PV-201006-05) Actie Gerben: Maak een Overleaf aan. Gedaan. 
 
Jolein: Ik heb alleen van Daan Jellema feedback gekregen op de website maar ik weet dat hij 
alleen naar opmaak een links heeft gekeken, ik wil eigenlijk dat er ook inhoudelijk naar wordt 
gekeken. 
Daan J: Misschien is het handig om het inhoudelijk nakijken van de website na de 
tentamenweek een keer onder te verdelen. 
Misschien kunnen we in de week na de tentamenweek een berichtje in de telegram sturen 
wie er naar wil kijken. 
Sara: Kan niet de commissie er naar kijken? 
Jellema: Het is al binnen de commissie besproken. 
Jolein: Het gaat om een second opinion en stukjes van het DB wil ik bijvoorbeeld graag door 
het DB laten checken. 
 

3. Post 
In 

- De nieuwe student assessor op centraal niveau wilde graag kennismaken 
- Reactie van de ASVA op onze mail met twee voorstellen voor een datum 
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Uit 
 
 
 
Jolein: Ik kan op zich beide dagen dat de ASVA wil afspreken maar ik wil liever niet in de 
tentamenweek. 
Daan J: Als je vraagt of het een weekje later kan, is dat ook geen probleem. 
Jolein: Als het DB kan, vind ik het prima dat alleen zij gaan. 
Robin: Ik zal zo even een poll maken over de ASVA meeting en die doorsturen in de 
Telegram chat. 
 

4. Mededelingen 
Chris is afwezig en machtigt Robin. 
Gerben is afwezig en machtigt Sara. 
Daan S is afwezig en machtigt Daan Jellema. 
Manish is afwezig en machtigt Daan R. 
Martijn is afwezig. 
 
Jolein: Hoe gaat het met het template voor vergaderstukken? 
Robin: Op dit moment is daar nog niemand achteraan gegaan. 
 

5. Update CSR 
De CSR heeft deze week geen PV gehad omdat we geen agenda punten hadden. Wel 
hebben we vorige week een OV gehad, deze stond compleet in het teken van de 
samenwerking met Huawei en samenwerking met derde in het algemeen. Het CvB ziet de 
samenwerking niet als iets ernstigs omdat het een samenwerking is met de Finse tak waarbij 
onderzoekers zelf contact hebben gezocht en het om een normale samenwerking gaat voor 
de ontwikkeling van zoekmachines. Verder geven ze aan dat de CSR in principe geen 
inspraak heeft in samenwerkingen tussen de UvA en derde onderzoekspartners. De CSR 
gaat zich vooral focussen op het aanpassen van de ethische commissie, zodat deze actiever 
wordt en zich ook actiever gaat bezighouden met de ethiek van de samenwerkingspartners.  
 

6. Vaststellen agenda 
Robin: Het punt over de mail van de centraal student assessor komt na de begroting. 
 

1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. FOC discussiepunten 
8. Zeswekenplanning Trello 
9. Green Commitment 
10. OER-A 
11. Begroting 
12. Centrale student assessor 
13. W.v.t.t.k.  
14. Wat gaat er naar de CSR? 
15. Relevante updates taakgroepen en DB 
16. Evaluatie Stukken 
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17. Evaluatie PV 
18. Rondvraag 
19. Actielijst 
20. Punten volgende agenda 
21. Sluiting  

 
7. FOC discussiepunten 

Robin: Dit was een punt vanuit mij. Ik heb het op me genomen zo snel mogelijk een FOC te 
organiseren. Zijn er nog ideëen voor discussiepunten?  
Daan J: We hebben het met FPC besproken. We dachten dat het goed is om het te hebben 
over input van studenten tijdens corona en promotietips. 
Jolein: Misschien kun je bij de update van de FSR zeggen dat we nog steeds leden zoeken 
want  OC leden zijn goede raadsleden. 
Robin: Ik weet niet op welke termijn de FOC plaats gaat vinden. 
Jolein: Er is een stappenplan gemaakt, die is heel handig. 
 

8. Zeswekenplanning Trello 
Jolein: Ik heb dit punt ingebracht. 
Daan J: Chris zou hier uitleggen hoe het werkt, dus we kunnen dit volgende week bespreken 
aangezien ze er niet is. 
Jolein: Ik wil graag een betere uitleg, want je kan met labels werken en aangeven dat een 
stuk vertrouwelijk is. 
Robin: Is het een idee dat Jolein even met Chris hierover praat? Dat is misschien makkelijker 
dan via de PV.  
Sara: Ik wil ook wel duidelijkheid wat de toevoeging is van Trello. 
Jolein: Het idee is dat het flexibeler en toegankelijker is. De zeswekenplanning is in mijn 
taakgroepen vorig jaar niet goed aangehouden en je kan via Trello makkelijker punten 
verplaatsen. Daarom is het opgebracht. 
Robin: Ik denk dat het handig is als je die punten naar Chris doorstuurt en met haar praat 
hierover. 
 

9. Green Commitment 
Discussiepunten 
- Is het stuk duidelijk? 
Jolein: Bij artikel 3 staat een vraagteken. Waarom staat die erachter? 
Robin: Chris heeft het geschreven. Bij het inwerken hebben we een stuk geschreven over de 
green commitment dus het kan zijn dat het daar vandaan komt. Of het is een typefout. 
- Mist het stuk informatie? 
Jolein: Ik zou bij elk artikel graag een voorbeeld hebben op welke manier het relevant is voor 
ons en hoe we het zouden kunnen implementeren. 
- Zijn er afspraken die aanpassingen nodig hebben? 
 

10. OER-A 
Daan R: Ik had aan Kees gevraagd of hij de nieuwe versies zou willen opsturen. Dat is niet 
gebeurd.  
Discussiepunten 
1. Is het stuk duidelijk? 
Jolein: Bij het minpunt staat ‘geen aanwezigheids in de studiewijzer’. Moet dat 
aanwezigheidsplicht zijn? 
Daan R: Ja. 
2. Mist er informatie? 
3. Missen er stemvoorstellen? 
4. Kloppen de stemvoorstellen? 
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5. Missen er plus- en/of minpunten? 
6. Kloppen de plus- en/of minpunten 
7. Discussiemoment 
Jolein: Ik ben voor instemmen. 
8. Stemmen over de stemvoorstellen 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI gaat akkoord met de reactie van de decaan over onze reactie 
op het instemmingsverzoek voor de OER-A 
Voor: 8 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouden: 2 
Aangenomen. 
 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI gaat akkoord met de reactie van de decaan over onze reactie 
op het instemmingsverzoek over de TER-A 
Voor: 8 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouden: 2 
Aangenomen. 
 

11. Begroting 
Discussiepunten 
1. Is het stuk duidelijk? 
Jolein: Kunnen we misschien eerst bespreken of er informatie mist voordat we een mening 
vormen? 
Robin: Dan wisselen we punt twee en drie om. 
Daan J: Ik vroeg me af, worden kosten voor juridische zaken niet sowieso vergoed? 
Daan R: We hebben vanuit wettelijk perspectief oneindig veel budget. Het is een beetje 
afhankelijk van hoe lang het duurt hoeveel het daadwerkelijk zou kosten. 
Jolein: De faculteit rekent er ongeveer 2000 euro voor maar we kunnen er altijd overheen. 
Dienen we de begroting niet in bij Henk? 
Robin: De introductie is overgenomen van vorig jaar. 
Daan J: Vorig jaar was er geen directeur bedrijfsvoering, daarom stond dit zo in het stuk van 
vorig jaar. 
Jolein: Er staat 200 euro voor online faciliteiten. Waar komt dat bedrag vandaan? 
Robin: Er zijn mogelijk extra kosten doordat we alles online moeten doen. Ook wil de 
commissie faciliteiten de Creative Cloud van Adobe kopen. Die kost ongeveer 20 euro. Het 
bedrag van 200 euro is niet gebaseerd op bedragen maar bijvoorbeeld online diensten 
hebben een jaarbedrag van ongeveer 100 euro. Met een dienst en die Creative Cloud ben je 
ongeveer 140 euro kwijt en hebben we nog speling voor later. Ik wilde onszelf wat ruimte 
bieden. 
Daan J: Wat gebeurd er met geld dat we niet gebruiken? 
Robin: Dat krijgen we dan niet, want we werken op basis van declaraties. De begroting is 
een schatting waarbinnen we kunnen declareren. 
 
2. Mist er nog nodige informatie? 
Jolein: Printkosten zijn lager omdat we een printpas hebben, staat hier. De printpas hebben 
we altijd al gehad dus ik ben ik vraag me af hoezo het bedrag tegenover vorig jaar verandert. 
Volgens mij zijn die kosten voor het beleidsplan en de inwerkmap omdat je die professioneel 
wil laten printen. 
Daan R: Dit jaar hebben we waarschijnlijk geen uitgeprint beleidsplan omdat de presentatie 
online gaat zijn. 
Robin: Printkosten stond onder kantoorartikelen, dus dat zou eerder passen bij PR. 
Jolein: Ik denk niet dat het beleidsplan en de inwerkmap bij PR passen. 
Robin: Ik haal hieruit dat de printkosten niet omlaag moeten. 
Jolein: Misschien kan het wel omlaag, maar het bedrag komt wel ergens anders vandaan 
dan dat hier stond aangegeven. 
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Daan J: Als het alleen de inwerkmap is, kan het wel omlaag. 
Jolein: Misschien vinden jullie het nog wel leuk om de inwerkmap te laten printen van dit jaar. 
Voor raadsassistenten kan dat ook nog fijn zijn. 
Daan J: Maak daar maar een poll voor. 
Sara: Mij leek het inderdaad wel leuk om de inwerkmap te krijgen. 
Jolein: Ik zou dat bespreken bij de volgende PV. Als het in het stuk wordt verwerkt, kunnen 
mensen hun mening doorgeven als ze niet aanwezig zijn. Je benoemt het FOC, heb je 
gekeken naar hoe het vorig jaar is uitgegeven? Hoeveel FOC’s plannen jullie met de 500 
euro? 
Robin: Daar heb ik naar gekeken. We hebben nog niet besproken hoeveel we er plannen. 
Jolein: Waarop is dit bedrag gebaseerd? 
Robin: Van de eerste FOC is duidelijk dat die niet fysiek wordt gehouden. Van de rest is dat 
moeilijk te voorspellen. Ik wil niet te veel budget daarvoor inleveren, zodat we, als er nog 
fysieke FOC’s zijn,  genoeg eten kunnen regelen. 
Jolein: Ik mis een beetje motivatie achter dit bedrag. 
Sara: Misschien is het wel een beetje veel geld voor FOC. 
Jolein: Ik zie ook dat er 200 euro weg is gehaald bij PR. 
Robin: Ik heb volgens mij niets aan PR aangepast. Het kan zijn dat daar een foutje is 
gemaakt. 
Jolein: Is het bedrag van PR besproken met FPC, of met het commissiehoofd? 
Daan J: We willen dit volgende week bespreken met FPC.  
Jolein: Is deze conceptbegroting met Henk besproken? Want ik zie dat het budget groter is 
dat vorig jaar. 
Robin: Er zijn extra kosten voor samenwerkingsbevordering. Op dit moment heeft de 
weekendcommissie het daar nog niet over gehad. 
Jolein: Het bedrag voor het inwerkweekend van dit jaar kan ongeveer hetzelfde zijn als het 
evaluatieweekend van vorig jaar omdat er evenveel mensen zijn. 
Robin: Ik moet daar nog dingen over vragen aan Lisa. 
 
3. Zijn er posten waar iemand meer of minder geld heen wilt? 
Daan J: Bij FPC zien we graag 200 euro extra voor creative cloud en een cursus Photoshop 
en Premiere Pro omdat veel van de PR online gaat plaatsvinden. 
Robin: Ik kan een uiterste deadline zetten waarvoor ik dat heb geregeld. 
Daan J: Kun je garanderen dat we Photoshop gedaan krijgen, want dan kan Chris beginnen 
met de Photoshop cursus. 
Jolein: Volgens mij wil Daan J meer geld voor FPC, maar volgens mij zei Robin net dat dat 
valt onder online faciliteiten. 
Daan J: Beide cursussen zijn trouwens 25 euro.  
Jolein: Wat is de post publicaties? 
Daan J: Lisa zei dat je het daar ook onder kan laten vallen. 
Robin: Daar is vorig jaar niets uit gebruikt.  
Jolein: Heb je toevallig gehoord hoeveel er wordt uitgegeven voor raadskleding? 
Robin: Ik was van plan toen Daan S het vroeg het bedrag van vorig jaar aan te houden. 
Daan J: Hij weet de kosten, dus je kan het hem vragen. 
Jolein: Misschien dat er nog na moet worden besteld voor raadsassistenten. 
Daan J: Probeer betere redenering te vinden voor het budget van elke pot en haal dingen 
weg waar we niets over weten of zoek uit waar het voor werd gebruikt. 

12. Centrale student assessor 
Robin: De centrale student assessor vroeg of hij tijdens de PV een gesprek met ons kon 
hebben. Vinden we het een goede plek voor zo’n gesprek? 
Jolein: Tijdens een PV wordt het genotuleerd, mensen kunnen niet weg als ze het niet meer 
interessant vinden. Dus na de PV lijkt me handiger.  
Daan R: Ik ben het daar mee eens. 
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Robin: We kunnen dat na de PV van volgende week doen. We kunnen een poll maken op 
telegram.  
Jolein: Misschien is de week na de tentamenweek chiller.  
Robin: Ik zal een poll maken. 
 

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

14. Wat gaat er naar de CSR? 
 

15. Relevante updates taakgroepen en DB  
Jolein: In de FPC update staat dat ik ben begonnen met blogs schrijven. Als je inspiratie 
hebt, geef het aan mij door. Ik zie dat in de update van FOC staat dat jullie de OC van 
Informatiekunde gestuurd. Waarom? 
Robin: We vinden het belangrijk dat de regels van de nieuwe OER nog niet worden 
gehandhaafd. Volgens mij was de OC nog niet op de hoogte dat de OER nog niet in is 
gestemd. 
Jolein: RRvE, hebben we daar adviesrecht op? 
Daan R: Nee. 
 
DB update 
De lunch met de decaan is eenmalig overgenomen door Jolein, waarvoor dank. 

Ik werd benaderd door Gijs van de bibliotheek. In een gesprek met hem kwam direct naar 
voren dat – al sinds 2 weken – studenten niet meer van de werkplekken worden 
weggestuurd door de beveiliging. Ook kan er na 18.00u plaatsgenomen worden door 
studenten aan diverse werkplekken. Volgende week heb ik weer een gesprek met hem, 
waarna ik definitief antwoord heb. Tevens zal ik samen met Hilal en Peter een video maken 
ter gelegenheid van het 20 jaar bestaan van de FNWI. Tevens heb ik ook een gesprek gehad 
met de voorzitters van de overige faculteiten. Op korte termijn zullen wij weer met elkaar in 
berisping gaan. Er is besproken over hoe de situatie bij de verschillende faculteiten is en 
natuurlijk ook kennisgemaakt. Zoals te zien is in de zeswekenplanning zullen er binnenkort 
RvA en beleidsplan stukken gepresenteerd worden. Er is vanuit jullie kant niemand specifiek 
aangedragen voor de RvA. Chris is al druk bezig met het houden/plannen van de gesprekjes. 
Chris zal tevens de IO’s voorzitten. 

Robin heeft op korte termijn vanuit het DB alleen de begroting voor zijn kiezen. Maar dat zal 
hij binnenkort achter zijn kiezen hebben. Ook heeft Robin ervoor gekozen deel te nemen aan 
de TAQT training, samen met Chris en mij. Deze zullen beginnen per a.s woensdag. 
 
FPC update 
Deze week hebben we met de FPC besproken dat we ook content gaan produceren voor de 
mediawall bij de bibliotheek. Ook hebben we de inhoud voor de aankomende To Dah Loo 
besproken. 
Een aantal belangrijke punten: 
- Jolein plant om weer blogs op de website te plaatsen om zo de outdated blogs weg te 
werken. Onze eerste blog ging over raadsassistenten. 
- Er gaan social media posts komen over sociale veiligheid en mentale gezondheid later dit 
jaar. 
- De To Dah Loo zal deze maand gaan over de prestaties die de raad heeft neergezet in de 
afgelopen jaren om mogelijke raadsassistenten te enthousiasmeren en om de voorgaande 
raden te bedanken. 
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ORC update 
In de vergadering van week 41 zijn zowel lopende als nieuwe zaken besproken. Zo zijn we 
nog bezig met de OER-B van Informatiekunde, zijn we begonnen met het organiseren van de 
FOC en hebben we een aantal ontvangen mails besproken. 
Belangrijke punten: 
- Er is opnieuw een mail uitgestuurd naar de OC van Informatiekunde. Hierin staat uitgelegd 
dat we niet akkoord zijn gegaan met de wijzigingen in de OER-B en dat de regels van deze 
nieuwe wijzigingen dus niet gehandhaafd mogen worden. Aankomende vergadering hopen 
we een reactie te hebben ontvangen om dit te kunnen bespreken.  
- Er is een brief binnengekomen van Biologie studenten. Hierin werd de OC van Biologie 
gevraagd of er een mogelijkheid was om de hoorcolleges op te laten nemen (de FSR stond 
in de cc). Er is een reply uitgegaan op de e-mail waarin staat dat wij (de FSR) eerst de 
reactie van de OC zullen afwachten maar dat ze altijd bij ons terecht kunnen indien er vragen 
zijn.  
- Wij hebben de RRvE wijzigingen 20-21 ontvangen. Hier hebben we verder geen 
instemmingsrecht op, dus is het slechts doorgelezen.  
- We zijn begonnen met de organisatie van het FOC (via zoom). Robin zal deze week de 
mail-lijst van alle OC's updaten. Iedereen zal nadenken over discussieonderwerpen. 
Volgende vergadering zal de datum geprikt worden en een mail uitgestuurd worden met alle 
informatie.  
 
TSR update 
De TSR is deze week bezig geweest met verdere promotie van de sollicitaties. We gaan een 
nieuwe visual plaatsen op de LIEF instagram, dit omdat de volgers tussen ons account en 
dat van LIEF overlappen. SLAAFS heeft aangegeven geen promotie te willen doen voor de 
raad. Voorlopig willen ze ook hun zetel behouden, totdat alle posities gevuld zijn. Ook 
hebben we besproken collegepraatjes te willen doen, maar dit gaat niet voor of tijdens de 
tentamenweek meer lukken. 
Belangrijke punten: 
- Er komt een filmpje op de MediaWall naast de bibliotheek. 
- LIEF gaat een nieuwe visual op Instagram posten. 
- Collegepraatjes komen misschien na de tentamenweek. 

16. Evaluatie stukken 
 

17. Evaluatie PV 
Daan J: Mensen moeten sneller afgekapt worden. Ook ben je veel te lief Robin, je hoeft 
helemaal niet zo uitgebreid antwoord te geven. 
Jolein: Ik vond dat het goed ging. Ik denk dat het lastig is bij het stuk dat je ook inhoudelijk 
had geschreven. Maar het ging goed. 
 

18.  Rondvraag 
 

19. Actielijst 
(PV-200929-05) Actie Chris: Verwerk de aanpassingen in het HR. 
(PV-201013-01) Actie Daan R: Stuur een reactie naar het DT over de reactie op de reactie 
van het instemmingsverzoek OER-A en de TER-A. 
(PV-201013-02) Actie Jolein en Robin en Sara: Redigeer de reactie op de OER-A. 
(PV-201013-03) Actie Robin: Maak een poll over een meeting na de PV met de CSA in de 
week na de tentamenweek. 
(PV-201013-04) Actie Chris: Voor de volgende PV maak een uiteenzetting van de 
zeswekenplanning op Trello. 
(PV-201013-05) Actie Robin: Regel voor vrijdag een Creative Cloud. 
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(PV-201013-06) Actie Jolein: Maak een poll in de telegram chat wie inhoudelijk wil kijken 
naar de website. 
(PV-201013-07) Actie Robin: Stuur een poll in de tel chat over de data voor meeting met 
ASVA. 
(PV-201013-08) Actie DB: Kijk naar het template voor PV stukken. 
 

20. Punten volgende agenda 
 

21. Sluiting 
Voorzitter Robin sluit de vergadering om 19:30. 
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