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Vergadering
Tijd
Voorzitter
Aanwezig
Chris Rotgans,
Afwezig
Notulist
Gast

PV 17-11-2020
18:00
Manish Jhinkoe-Rai
Jolein Rau, Daan Rademaekers (Daan R), Robin Wacanno, Daan Jellema (Daan J),
Gerben Koopman, Daan Schoppink (Daan S)
Martijn Brehm, Sara dos Santos Gigante
Rosa van der Laag
Hilal Demirel

1. Opening
Voorzitter Manish opent de vergadering om 18:00.
2. Notulen & Actielijst
De notulen worden ingestemd met enkele aanmerkingen.
(PV-201020-04) Actie Robin: Breng logboek op PV op 17 november. Gedaan.
(PV-201011-01) Actie Daan R en Robin: Stuur het advies over de begroting ter redactie naar
Jolein voor 10 november 23:00 uur. Gedaan.
(PV-201011-02) Actie Jolein: Stuur de geredigeerde versie van het advies over de begroting naar
Manish voor 9:00 morgen. Gedaan.
(PV-201011-03) Actie Manish: Lees het advies over de begroting voor 11 november 12:00 uur
en geef feedback aan de taakgroep financiën. Gedaan.
(PV-201011-04) Actie Robin: Stuur het advies over de begroting voor 11 november 16:00 naar
het DT. Gedaan.
(PV-201011-05) Actie Daan R: Ga na of partijen ook worden gemaild over de verkiezingen voor
17 november.
(PV-201011-06) Actie Iedereen: kijk de werkafspraken en het HR door en geef feedback voor
aankomende vrijdag 13 november voor 12:00. Gedaan.
3. Post
In
-

Een mail van het bestuur van CONGO dat wilde kennismaken

-

Het advies op de begroting

Uit

Robin: Is er nog animo voor de het project voor studentencontact of de verkiezingen?
4. Mededelingen
Sara is afwezig en machtigt Manish.
Daan S is afwezig en machtigt Daan J.
Chris: Ik ga er eerder vandoor.
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5. Update CSR
Vorige week had de CSR op een dag GOV over het instellingsplan en GV over de begroting. Op de
GOV hebben we vooral vragen gesteld over het instellingsplan. Hierbij lag de nadruk op
implementatie van bepaalde plannen en hoe vernieuwingen in het onderwijs worden
vormgegeven. Bij de GV hebben we het advies van de CSR en de COR besproken. Het advies van
ons zal hierin ook worden meegenomen. Verder hebben twee faculteiten een negatief advies
gegeven, we gaan kijken hoe we dit gaan verwerken in ons advies. Gisteren hadden we PV. Hier
hebben we het gehad over de tijdlijn voor de verkiezingen van komend jaar. Het plan is ontstaan
dat er volgend jaar langere periode verkiezingen zijn doordat het samenvalt met hemelvaart. We
hebben een discussie gehad over deze verlenging omdat dit ook meer van de partijen vraagt en 5
dagen lang campagne voeren al als erg lang wordt ervaren. De vraag was ook of dat verlenging
daadwerkelijk ervoor gaat zorgen dat er meer mensen komen opdagen. Statistieken laten zien
dat er vooral de eerste twee dagen veel wordt gestemd.
6. Vaststellen agenda
Manish: Nieuwjaars enquête, BO nabespreken, trainingen van taqt en notulen worden
toegevoegd
1. Opening
2. Notulen en Actielijst
3. Post in/uit
4. Mededelingen
5. Update CSR
6. Vaststellen agenda
7. Logboek
8. Commissaris of commissiehoofd
9. Raadsassistenten (vertrouwelijk)
10. Nieuwjaars enquête
11. BO nabespreken
12. Notulen
13. Taqt trainingen
14. Raad van Advies
15. W.v.t.t.k.
16. Wat gaat er naar de CSR?
17. Relevante updates taakgroepen en DB
18. Evaluatie Stukken
19. Evaluatie PV
20. Rondvraag
21. Actielijst
22. Punten volgende agenda
23. Sluiting
7. Logboek
Discussiepunten
1. Is het stuk duidelijk?
Jolein: Wat hoort te staan bij de status?
Robin: De komma moest een punt zijn.
2. Mist er informatie?
Daan J: Wie vult het in?
Jolein: Dat deden vorig jaar de taakgroep- en de comissiehoofden. Voor de PV deed iemand dat
van DB, waarschijnlijk de voorzitter.
3. Discussiemoment
Gerben: Ik denk dat het wel structuur kan bieden, maar het is ook extra werk.
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Daan R: Vorig jaar heb ik het als taakgroephoofd ingevuld en het was wel wat werk maar het is
niet meer dan een uur. Het bijwerken duurt 5 minuten en het heeft wel voordelen.
Daan J: Persoonlijk denk ik dat het niet veel nut heeft want je kan ook in Gmail of de drive
zoeken wanneer de stukken zijn gestuurd.
Jolein: Ik heb het als taakgroephoofd ook ingevuld. Ik heb er nooit gebruikt van gemaakt. Ik
hoorde dat mensen het voor archiefstuk gebruiken, maar die werkte ik constant bij. De
zoekfunctie in de drive vond ik ook handiger.
Manish: Er waren vorig jaar 5 taakgroepen. Nu zijn het twee commissies, dus het is al vrij
makkelijk voor ons als DB om bij te houden wat de commissies doen. Ik heb er zelf niet echt baat
bij.
Jolein: Het punt was niet dat het DB kon inzien wat de updates zijn. Daarvoor zijn commissie
updates. Het punt was dat de volgende raad er makkelijk in terug kon zoeken.
Manish: Wie is er voor de invoering van een logboek?
Positief: 0 Neutraal: 4 Negatief: 3
Robin: Ik denk niet dat ik het nog een keer langs de PV breng.
Jolein: We moeten erover stemmen als we het niet meer willen. Ik wil het schrijven van het stuk
ook best over nemen. De grootste verandering is dat we het immers niet meer willen.
Daan J: Aangezien je het stuk nu toch aan het schrijven bent, is het handig als Robin dit doet.
Robin: Ik wil het best schrijven, maar ik besteed liever mijn tijd aan andere productievere
dingen. Ik was er niet bij toen dit actiepunt mij gegeven werd.
Manish: Jolein schrijf het OB stuk over het logboek.
Jolein: Mag het ook alleen een besluitvormend stuk zijn?
Manish: Ja.
8. Commissaris of commissiehoofd
Discussiepunten
1. Is het stuk duidelijk?
Jolein: Er moet alleen het stemvoorstel met verandering naar commissaris staan.
Daan R: Ik neem aan dat er een discussiemoment is.
2. Mist er informatie?
3. Discussiemoment.
Jolein: Ik vind commissiehoofd fijn, want commissaris klinkt groter dan dat het is. Daarnaast
vind ik het onnodig om het te veranderen.
Daan R: We gebruiken taakgroephoofd standaard en commissiehoofd past daar beter bij .
Daan J: Ik vind het zelf onprofessioneel om een zelf verzonnen woord te gebruiken. Als
commissie- of taakgroephoofd doe je wel meer dan andere leden. Je hoeft niet het met
terugwerkende kracht in stukken aan te passen.
Jolein: Een commissiehoofd of taakgroephoofd doet niet meer dan een gewoon lid.
Daan J: Ik bereid vergadering voor, bedenk wat er geagendeert moet worden en zit mensen
achter hun reet aan.
Jolein: Voorbereiden doe ik als gewoon lid ook.
4. missen er stemvoostellen?
5. kloppen de stemvoorstellen?
6. missen er plus en minpunten?
Chris: Ik kon niet echt voor- of nadelen bedenken.
De FSR FNWI 20/21 neemt commissaris aan voor de voorzitter van een commissie.
voor: 5 Tegen: 3 Blanco: 0 Onthouden: 2
Niet aangenomen.
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Manish: Vanaf nu gebruiken we commissiehoofd voor de benaming voor de
commissievoorzitter. Het HR hoeft hierdoor niet meer veranderd te worden.
9. Raadsassistenten [VERTROUWELIJK]
10. Nieuwjaars enquête
Daan J: Ik wil de raad bij deze even informeren over de nieuwjaars enquête (hierna NJE). De
enquête is gebaseerd op die van vorig jaar. Er komen ongeveer 10 vragen, dus 5 per commissie.
Iedere commissie verzint een aantal vragen, zoveel mogelijk gesloten. Met open vragen wordt de
enquête te lang en studenten zijn nou eenmaal lui. Ten tweede wordt het schoonmaken van de
data bij open vragen echt onmogelijk. De vragen zelf moeten inhoudelijk nuttig zijn, dat houd in
dat we geen vragen moeten hebben als "wist jij dat....." of vragen waar wij niets aan kunnen
veranderen als studentenraad. Er moet goed worden nagedacht worden over wat je met de
informatie wilt doen. Tegen de tijd dat de vragen worden aangedragen uit de commissies moet
er ook echt bij verteld worden wat de commissie met het antwoord wil gaan doen. Daarnaast
moet er aan iedere vraag nog toegevoegd welke aanvullende info nog meer nodig is (welke
studie, welk jaar, etc). Beide commissies hebben dan een gerangschikte lijst van vragen met een
duidelijke omschrijving en doel. Vervolgens kiest de FPC de definitieve vragen uit die in de
enquête komen. Over de promotie van de NJE wordt binnen de FPC gebrainstormd. Vorig jaar is
er een fiets weggegeven en zijn er iedere dag acties gehouden in de hal. Dit laatste is nu
natuurlijk niet mogelijk dus input vanuit ORC wordt ook erg gewaardeerd. Deze instructies
zullen nog worden doorgestuurd naar de commissiehoofden. Zijn er nog vragen over de NJE?
Jolein: Vorig jaar is dit langs de PV gegaan, hoe het eruit ziet. Doen we dit jaar dus niet?
Daan J: Ik heb het met Daan S besproken en hij zei dat het geen goed idee was om het langs de PV
te brengen. Als je het met experts bespreekt weet je wat het beste is.
Jolein: Ik denk dat ik ook voor ben. Het is wel goed dat dat iedereen weet dat het niet per se op
deze manier moet, en dat het ook langs de PV zou kunnen.
Daan J: Zijn er mensen die dit graag langs de PV willen? Nee.
Robin: Ik ben persoonlijk geïnteresseerd in die enquête. Maar ik zit niet in de commissie.
Daan J: Ik kan je de procedure uitleggen en de updates kunnen we je sturen. Meer is er niet over
te vertellen.
Jolein: Ik neem aan dat er updates komen. In de PV kan je daar ook vragen over stellen.
11. BO nabespreken
Jolein: Hadden we van de notulen een extra punt gemaakt?
Manish: Dat is agendapunt 12.
Daan R: Ik denk dat het prima was. Ik ben niet per se voorstander van een compromis bij de
OER-A. Het is misschien goed om op een gegeven moment te laten zien dat we geen compromis
willen sluiten en dat hij moet kiezen.
Jolein: Bij de OER-A hadden we echt een lijst van argumenten waarom wij gelijk hebben. Nu leek
het een beetje alsof we een compromis gaan sluiten, wat ik een beetje zwak vind.
Daan J: We hadden het duidelijker kunnen maken dat we dat niet willen.
Daan R: We kunnen het wel zeggen, maar ik denk dat dat niet heel veel zin heeft om het uit te
spreken.
Gerben: Ik denk dat dit politiek verstandiger is, want we gaan nog steeds geen compromis
sluiten.
Jolein: Ik vind dat we het iets duidelijker hadden kunnen maken.
Daan R: We hadden het iets steviger kunnen later overkomen.
12. Notulen [VERTROUWELIJK]
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13. Taqt trainingen
Chris: De zoom trainingen van taqt zijn max 2 uur. Ik wil even jullie mening weten of jullie er oké
mee zijn om er eentje online te doen.
Daan R: Ik heb er vorige week een gedaan online, en ik denk dat de essentie van de training wel
overkomt.
Chris: Ik vond het best wel heftig, zo’n online training.
Daan J: Het is beter het nu online te doen dan aan het einde van het raadsjaar.
Manish: Dan gaat Chris daar naar kijken.
Chris: Dan stuur ik een doodle en een keuzemogelijkheid. Voor effectief vergaderen en de
vaagheidszone.
Robin: Er waren vier trainingen waar we uit konden kiezen. Misschien zijn die ook handig voor
de raadsassistenten.
Chris: Belbin en OER masterclass horen er ook nog bij.
Jolein: Voorzitterstraining en vaagheidszone hadden we vorig jaar gedaan met zijn allen. Het is
misschien handig om belbin te doen met de raadsassistenten. De OER masterclass was niet erg
nuttig.
Daan R: Bij effectief vergaderen en de voorzitterscursus behandelen dezelfde dingen. De
vaagheidszone training is heel nuttig. Zeker voor een BO.
Daan J: Ik heb binnen scheikunde drie keer Belbin gedaan. Als de raadsassistenten dat ook al
hebben gedaan, is dat niet handig.
Jolein: Je krijgt wel advies hoe de groepssamenstelling het beste werkt. Ik weet dat het vorig jaar
heel erg accuraat was. Verder heb ik hier geen mening over.
14. Raad van Advies
Manish: De Raad van Advies is officieel geïnstalleerd tijdens de PV. Wij danken hen voor hun
toekomstige inzet.
15. W.v.t.t.k.
16. Wat gaat er naar de CSR?
17. Relevante updates taakgroepen en DB
Deze week heeft de ORC de laatste puntjes op de i's gezet voor de voorbereidingen van het FOC.
Tijdens het FOC zal gepeild worden of er animo is voor een SVO. We hebben een mail ontvangen
van Annemarie dat de OER'en-B online staan. Bovendien is er een kennismakingsgesprek
ingepland met Annemarie (26 november). Ook hebben we een koffiemoment gehad met Lex
waarin we het hebben gehad over de OER-A en terugkoppeling van de vakevaluaties.
Uitleg belangrijke punten:
- 26 november 10:00 heeft de ORC een kennismakingsgesprek met Annemarie gepland staan.
- FOC zal donderdag 19 november om 17:00 plaatsvinden. Hier zijn alle voorbereidingen al voor
getroffen. Punten die op de agenda staan zijn: 1) onderwijs in tijden van corona 2) vakevaluaties
3) studentenwelzijn.
- SVO animo zal gepeild worden op het FOC.
- Tijdens het koffiemoment met Lex hebben we het gehad over de terugkoppeling van
vakevaluaties aan studenten en de OER-A. De ORC heeft gebrainstormd over het plaatsen van de
vakevaluaties in de studiegids, dit hebben we voorgelegd aan Lex. Volgens hem zal het lastig te
realiseren zijn omdat er een vertraging zit in de studiegids, deze wordt slechts 1 keer per jaar
gepubliceerd. We zullen dit nog met de rest van de commissie bespreken. Bovendien hebben we
het gehad over de aanwezigheidsplicht van studenten en de implicaties voor de toekomst door
corona.
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Deze week hebben we met de FPC besproken hoe wij binnen de commissie gebruik willen
maken van raadsassistenten.
Een aantal belangrijke punten:
- De FPC prefereert het aanhouden van de commissiestructuur.
- Er zijn verschillende dossiers die wij als FPC graag door raadsassistenten op willen laten
pakken. Ook zullen enkele dossiers worden uitgebreid en worden andere dossiers mogelijk
worden doorgeschoven.
- De promotie rondom de nieuwjaars enquête, waar ik bij de PV ook kort over zal vertellen, is
verder uitgediept.
18. Evaluatie stukken
Jolein: De BOB fase was niet helemaal duidelijk bij het stuk commissaris en commissiehoofd.
19. Evaluatie PV
Daan J: We konden soms een beetje te hard zijn voor elkaar vandaag.
Manish: We wilden wel eens spreken voor een hand op te steken.
Daan R: Het is fijner om dingen een week uit te stellen dan dingen last minute op de agenda te
gooien.
Jolein: Het peilen moet er nu ook wel in zitten.
20. Rondvraag
21. Actielijst
(PV-201011-05) Actie Daan R: Ga na of partijen ook worden gemaild over de verkiezingen voor
17 november.
(PV-201117-01) Actie iedereen: Laat weten of er animo is voor de projecten rond verkiezingen
en studentcontact.
(PV-201117-02) Actie Jolein: Schrijf een besluitvormend stuk over het logboek voor vrijdag
14:00.
(PV-201117-03) Actie Chris, Robin, Daan J en Sara: Bereid voor PV 24-11-2020
het inwerken van de raadsassistenten voor.
(PV-201117-04) Actie Chris, Robin, Daan J en Sara: Maak voor PV 24-11-2020 een doodle voor
de komende twee weken en stuur die naar TSR.
(PV-201117-05) Actie Chris: Stuur voor zondag een doodle met een lijstje met mogelijke tact
training.
22. Punten volgende agenda
Green commitment, misschien een stuk vanuit de CSR, en een stuk over het logboek.
23. Sluiting
Voorzitter Manish sluit de vergadering om 19:37.
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