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Vergadering PV 12-01-2021 
Tijd 18:00 
Voorzitter Manish Jhinkoe-Rai  
Aanwezig Robin Wacanno, Margot Brinkhof, Parcival Maissan, Fijke Oei, Daan Jellema 
(Daan J), Ilse Altenburg, Chris Rotgans 
Afwezig Sara dos Santos  Gigante, Daan Schoppink (Daan S), Gerben Koopman, Daan 
Rademaekers (Daan R) 
Notulist Rosa van der Laag 
Gast  
 
 

1. Opening 
Voorzitter Manish opent de vergadering om 18:00. 
 

2. Notulen & Actielijst 
De notulen worden ingestemd met enkele aanmerkingen. 
 
(PV-201124-07) Actie Robin: Vraag CONGO waar de doodle blijft. Gedaan. 
(PV-210105-01) Actie Robin: Mail het DT dat het BO op de 20e is en dat er een foutje is gemaakt 
bij de link. Gedaan. 
(PV-210105-02) Actie ORC: Maak tijdslijn voor het verlagen van het BSA. 
(PV-210105-03) Actie Manish: Agendeer BSA op het AO en bespreek dat we tijdens het BO de 
duidelijkheid en de visie willen ontvangen van het DT omtrent het verlagen van het BSA. Gedaan.  
(PV-210105-04) Actie ORC: Denk na over het inwinnen van juridisch advies omtrent BSA bij 
juridische zaken. 
(PV-210105-05) Actie FPC: Creëer bekendheid over het BSA en de hardheidsclausule.  
(PV-210105-06) Actie Daan R: Onderzoek de hardheidsclausule omtrent het BSA. 
 

3. Post 
In 

- Een mail van Kees over een addendum over de begroting 
- De doodle van Congo 
- Een mail over de datum van het BO 
- De OER-A is vastgesteld 
- De nota diversiteit en inclusiviteit. 

 
4. Mededelingen 

Sara is afwezig en heeft Daan J. gemachtigd. 
Daan R is afwezig en heeft Robin gemachtigd.  
Manish: De bijlagen zijn later gestuurd dus jullie kunnen die zo lezen tijdens de vergadering 
 

5. Update CSR  
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De CSR heeft gisteren vergaderd. Het ging hier vooral over het BSA, we gaan samen met andere 
CSR'en een advies sturen waarin we vragen om een dispensatie dit jaar. DIt moet ook snel 
gebeuren want 1 februari komt er in sneltreinvaart aan. Verder gaan we ons inzetten om ecosia 
als standaard zoekmachine te gebruiken, dit is een zoekmachine die hun winst gebruikt om 
bomen te planten en de wereld te verduurzamen. Als laatste hebben we gediscussieerd over 
rooster eisen voor nieuwe roostersoftware en standaarden na 2022. Het ging hier er vooral om 
wat voor studenten belangrijk is, hieruit kwam na onderzoek vooral tijdige informatie, weinig 
reizen tussen locaties en roostervrije dagen.  
Vandaag heb ik OV waar we het ook hebben over het BSA met het CvB.  
 

6. Vaststellen agenda 
1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Ambtelijk secretaris [VERTROUWELIJK] 
8. Inwerktaakgroep  
9. Planning BO 
10. W.v.t.t.k.  
11. Wat gaat er naar de CSR? 
12. Relevante updates taakgroepen en DB 
13. Evaluatie Stukken 
14. Evaluatie PV 
15. Rondvraag 
16. Actielijst 
17. Punten volgende agenda 
18. Sluiting  

 
 
 

7. Ambtelijk secretaris [VERTROUWELIJK] 
 

8. Inwerktaakgroep  
Robin, Ilse, Margot, Fijke en Chris willen in de inwerktaakgroep. 
Daan J: Daan R had ook gereageerd dat hij hierin wilde. 
Chris: Dan hoort hij er ook bij.  
Manish: Eigenlijk moeten we gesloten stemmen omdat het over personen gaat, maar zullen we 
nu afspreken niet gesloten te stemmen? Dan is dat besloten. 
Peiling raadsassistenten: Allemaal positief. 
 
Voorstel: 
Voor: 6 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouden: 0 
 

9. Planning BO 
Robin: Er is dus een verplaatsing geweest van 20 naar 18 januari. Wie kunnen daar nu niet bij 
zijn? 
Margot: Ik en Ilse kunnen er deels of niet er bij zijn. 
Robin: Het gaat vooral om sprekers, dus het is niet een ramp. Maar het is wel fijn als er veel 
mensen bij zijn. 
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Chris: Ik kan er niet bij zijn. 
Daan J: Ik kan wel, en de decaan kan er dan bij zijn. 
Robin: Ik kan ook. 
Manish: Ik ook. 
Fijke: Ik heb twee vakken, maar ik ga mijn best doen. 
Robin: Het is belangrijk om te vragen of Sara en Daan R ook kunnen. 
Rosa: We kunnen ook de nieuwe AS vragen om te komen. 
Daan J: Als we het uit gaan stellen, wordt dat ook een probleem. Waren er verder nog 
vergaderingen veranderd? 
Robin: Nee. Ik vind het apart dat ze dat schema nog stuurde. Ik ben een beetje bang dat er nog 
meer dingen zijn veranderd.  
Manish: Dan laten we het zo staan. 
 

10. W.v.t.t.k. 
 

11. Wat gaat er naar de CSR? 
 

12. Relevante updates commissies en DB  
Gisteren heeft de FPC nagedacht over hoe we de werving aan willen gaan pakken, binnenkort zal 
hier een tijdlijn voor komen. De concrete invulling van sociale veiligheid is besproken: wij willen 
voornamelijk focussen op het promoten van de meldpunten en zorgen dat anonieme meldingen 
wel verwerkt worden. Verder denken we erover na om te kijken of er een klachtenloket opgezet 
kan worden door de faculteit. 
Een aantal belangrijke punten: 
- We gaan een post over de hardheidsclausule maken zonder deze te interpreteren. 
- De nieuwjaarsenquête heeft maarliefst 1323 reacties gehad. 
- De To Dah Loo van februari zal over diversiteit gaan. 
 
 
Afgelopen week hebben we vergaderd over de planning van het FOC en SVO. Ook hebben we de 
voortgang van de OER'en-B besproken. Verder hebben we het uitgebreid gehad over het BSA 
advies en hebben we gebrainstormd over een juridisch advies.  
Uitleg belangrijke punten:  
- Het FOC zal midden februari plaatsvinden, dit zal aan het einde van de maand opgepakt 
worden. 
- Het SVO vindt donderdag 21 januari van 16:00 - 18:00 plaats. De OC's zijn hier al over 
geinformeerd. Omdat Rosa tegen die tijd geen AS meer zal zijn, zullen we vragen of de nieuwe AS 
dit SVO wil notuleren. Aankomende week zullen we bespreken wat de definitieve 
discussiepunten zullen zijn.  
- Iedereen is nog steeds bezig met het lezen van de OER'en-B. 
- We hebben nagedacht wat de mogelijke opties zijn voor het inwinnen van juridisch advies wat 
betreft de BSA norm. Omdat het nogal kort dag is om de februari stoppers hiermee te redden, 
hopen we dit wel zo snel mogelijk terug te koppelen aan de andere studenten. Deze week zullen 
we de brief hebben opgezet, deze zullen we donderdag (aankomende vergadering) bespreken.  
 

13. Evaluatie stukken 
Daan J: Let er wel echt op dat vertrouwelijke bijlagen echt vertrouwelijk zijn.  
 

14. Evaluatie PV 
De raad is tevreden. 
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15. Rondvraag 
Daan J: Als dat contract niet voor 1,5 jaar is, bepaalt de AS het dan zelf? 
Rosa: Er staat een jaar voor zodat de AS niet mee wisselt met de raad. Dus die persoon kan 
nadenken of die een of twee jaar AS wil zijn. 
 

16. Actielijst 
(PV-210105-02) Actie ORC: Maak tijdslijn voor het verlagen van het BSA.  
(PV-210105-04) Actie ORC: Denk na over het inwinnen van juridisch advies omtrent BSA bij 
juridische zaken. 
(PV-210105-05) Actie FPC: Creëer bekendheid over het BSA en de hardheidsclausule.  
(PV-210105-06) Actie Daan R: Onderzoek de hardheidsclausule omtrent het BSA. 
(PV-200112-01) Actie inwerktaakgroep: Geef een taakgroephoofd aan bij het DB voor de 26e jan. 
(PV-200112-01) Actie Rosa: Benader de nieuwe ambtelijke secretaris nadat deze benaderd is 
door Robin voor ma 18 jan.  
(PV-200112-02) Actie Robin: Meld de kandidaten of ze wel of niet zijn ingestemd voor do 14 jan. 
En geef bij de nieuwe AS dat het BO op de 18e is. 
(PV-200112-03) Actie Manish: Maak een geheimhoudingsverklaring voor de nieuwe AS voor 19 
jan.  
(PV-200112-04) Actie Robin: Stuur de geheimhoudingsverklaring op 19 jan. 
(PV-200112-05) Actie nieuwe AS: Stuur de geheimhoudingsverklaring voor 19 jan. 
(PV-200112-06) Actie Robin: Stuur contactgegevens door naar Rosa. 
(PV-200112-07) Actie Robin: Stuur de nieuwe IO en BO data naar de nieuwe AS 
(PV-200112-08) Actie Robin: Benader Rosa wanneer de nieuwe kandidaat is benaderd per mail.  
 

17. Punten volgende agenda 
 

18. Sluiting 
Voorzitter Manish sluit de vergadering om 19:04. 
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