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Vergadering PV 19-01-2021 
Tijd 18:00 
Voorzitter Manish Jhinkoe-Rai  
Aanwezig Robin Wacanno, Margot Brinkhof, Parcival Maissan, Fijke Oei, Daan Jellema 
(Daan J), Ilse Altenburg, Chris Rotgans, Gerben Koopman 
Afwezig Sara dos Santos  Gigante, Daan Schoppink (Daan S), Daan Rademaekers (Daan R) 
Notulist Rosa van der Laag 
Gast Hilal Demirel, Amber Cornelissen. 
 
 

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

2. Notulen & Actielijst 
De notulen worden ingestemd. 
 
(PV-210105-02) Actie ORC: Maak tijdlijn 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. 
Gedaan.  
(PV-200112-01) Actie Rosa: Benader de nieuwe ambtelijke secretaris nadat deze benaderd is 
door Robin voor ma 18 jan. Gedaan  
(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. Gedaan.  
(PV-200112-03) Actie Manish: Maak een geheimhoudingsverklaring voor de nieuwe AS voor 19 
jan. Gedaan. 
(PV-200112-04) Actie Robin: Stuur de geheimhoudingsverklaring op 19 jan. Gedaan.  
(PV-200112-05) Actie nieuwe AS: Stuur de geheimhoudingsverklaring voor 19 jan. Gedaan.  
(PV-200112-06) Actie Robin: Stuur contactgegevens door naar Rosa. Gedaan. 
(PV-200112-07) Actie Robin: Stuur de nieuwe IO en BO data naar de nieuwe AS. Gedaan.  
(PV-200112-08) Actie Robin: Benader Rosa wanneer de nieuwe kandidaat is benaderd per mail. 
Gedaan.  
 

3. Post 
In 

- Een mail over de health-week 2021 
- Van Kees kregen we het een en ander over diversiteit en plagiaatdetectie en interventie 
- Een mail over herbruikbare koffiemokken 
- Een duits emailtje over Biologie studeren in Duitsland 
- Een universiteit in Instanbul, daar is een rector opgepakt en de vraag is of we daartegen 

zijn 
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- Een mail over de faces of science park 
 

4. Mededelingen 
Sara heeft Chris gemachtigd.  
Daan R heeft Gerben gemachtigd.  
Robin: machtigingen tellen niet mee voor het quorum. En nog een herinnering, mensen die iets 
hebben gedeclareerd, willen zij het bonnetje en de facturen sturen zodat ik de realisatie kan 
afronden.  
 

5. Update CSR  
Gisteren heeft de CSR vergaderd tijdens ons BO. Hier volgt dus een verslag gemaakt met de 
concept notulen (voor zover die af zijn). Er is gesproken over een brief van time-out, dit is een 
jongere platform die een manifest heeft opgesteld met maatregelen om jongeren beter uit de 
corona crisis te krijgen. Ik was hier erg kritisch op omdat enkele punten op dit moment niet 
realistisch zijn met de pandemie waar we in zitten (zoals de onmiddellijke hervatting van 
activiteiten voor studie- en studentenverenigingen). Ook wilde ze jongeren als eerste laten 
vaccineren, iets dat gezien dat adviezen van de gezondheidsraad me erg onverstandig leek. We 
hebben afgesproken het manifest alleen te ondertekenen als deze punten zouden verdwijnen. 
Verder hebben we over de M-OER gesproken. We gaan als CSR ook wijzigingen aandragen (net 
zoals de FSR's). We zetten hier vooral in op het rechttrekken van de cijfers afronding op de uni. 
Verder willen we studenten meer zeggenschap geven op het inkijkmoment voor tentamens en 
we willen dat je bij het inkijken altijd duidelijk recht hebt om het antwoordmodel te zien.  
 

6. Vaststellen agenda 
Chris: Ik wil een puntje toevoegen over het aanstellen van de AS.  

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

 
7. Benoeming opleidingsdirecteur [VERTROUWELIJK]  
Discussiepunten 
1. Is het stuk duidelijk? 
Margot: Er staat dat er negatief geadviseerd wordt. Kan je me dat uitleggen? 
Manish: Over het algemeen moet de grootste verandering ingestemd moet worden met een 
meerderheid van tweederde.  
Robin: Ons kan twee dingen worden gevraagd. Bij instemming is het standaard negatief. Bij 
adviseren is het standaard positief omdat dat de grootste verandering zou zijn.  
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2. Mist er informatie? 
3. Missen er plus- of minpunten? 
4. Kloppen de plus- en minpunten? 
Gerben: De plus en minpunten zijn verkeerd om.  
5. Discussiemoment. 
6. Stemmen over het stemvoorstel. 

Robin: over personen moeten gesloten stemmen. Dus we moeten het er mee eens zijn dat we open 
stemmen. 
Iedereen: is het er mee eens. 

 
Stemvoorstel: De FSR FNWI 20/21 adviseert negatief over de benoeming van prof. dr. 
Franciska de Vries als opleidingsdirecteur van Earth Sciences. 

Voor: 0 Tegen: 7 Blanco: 0 Onthouden: 0 
 

8. Aanstellen AS [VERTROUWELIJK]  
 

9. W.v.t.t.k. 
 

10. Wat gaat er naar de CSR? 
 

11. Relevante updates commissies en DB  
Hierbij een update vanuit het DB. 
Er waren geen onderwerpen aangedragen door de DB-leden, waardoor de vergadering van 
afgelopen woensdag niet door is gegaan. 
Op korte termijn zal ik weer met de voorzitters van de verschillende raden spreken. 
Mochten jullie onderwerpen willen agenderen voor het DB, dan kan dat mij altijd gevraagd 
worden.  
 
Vandaag heeft de FPC de tijdlijn voor het wervingsprocess uitgewerkt. Ook hebben we kort 
besproken hoe we de nieuwjaarsenquête gaan analyseren en hoe we de resultaten daarvan 
willen presenteren aan onze medestudenten. 
Een aantal belangrijke punten: 
- We zullen in februari collegepraatjes gaan doen om de bekendheid van de raad te vergroten en 
om te werven. 
- Namens de FSR zullen Margot en iets gaan vertellen over ons diversiteitsbeleid op het "Faces of 
Science Park" event. 
- Manish heeft enkele nieuwe dossiers bedacht waar hij mee aan de slag wilt. Binnenkort meer 
hierover. 
 
Afgelopen week hebben we een gesprek gehad met de OD van Earth Sciences. Hier is een PV stuk 
voorgeschreven dat deze vergadering behandeld zal worden. Verder hebben we een groot deel 
van de vergadering besteed aan het bespreken van de BSA norm. Daarnaast hebben we ook de 
laatste dingen geregeld voor het SVO.  
Uitleg belangrijke punten: 
- Het OD gesprek heeft plaatsgevonden op 14 januari. In de PV zal er een advies gevormd 
worden over het benoemen van de prof. als opleidingsdirecteur van Earth Sciences. 
- We hebben de opties overwogen wat bereft het aanvragen van juridisch advies omtrent de BSA 
norm. We hebben besloten na de BO hier verder over te spreken.  
- Het SVO zal donderdag 21 januari van 16:00-18:00 plaatsvinden. Hierbij zullen ongeveer 5 
leden aanwezig zijn. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: contact met studenten, contact 
met OD, motivatie, teambuilding, structuur OC en het inwerken van nieuwe leden. 
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12. Evaluatie stukken 

Robin: Kan de datum van de PV in de mails en in de agenda komen te staan? Dat helpt wel in het 
duidelijk maken van wat wanneer wordt besproken. 
Manish: Ja.  
 

13. Evaluatie PV 
De raad is tevreden. 
 

14. Rondvraag 
Margot: Vorige week kwam op het BVO naar boven dat op 30 januari een  
 

15. 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-210119-01) Actie Iedereen: Mail facturen en bonnetjes voor vrijdag de 22e naar het 
mailadres van de raad. 
(PV-210119-02) Actie ORC: Schrijf een advies met betrekking tot de opleidingsdirecteur van 
Earth Sciences en stuur deze naar Manish ter redactie voor donderdag. 
(PV-210119-03) Actie Robin: Stuur het advies met betrekking tot opleidingsdirecteur Earth 
Sciences naar het DT en Kees voor vrijdag. 
(PV-210119-04) Actie iedereen: Stuur Margot of je meegaat naar de kanditour op 30 januari.  
 

16. Punten volgende agenda 
 

17. Sluiting 
Voorzitter Manish sluit de vergadering om 18:40. 
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