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Vergadering PV 30-03-2021
Tijd 18:00
Voorzitter Manish Jhinkoe-Rai
Aanwezig Robin Wacanno, Daan Rademaekers (Daan R), Sara dos Santos Gigante, Ilse
Altenburg, Margot Brinkhof, Chris Rotgans, Gerben Koopman, Fijke Oei, Parcival Maissan,
Afwezig Daan Schoppink (Daan S), Daan Jellema (Daan J)
Notulist Amber Cornelissen
Gast: Hilal Demirel

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

2. Notulen & Actielijst
Fijke: Daan J stond niet bij de aanwezigen.
Notulen zijn goedgekeurd.
(PV-210324-01)  Actie Robin - Vul de mail in voor Margot, Robin en Sara voor deelname in Juni
voor 30-03 Gedaan
(PV-210324-02) Actie Sara - Uitgebreide update geven m.b.t printmogelijkheden voor studenten
30-03 Gedaan
(PV-210324-03) Actie iedereen - Denk na over een volgend raadsjaar voor 30-03 Gedaan
(PV-210324-04) Actie Manish - Schrijf brief omtrent realisatie van klachtenloket 29-3 Gedaan
(PV-210324-05) Actie Daan J - Lees de brief over realisatie van klachtenloket 30-03 Gedaan
(PV-210324-06) Actie Robin - Verstuur brief omtrent klachtenloket naar het DT 31-03 Niet
gedaan
(PV-210324-07) Actie Manish - Agendeer klachtenloket op het volgende BO Niet gedaan
(PV-210324-08) Actie Daan J: Agendeer mail over werving voor 26-3 Gedaan
(PV-210324-09) Actie Daan J - Stuur mail over werving voor 30-03 Niet Gedaan

3. Post
In
Robin: Een email vanuit studievereniging via ga ik doorsturen over een evenement waar we
gratis toegang tot krijgen. We hebben ook een adviesaanvraag gekregen over de herbenoeming van
de decaan. Er moet nog een archiefstuk over gelezen worden.

Uit
Robin: Ons ongevraagde advies over de vakevaluaties is verstuurd.

4. Mededelingen
Manish: Er is een mail gestuurd over de wijzigingen van een aantal data. Ik ben blij dat er veel
mensen zijn ondanks het mooie weer. Daan J is niet aanwezig en heeft mij gemachtigd, van Daan
S heb ik niet gehoord. Volgende week is er een voorbespreking voor het BO van 13 april na het
pv.
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5. Update CSR
Daan R: Hier volgt mijn update voor deze week. Gisteren hebben we het op de PV gehad over het
plan om gratis menstruatieproducten aan te bieden op de UvA en de mogelijkheden die hierbij
zijn qua implementatie. Voor we hierover gaan stemmen wachten we nog op informatie van de
VU (waar ze dit al doen) en informatie van faciliteiten. Voor de implementatie zijn er grofweg 3
opties waar de CSR naar kijkt.

Bij de eerste opties worden er afhaalpunten geplaatst in de gehandicaptentoiletten en in de
meeste vrouwelijke toiletten alsmede de genderneutrale toiletten. Dit is ideaal voor privacy en
toegankelijkheid maar het is waarschijnlijk wel de duurste optie.

De tweede optie is het plaatsen van verschillende afhaalpunten binnen de faculteiten. Deze optie
is goedkoper maar verminderd privacy en maakt het voor sommige misschien lastig om hiervan
gebruik te maken omdat ze zich hier niet prettig bij voelen.

De derde optie is het plaatsen van een afhaalpunt per gebouw. Dit doen ze op de VU en is het
goedkoopste en makkelijkste maar de privacyproblemen van optie 2 blijven staan.

Ik zou hierover graag een korte discussie (5 min) en een peiling willen hebben vanuit de FSR als
we dat redden op de PV zodat ik een beter idee heb van hoe jullie hier naar kijken.

Verder hebben we gesproken over sociale veiligheid. We gaan aanbevelen dat er nog in beroep
kan worden gegaan tegen uitspraken van de klachtencommissie en dat het CvB hierover
oordeelt.

Verder gaan we adviseren dat er nog niet moet worden geadviseerd over uitwisselingen omdat
we denken dat het hier nog te vroeg is. Ook zou dit gek zijn omdat de huidige situatie moeilijk te
vergelijken is met september omdat er dan veel meer gevaccineerd is.

Als laatste hebben we intern gekeken naar onze financiën. Dit zit goed in elkaar en er gaan ook
weinig dingen veranderen binnen onze boekhouding.

Daan R:Ik heb de vraag of we het als wvttk kunnen bespreken zodat ik weet hoe jullie er
tegenaan kijken. Het gaat ook onze faculteit aan? De FPC vergaderde toch op maandag?
Manish: Wij vergaderen vanaf volgende week op donderdag.
Daan R: Zij kunnen het misschien voorbespreken maar het kan ook besproken worden op de pv.
Het gaat om iets groots wat ons ook aan gaat. We gaan nog kijken naar het exchange program
aangezien het CvB beslissingen maakt met de huidige situatie in acht maar we weten dat we in
september waarschijnlijk allemaal gevaccineerd zijn. Dat is waarschijnlijk ook zo in de landen
waar we uitwisselingscontacten mee hebben.
Sara: Hadden jullie het gehad over de uitwisseling van semester 2?
Daan R: De UvO en het CvB wil dat het niet door gaat. De CSR gaat hier een brief over sturen om
het anders te doen en te kij ken naar de situatie in september.
Sara: Er is niet gekeken naar het tweede semester?
Daan R: Nee, dat is nog te vroeg.

6. Vaststellen agenda
1. Opening
2. Notulen en Actielijst
3. Post in/uit
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4. Mededelingen
5. Update CSR
6. Vaststellen agenda
7. Deelname Tweede Raadsjaar (Vertrouwelijk)
8. Mail namens de raad (Vertrouwelijk)
9. Rechtsbescherming
10. Concept- TERs Deel B Wijzigingen MSc
11. Concept-OER’en Deel B Wijzigingen MSc
12. Concept OER-A en TER-A Wijzigingen
13. OER’en Wijzigingen
14. W.v.t.t.k.
15. Wat gaat er naar de CSR?
16. Relevante updates taakgroepen en DB
17. Evaluatie Stukken
18. Evaluatie PV
19. Rondvraag
20. Actielijst
21. Punten volgende agenda
22. Sluiting

De agenda is vastgesteld.

7. Deelname Tweede Raadsjaar [Vertrouwelijk]

8. Mail namens de raad [Vertrouwelijk]

9. Rechtsbescherming
is het stuk duidelijk?
Robin: Het is mij niet duidelijk wat het concrete idee is, FSP komt er aan en we kunnen advies
uitbrengen dat hier aandacht aan wordt besteed. Ik snap niet wat het concrete idee is.
Daan R:  Het rapport is er en de CSR kijkt hoe het systeem kan worden aangepast zodat de
positie van studenten steviger staat. Het wordt centraal opgenomen en sociale veiligheid loopt
centraal. We kunnen het opnemen in het FSP maar ik weet niet wat het nut is want dit is al een
recht, er is een zorgplicht voor de studenten. Ik denk dat we iets niet bindends in het FSP gaan
zetten en dat we daar veel tijd aan kwijt zijn. We kunnen denk ik beter kijken naar hoe we sociale
veiligheid kunnen verbeteren. Ik snap niet waarom je het concreet wilt.
Manish: Het is een brainstormsessie hoe het concreet kan, dit is niet zo een idee dat dit zou
kunnen. De vervolgactie is een nieuw BO stuk. Er is al een mate van rechtsbescherming maar ze
kunnen zich er meer voor inspanning, zoals we zien in het rapport over sociale veiligheid. De
procedure voor klachten gaat niet zo goed in de praktijk en daar moeten we het als faculteit over
hebben.
Sara: Had je al invulling voor het nieuwe systeem?
Manish: Ik heb geen nieuw systeem bedacht maar het FSP is een rode draad waar je je aan kan
houden. Het is misschien wel mooi dat de faculteit iets doet met de onderwerpen klachten en
rechtsbescherming. Het gaat niet om cijfer inhoudelijke zaken.
Sara: Misschien kun je het nieuwe klachtenloket als voorbeeld gebruiken.
Manish: Het is een brainstormsessie om te kijken of er draagvlak is.
Robin: Ik snap niet waarom het een BO stuk is als het een brainstormsessie is. Inhakend op wat
Daan R zei, het lijkt me een centraal probleem als het al een zaak is. Ik snap niet wat het concrete
plan is los van aandacht vragen in het FSP. Ik zie niet wat daar de acties op gaan zijn.
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Daan R: De klachtprocedure met een klachtenloket waar het rapport over gaat is volgens mij een
centrale klachtenprocedure met een centraal klachtenloket.
Manish: Volgens mij niet.
Daan R: Volgens mij is dat een centrale instantie.
Manish: Volgens mij is het onafhankelijk.
Daan R: Het is centraal geregeld en ik weet niet wat wij daar te zoeken hebben.
Manish: Samenwerken kan altijd.
Manish: Er ligt nog geen concreet plan, dit is een brainstormsessie om te kijken of er een ambitie
ligt om te bekijken hoe je beter kan omgaan met klachten. Bedoel je dat Daan R?
Daan R: Het is goed om te kijken naar rechtsbescherming maar als het gaat om een centrale
commissie dan hebben wij daar weinig te zoeken.
Robin: Ik mis voldoende informatie om te brainstormen. Er staan allemaal brede dingen maar ik
zou niet weten wat wij daar als raad mee kunnen als we er überhaupt al wat mee kunnen. Als we
een brainstorm doen dan wil ik in het stuk liever concreet zien wat er mogelijk is want dat mis ik
in het stuk.
Gerben: Ik kon de OER’en niet inzien.
Parcival: Het was een zipbestand.

Pauze

10. Concept- TERs Deel B Wijzigingen MSc
Sara: Er staat bij dat er drie TERs missen, de VU is penhouder van twee (hier hebben we dus
geen instemmingsrecht op) en de ander hebben we nog niet ontvangen.
Is het stuk onduidelijk?

Mist er informatie?

Heeft er iemand vragen over een van de TER-wijzigingen?

11. Concept-OER’en Deel B Wijzigingen BSc
Is het stuk duidelijk?
Parcival: Gaat er iets mis dat er twee keer MSc staat.
Robin: Dit moet BSc zijn.

Mist er informatie?

Heeft iemand een vraag over de OER’en Deel B Wijzigingen?

12. Concept OER-A en TER-A Wijzigingen
Robin: We hebben het al besproken met Annemarie en dit stond in het concept.

Is het stuk duidelijk?

Mist er informatie?

Heeft iemand een vraag over een van de OER-wijzigingen?

13. OER’en wijzigingen
Sara: We hebben hem aangepast en we gaan hierover stemmen.
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Robin: Het stuk over de mastertoelatingseisen heeft nu drie stemvoorstellen om het wat
gedetailleerder te maken. We hebben hier als FSR geen recht op, deze delen van de OER. Het is
puur adviserend maar we kunnen niks afdwingen als we stemmen.
Manish: Staat het de volgende keer in het stuk.
Robin: We hebben het vandaag ontvangen.
Manish: Deel A is gelaagd stemmen?
Robin: Nee.

Is het stuk onduidelijk?

Mist er informatie?

Kloppen de stemvoorstellen?

Missen er stemvoorstellen?

Kloppen de plus- en minpunten?

Missen er plus of minpunten?

Stemvoorstel A-1: De FSR FNWI 20/21 vindt de toegangseisen voor masteropleidingen aan
de FNWI gelijk moeten zijn, m.u.v. vakinhoudelijke eisen m.b.t. de vooropleiding.
Peilen
4 Positief 0 Neutraal 0 negatief
Stemmen
7 voor 0 tegen 0 blanco 1 onthouden

Stemvoorstel A-1 is aangenomen

Stemvoorstel A-2: De FSR FNWI 20/21 spreekt zich uit tegen aanvullende toelatingseisen
voor masters in de vorm van een maximale studieduur van de voorafgaande bachelor en
een minimale GPA voor de voorafgaande bachelor
Peilen
4 positief 0 neutraal 0 negatief
Stemmen
7 voor 0 tegen 0 blanco 1 onthouden

Stemvoorstel A-2 is aangenomen

Stemvoorstel A-3: De FSR FNWI 20/21 vindt dat voor alle masteropleidingen aan de FNWI
de momenteel minimale toegangseisen m.b.t. de Engelse taal---zoals geldend bij
Biomedical Sciences in de OER-B 20/21---moeten gelden
Peilen
4 positief 0 neutraal 0 negatief

Stemmen
6 voor 0 tegen 0 blanco 2 onthouden

Stemvoorstel A-3 is aangenomen.
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Stemvoorstel B-1: De FSR FNWI 20/21 stemt in met alle tekstuele wijzigingen in de
OER’en-B.
Peilen
4 positief 0 neutraal 0 negatief

Stemmen
7 voor 0 tegen 0 blanco 1 onthouden

Stemvoorstel B-1 is aangenomen

Stemvoorstel B-2: De FSR FNWI 20/21 stemt in met het uitbrengen van een advies aan de
OD’s waarin optie 1, 2 en 4 worden voorgedragen
Peilen
4 positief 0 neutraal 0 negatief

Stemmen
7 voor 0 tegen 0 blanco 1 onthouden

Stemvoorstel B-2 is aangenomen

Stemvoorstel B-3: De FSR FNWI 20/21 stemt met het toevoegen van een minimale termijn
van 72 uur in artikel B-4.6 van Natuur- en Sterrenkunde.
Peilen
4 positief 0 neutraal 0 negatief
Stemmen
6 voor 0 tegen 0 blanco 2 onthouden

Stemvoorstel B-3 is aangenomen

Stemvoorstel B-4: De FSR FNWI 20/21 stemt in met het toevoegen van een artikel over de
Règlement Beoordelingen in de OER-B van Informatica
Peilen
4 positief 0 neutraal 0 negatief
Stemmen
7 voor 0 tegen 0 blanco 1 onthouden

Stemvoorstel B-4 is aangenomen

Sara: We gaan het er volgende vergadering over hebben.
Sara: Dit wordt verwerkt in de adviesbrief
Manish: De deadline is 16 april.
Robin: Dit gaat niet direct naar beter en het zijn meerdere brieven.

14. W.v.t.t.k.
Daan R: Kunnen we mijn update hier bespreken. Het gaat om het plan van de CSR over gratis
menstruatieproducten op de UvA. Ik ben benieuwd wat mensen vinden en een peiling zou fijn
zijn zodat ik een idee heb waar het heen gaat. De stemvoorstellen worden nog aangepast.
Manish: Het gaat om het aanbieden van gratis menstruatieproducten de op UvA want de VU doet
dit al?
Daan R: Ja en het is een ding in schotland. Vandaar dat de CSR hiervoor wil gaan lobbyen op de
UvA.
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Robin: De eerste optie lijkt mij de beste, het is waarschijnlijk de duurste maar die kosten lijken
mij vooral aan het begin en later lijkt het me geen groot verschil maken.
Daan R: De toegankelijkheid kan de vraag beïnvloed.
Robin: Het lijkt me niet dat je iets implementeert en het daarna een drempel geven zodat het niet
te veel gebruikt gaat worden. Als je het doet dan lijkt het me dat je het goed doet. Het argument
van privacy vind ik een valide argument voor de eerste optie.
Fijke: Ik ben het eens met Robin, meiden gaan vaak niet naar school omdat ze de producten niet
hebben dus de toegang moet zo makkelijk mogelijk zijn.
Margot: Als vrouw weet je dat ze het stigma rondom menstruatie proberen te veranderen maar
het is er nog wel dus het is handig als het er in de wc is. Het lijkt me heel mooi als je dat als raad
kunt realiseren.
Manish: Wil er iemand nog wat zeggen over optie 1?
Manish: Wil er iemand nog wat zeggen over optie 2?
Manish: Wil er iemand nog wat zeggen over optie 3?
Gerben: Ik ben het ermee eens dat die eerste optie de beste is, als die niet haalbaar is zouden
jullie de tweede en derde optie dan ook goed vinden?
Robin: Optie 1 is ideaal maar optie 2 en 3 zijn beter dan niets. Het is een belangrijke motivatie
dat VU 3 doet en wij willen het beter doen dan de VU.
Manish: Hebben er mensen bezwaar tegen 2 en 3 als 1 niet kan?
Margot: Ik ben er nooit tegen maar het is wel een stukje minder.
Daan R: Het idee is dat het dan in van die automaten in de hal staat.

15. Wat gaat er naar de CSR?
Manish: Men is positief m.b.t. tot optie 1 en er is liever iets dan niets.

16. Relevante updates commissies en DB
Manish: Hierbij een DB-update. Het DB heeft zich de afgelopen week tweemaal bijeen gebracht
om te kijken naar de stand van zaken voor in de toekomst.
Hierbij zal er op korte termijn gekeken worden naar de trainingen, nieuwe raadsactiviteiten en
gesprekken met de OR.
Ook is er met de verschillende voorzitters van verschillende FSR´en gesproken en is er
uitgekomen dat de gemiddelde aanmeldingen zeer laag zijn op de andere faculteiten.
Op korte termijn zal ik ook met de voorzitter van de AUC afspreken om te kijken naar opschaling
van samenwerkingsactiviteiten; hetgeen de afgelopen periode (totaal) afwezig was.

Sara: De vergadering van donderdag heeft vooral in het teken gestaan van de OER'en en dat zal
de aankomende vergadering ook zo zijn. Alle concept OER'en zijn gelezen en verwerkt in een
beeldvormend pv stuk. Hierin staan alle opmerkelijke veranderingen die in de concept OER'en
naar voren kwamen. Daarnaast hebben we ook de brief van de OC van FPS wat betreft de
print-mogelijkheden besproken. Ook hebben we een vraag van Pepijn (FSR 19/20) behandeld
over de selectieprocedure van de bachelor/master KI.

Uitleg belangrijke punten:
- We missen nog drie concept OER'en omdat de VU penhouder hiervan is en dit niet via de UvA
verloopt.
- Pint-mogelijkheden: de ORC merkte op dat het al mogelijk is om pdfs bundels via canon portal
te printen. Wellicht zijn studenten hier niet van op de hoogte en weten ze ook niet precies hoe
het werkt. Wij dachten dat het een idee zou kunnen zijn om dit duidelijker naar docenten en
studenten te communiceren. Via bepaalde sites is het mogelijk om pdf bestanden samen te
voegen, wellicht dat dit ook hiervoor gebruikt kan worden. Er zijn wel verzendkosten aan
verbonden maar de OC gaf aan dit geen probleem zou zijn.
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- Vanaf komend studiejaar is er geen numerus fixus op de bachelor KI. Het probleem is dat er op
dit moment heel veel vraag is naar de master KI, hierdoor kunnen niet alle studenten uit de
bachelor KI ook doorstromen naar de master. Het voorstel is om een raadsmening te vormen
voor op BO.

Hilal: In de DT-vergadering van vandaag kwam de startnotitie van de nieuwe opleiding Science &
Design aan bod.

17. Evaluatie stukken
Robin: Mijn excuses omdat er wat dingen in de drive miste waardoor niet alle OER’en
meegestuurd kunnen worden en er stonden spelfouten in de titels van concepten. Ik had nog een
vraag want de bestanden zaten in een zip-map. Het lijkt me handig als het niet weer gebeurd
want zo zijn ze niet makkelijk te lezen. Voorgaande jaren waren ze gewoon los meegestuurd. Als
het al in zipjes gaat dan liever alleen de concepten.
Manish: Graag in het vervolg het aantal bijlagen aangeven als er meerdere bijlagen zijn zodat dit
duidelijk is.

18. Evaluatie PV
Er waren geen evaluatiepunten voor de PV.

19. Rondvraag
Manish: Ik had nog wat actiepunten.
Robin: Als hij verstuurd is naar DT moet hij dan vertrouwelijk zijn?
Manish: Hij mag nog niet op de website.
Robin: Hij moet naar de drie partijen die in het stuk staan. Gaat hij naar CvB en
communicatiebureau?
Manish: Daar gaat hij echt naar toe.

20. Actielijst
(PV-210323-06) Actie Robin - Verstuur brief omtrent klachtenloket naar het DT 31-03
(PV-210323-07) Actie Manish - Agendeer klachtenloket op het volgende BO
(PV-210323-09) Actie Daan J - Stuur mail over werving voor 30-03
(PV-210330-01) Actie Robin  - Verstuur brief naar het DT het CSB en hoofd communicatie voor
31 maart 18.00
(PV-210330-02) Actie ORC -  Schrijf een adviesbrief over de OER’en voor 14 april
(PV-210330-03) Actie Manish - Redigeer op de adviesbrief voor 15 april
(PV-210330-04) Actie Robin -  Verstuur de adviezen voor 16 april

21. Punten volgende agenda
Manish: Let op de zes weken planning.

22. Sluiting
Vergadering afgesloten om 19.24.
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