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Vergadering PV 06-04-2021
Tijd 18:00
Voorzitter Manish Jhinkoe-Rai
Aanwezig Robin Wacanno, Daan Rademaekers (Daan R), Sara dos Santos Gigante, Ilse
Altenburg, Margot Brinkhof, Chris Rotgans, Parcival Maissan, Daan Jellema (Daan J)
Afwezig Daan Schoppink (Daan S), Fijke Oei, Gerben Koopman
Notulist Zeger Ackerman
Gast: Hilal Demirel

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

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

Robin: het actiepunten over de adviesbrieven kloppen niet helemaal want het gaat hier over
Concept-OER’en en dus gaat het advies niet in de vorm van formele brieven. Deze actiepunten
voor ORC en Manish zijn niet relevant. Dus ik stel voor om dit en het volgende actiepunt weg te
halen.
Manish: Wat kan er in dan in plaats?
Robin: Wij moeten tabellen invullen en deze naar Annemarie sturen.
Sara: We kunnen ook de tabellen eerst naar jou doorsturen als je er naar wilt kijken.
Manish: Dat kunnen we 1 op 1 regelen

3. Post
In
Van NSA hebben we  een uitnodiging voor een toekomstige constitutieborrel ontvangen.

Uit
Het ongevraagde advies over klachtenloket naar het DT is verstuurd. Er is ook een brief omtrent
werving  ondertekend door de studentenpartijen naar het DT, stembureau en bureau
communicatie van de FNWI verstuurd. Er is een email naar NJE invullers die interesse hadden in
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de raad verstuurd. Er is een reactie over print regeling voor studenten verstuurd. Daar is een
reactie op gekomen van beide commissies dat is afgehandeld.

4. Mededelingen
Ilse moet weg voor 19:30
Sara: Het stuk over herbenoeming is vertrouwelijk. Moet de notulist nog aanpassen.
Gerben machtigt Chris

5. Update CSR
Daan R: Gisteren heeft de CSR vergaderd. IVM tweede paasdag was ik hierbij niet aanwezig. De
notulen is helaas nog niet af dus ik zal een update geven van wat er op de agenda stond.
- Gratis menstruatieproducten
- Profiel van de ombudspersoon
- Update over diversity commitment
- Subsidies voor gezonder voedsel in de kantines
- verkiezingssoftware

Ik weet niet precies wat de uitslagen van de stemming zijn. Hopelijk kan ik op de PV hier meer
informatie over geven.
Manish: Kunnen we de uitslag uiterlijk vrijdag verwachten?
Daan R: Ja.

6. Vaststellen agenda
1. Opening
2. Notulen en Actielijst
3. Post in/uit
4. Mededelingen
5. Update CSR
6. Vaststellen agenda
7. Diversiteit
8. Reces
9. Concept-OER’en Deel B Wijzigingen BSc
10. Concept-OER’en Deel B Wijzigingen MSc
11. Concept OER-A Wijzigingen
12. IO-Wijziging
13. Begrotingswijziging overhemden
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. Diversiteit
1. Is het stuk duidelijk?
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2. Klopt de informatie?
3. Mist er informatie?
Sara: Bij de inhoudelijke wijzigingen, is het minimale aantal vrouwen in de commissies een
streven?
Margot: Ja, alle punten zijn een streven.
Daan J: het is nog geen eis, maar het wordt wel een eis. Als het niet gehaald wordt wordt er ook
een verklaring ingeleverd.
Sara: Wordt de aangeboden training ook vergoed of moet de FSR het zelf betalen?
Daan J: Het idee is dat omdat de studieverenigingen dit aangeboden krijgen dat wij het ook
aangeboden zouden moeten krijgen. We hoeven hier dan niet voor te betalen
Daan R: de CSR ontvangt ook altijd de implicit bias training, dus de FSR zou de training ook
gewoon moeten krijgen.
Manish: Wat wordt bedoeld met evidence based approach?
Daan J: Ze noemen het hele report dat ze bewijzen gaan gebruiken maar op het einde noemen ze
dat ze niks gaan testen. Het moet niet evidence based zijn want het is een ethische kwestie.
Manish: Het is dus niet duidelijk waar de evidence based approach zich op baseert?
Daan J: Inderdaad.
4. Missen er stemvoorstellen?
5. Kloppen de plus- en/of minpunten?
6. Missen er plus- en/of minpunten?
7. Stemmen per stemvoorstel.

Stemvoorstellen
Deel A: Voorgestelde wijzigingen
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 20/21 stemt in met de voorgestelde wijzigingen van de
FPC aan de Beleidsnota Diversiteit.
Peiling
Positief: 3  Neutraal: 0 Negatief: 0
Stemming
Voor 7 Tegen 0 Blanco 0 Onthouden 1
Stemvoorstel 1 is aangenomen.

Deel B: Ongevraagd advies
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 20/21 stemt in met het aandragen van een ongevraagd
advies betreffende alle eerder genoemde veranderingen aan de Beleidsnota
Diversiteit aan het DT van de FNWI.
Peiling
Positief: 3 Neutraal: 0 Negatief: 0
Stemming
Voor: 7 Tegen 0 Blanco 0 Onthouden: 1
Stemvoorstel 2 is aangenomen.

Deel C: Adviesrecht
Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 20/21 stemt in met het DT verzoeken de FSR in de
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toekomst adviesrecht te geven op de nota diversiteit.
Peiling
Positief: 3 Neutraal: 0 Negatief: 0
Stemming
Voor 7 Tegen 0 Blanco 0 Onthouden 1
Stemvoorstel 3 is aangenomen.

8. Reces
1. Is het stuk duidelijk?
2. Klopt de informatie?
3. Mist er informatie?
Daan J: Weet iemand wat de vorige raden hebben gedaan?
Manish: Deze data zijn gebaseerd op de komende BO’s en IO’s. Ik ga een PV organiseren na de
laatste officiële vergadering, mocht er iets afgewerkt moet worden. Dit is voorgaande jaren
gedaan Bij het terugkomen van het reces kan ik 1 of 2 PV’s organiseren voor tijd geven.
Robin: Het lijkt me niet logisch om te stemmen over 1 en 2 in combinatie met 3 en 4.
Manish: Dat pas ik aan.
4. Kloppen de Stemvoorsteln
5. Wil er iemand een stemvoorstel aandragen
6. Discussiemoment
Daan J: Mochten we gaan voor voorstel 3, dan hebben we de mogelijkheid om 2 PV’s te
organiseren, maar hoeven we het niet per se te doen. Dat vind ik wel fijn voor als er ineens heel
veel werk is.
Daan R: Het is fijn om een extra PV optie te hebben. Er komen soms best laat OER’en B
wijzigingen aan die we dan nog moeten behandelen. Dit moet voor 1 september worden
afgerond dus dan is het handig om hier nog een week voor te hebben. Als we 29 september pas
uit reces gaan dan redden we dit nauwelijks
Robin: Het is fijn om wat extra tijd te hebben, met het oog op het huidige aantal sollicitaties.

6. Gelaagd stemmen

Deel A: Reces
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 20/21 besluit om een reces in te stellen.
Peiling
Positief 3 Neutraal 0 Negatief 0
Stemming
Voor 7 Tegen 0 Blanco 0 Onthouden 1

Deel B: Periode
Indien deel A is ingestemd, niet gelaagd stemmen deel B bij stemvoorstel 3 en 4.
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 20/21 besluit om per 1 juli 2021 met reces te gaan.
Peiling
Positief 3 Neutraal 0 Negatief 0
Stemming
Voor 7 Tegen 0 Blanco 0 Onthouden: 1
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Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 20/21 besluit om per zondag 22 augustus van reces terug te
komen.
Voor 4

Stemvoorstel 4: De FSR FNWI 20/21 besluit om per zondag 29 augustus van reces terug te
komen.
Voor 4

Instemmen stemvoorstel 3
Voor 4 Tegen 2 Blanco 0 Onthouden 1
Stemvoorstel 3 is aangenomen

9. Concept-OER’en Deel B Wijzigingen BSc
1. Is het stuk duidelijk?
2. Mist er informatie?
3. Discussiemoment per deel.
4. Klopt het stemvoorstel?
5. Missen er stemvoorstellen?

Stemvoorstel: De FSR FNWI 20/21 adviseert positief over de genoemde inhoudelijke
wijzigingen in de bachelor concept OER’en-B met inachtname de voorstellen van de
commissie.
Manish: Uit de peiling blijkt dat iedereen positief is over dit stemvoorstel. Er komt nog een stuk.

10. Concept-OER’en Deel B Wijzigingen MSc
Manish: Mist er wat in het stuk?
Sara: We hebben bij alle artikelen, 3.5 gaat over engelse taal, daar zijn wijzigingen toegevoegd.
Robin: Bij 3.5. Het plan was om bij alle studies te vermelden of ze een hoog of laag niveau m.b.t
die memo en wij zouden dan adviseren waar ze heen gaan. Het staat niet overal goed in dit stuk. .
Overal waar ze naar hoog willen moet er staan dat we willen adviseren om het naar een laag te
brengen. Waar ze laag willen, blijft het hetzelfde.
Sara: Ik dacht dat er een geupdate versie meegestuurd was maar dat is niet gebeurd, dan geldt
wat Robin zei. .
Parcival: Bij AI artikel B 4.10. Als je twee maanden te laat jouw masterthese inlevert dan is het
maximale cijfer een 7. Ik adviseer om tegen te stemmen want je verdient gewoon een hoog cijfer
als je iets goeds inlevert. Het is een rare regel. De vertraging is vaak in samenspraakDeze
projecten zijn vooral vanuit enthousiasme van de student om een beter project te krijgen, dus
een stop daarop zetten is onwenselijk. Als je uitstel wil aanvragen dan duurt dat veel te lang de
andere reden is dat ze het niet meer na willen kijken is vooral voor de universiteit om zich in te
dekken. Hier zijn we ook tegen, dit kan anders ook bij andere OER’en worden gebruikt en dat wil
je niet.
Daan J: Het stuk is al een tweede keer gestuurd dus het kan dat de wijzigingen daar wel staan.
1. Is het stuk duidelijk?
2. Mist er informatie?
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3. Discussiemoment per deel.
Deel B: Exacte wetenschappen
Manish: Ik ben blij dat er geen termijn wordt gehandhaafd.

Deel C: Informatiewetenschappen
Manish: Ik ben het eens met Parcivals mening. Maximaal een 7 is onterecht, zeker tijdens Corona.

Deel D: Interdisciplinaire studies
Manish: Bij Forensic Science ben ik wel voor dat het Engels verhoogd wordt want het is al een
veelgekozen master en het is handig om die gespecialiseerde analytische tak van de chemie te
behouden voor mensen die sterker zijn in de engelse taal.
Robin: Dus je wil wel dat het naar een hoger niveau gaat? In het stuk en in de vorige PV zijn we
juist tegen. We hebben gestemd over toelatingseisen voor masters.. Er geen gestemd dat we geen
extra toelatingseisen willen buiten de vakeisen en het moet laag gehanteerd worden
Manish: Maar de 180 valt toch ook al onder C1?
Daan R: Deze eisen zijn sowieso al alleen voor internationale studenten. Als je in Nederland jouw
bachelor hebt gedaan dan is jouw niveau sowieso hoog genoeg. Dit valt nog steeds in het lage
bereik en komt uit de standaardisering taaleisen van vorig jaar.
Parcival: Voor iemand voor diversiteit, het is wetenschappelijk aangetoond dat het verlagen van
de taaleisen leidt tot meer internationale studenten.
4. Kloppen het stemvoorstel?
5. Missen er stemvoorstellen?

Stemvoorstel: De FSR FNWI 20/21 stemt positief over de genoemde inhoudelijke
wijzigingen in de master concept TERs deel B met inachtname de voorstellen van de
commissie.
Manish: Is er iemand op tegen?
Er is niemand tegen.
Manish: Dan wordt er een nieuw stuk geschreven.

11. Concept OER-A Wijzigingen
Robin: Daan R zou bij juridische zaken aankloppen voor de juridische geldigheid
Daan R: Ik weet het niet per se. Er is geen uitsluitsel wat er formeel geldend is. Er zijn nooit
zaken geweest waarin dit gespeeld heeft.
Robin: Misschien kunnen we daar volgende week uitsluitsel over geven.

1. Is het stuk duidelijk?
Daan R: Voor punt 3.2.3 is er heel weinig juridische grondslag om werkcolleges verplicht te
stellen of om ze verplicht te stellen en dan tentamenmogelijkheid uit te sluiten. Dit kan eigenlijk
alleen bij practica. Er is een zaak bekend dat studenten een zaak hebben aangespannen en
gewonnen. Het is goed om te kijken hoe de juridische grondslag in elkaar steekt en wat de uitslag
van die zaak was.

2. Mist er informatie?
Manish: Ik heb een vraag over  a5.1 lid 7.4. Wat betekent dit?
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Robin: Je kan vrijstelling halen voor vakken en dan hoef je e niet te doen. Het is mogelijk om een
honours certificaat te halen waarbij de vrijgestelde EC meetelde waardoor je minder werk
hoefde te doen. Er was al een wijziging dat vakken waarvoor vrijstelling was gecompenseerd
moeten worden voor het Honours Certificaat. Er was nog geen overgangsperiode, wat nadelig is
voor honoursstudenten die gebruik wilden maken van de vrijgestelde EC’s. Nu is het uitgesteld
tot volgend jaar, waar de studenten van nu nog steeds voor de honours kunnen gaan.
Manish: Nieuwe studenten moeten de extra vakken wel volgen?
Robin: Als studenten een Honours Certificaat willen halen dan moeten vrijgestelde EC’s worden
ingehaald.
3. Klopt het stemvoorstel?
4. Missen er stemvoorstellen?
5. Discussiemoment per artikel.
Manish: Bij het punt is a5.1 lid 7.4. voor zo’n honours certificaat, zou je dit moeten toevoegen?
Robin: De wijziging is er al, het is feitelijk alleen dat voor dit voorstel er een overgangsregeling
wordt toegevoegd.
Daan R: Wat is het idee? Dat je honoursonderwijs haalt of dat je harder studeert..? Een honours
moet toch meer werk zijn? Robin: Bij veel opleidingen kun je 30 EC vrijstelling krijgen door je
tweede bachelor, wat je als honours kunt gebruiken.
Daan J: Bedankt voor de moeite met het doorlezen van alle OER’en.

12. IO-Wijziging
Manish: Het huidige IO moment valt in mijn en Daan R zijn vakantie.

1. Is het stuk duidelijk?
Daan R: Betekent dit dat het IO nog steeds in de meivakantie is?
Manish: Ja.
Daan R: Waarom heeft het DT ervoor gekozen om het in de meivakantie te plannen? Het lijkt me
beter om het niet in de vakantie te plannen.
Manish: Dit kwam het beste uit.
Robin: Ik stel voor om het buiten onze zuurverdiende vakantie te plannen.

2. Klopt de informatie?
3. Mist er informatie?
Daan R: Ik zou willen aandragen of we aan de secretaris van Lex vragen of het IO een week later
kan en of dat uitkomt.
Manish: En het FSP moment?
Daan R: die kunnen we ook herplannen.
Robin: Ze kunnen kijken of dit achter elkaar gepland kan worden, dit moet worden uitbesteed
aan de secretaresse van het DT.
Daan J: Het is voor de volgende raad al handig om hiernaar te kijken. Ik weet niet of er van
tevoren al een jaarplanning wordt gemaakt?
Robin: Ja, maar deze vakantie is nieuw dit jaar. Maar het is goed om het aan te geven voor de
volgende raad.
Daan R: We moeten er misschien over stemmen dat de kerstvakantie en de meivakantie Reces
zijn.
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4. Discussiemoment
Daan J: Gaan we stemmen dat we wel of niet een PV gaan houden in de vakantie?
Manish: Als we officieel een reces hebben dan hebben we geen PV
Robin: We moeten in de gaten houden of er belangrijke dingen komen. Het kan onverwacht druk
worden. Ik heb liever een constructie dat we wel bijeen kunnen komen als het moet.
Daan J: Ik ben het daar niet mee eens. We hebben daarvoor en daarna een PV. We kunnen altijd
nog een mailstemming doen.
Manish: Mailstemming telt dan ook niet.
Daan R: Ik ben het met Daan J eens en we hebben altijd zes weken reactie tijd.
Robin: Zullen we dan stemmen dat we die week met reces zijn?
Manish: Gaan we doen.
5. Stemmen
Stemvoorstel gewijzigd: De FSR FNWI 20/21 stemt in om de week van 3 mei tot en met 7
mei, week 18, met reces te gaan.
Peiling
Positief: 3
Stemming
Voor 7 Tegen 0 Blanco 0 Onthouden: 1
Het stemvoorstel is aangenomen

Manish: Het IO en de PV moeten dan gewijzigd worden.
Robin: Er zijn dan wel twee PV’s achter elkaar die niet doorgaan.

13. Begrotingswijziging Overhemden
Robin: Ik ben de plus- en/of minpunten vergeten toe te voegen, maar ze spreken voor zich.
1. Is het stuk duidelijk?
2. Mist er informatie?
3. Klopt het stemvoorstel?
4. Mist er een stemvoorstel?
5. Kloppen de plus- en minpunten?
6. Missen er plus- en/of minpunten?
7. Discussie
Daan J: Eigenlijk is het onzin dat we het potje raadskleding niet groter maken. Maar het is wel
makkelijker om het op deze manier te regelen.
Parcival: Het kan raar zijn om nu nog raadskleding te kopen, maar het is een leuk aandenken aan
deze tijd.
Robin: We zijn al een zuinige raad, zonder evaluatieweekend, dus ik vind dat we dit wel mogen.
Daan R: Ik hoef geen overhemd.
Manish: Het sneeuwt hard. April doet wat ie wil!
8. Stemmen
Stemvoorstel: De FSR FNWI 20/21 stemt in met de hierboven beschreven wijziging aan de
begroting.
Voor 7 Tegen 0 Blanco 0 Onthouden 1
Het stemvoorstel is aangenomen
9. Wat is je maat?
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14. W.v.t.t.k.
Er is verder niks ter tafel gekomen.

15. Wat gaat er naar de CSR?
Er gaan deze week geen dossiers naar de CSR.

16. Relevante updates commissies en DB
Manish: We hebben afgelopen week als DB gesproken over:
- mogelijke trainingen voor de raad als raadsuitje;
- gesprek inplannen met de OR;
- actiepunten voor het DT;
- het BO van over 2 weken;
- een nieuw raadsuitje voor in april;

Tevens is er een opdracht vanuit het DB aan de taakgroepen inwerk en weekend om te gaan
starten met de voorbereidingen voor een eventuele uitje als raad in de maanden juni/juli;
conform landelijke protocollen.

Sara: Deze week heeft de ORC het oordeelvormend stuk van de OER'en (A en B) geschreven en
het hier uitgebreid over gehad tijdens de vergadering. Onze decaan is herbenoemd en de ORC zal
nadenken of het nodig is een gesprek in te plannen. Er is een nieuw vergadermoment voor de ORC.

Uitleg belangrijke punten:
- Alle feedbackpunten en veranderingen zijn verwerkt in de nieuwe pv stukken van de OER'en.
Aangezien de VU penhouder is van twee joint degree masters is, heeft de UvA hier geen
instemmingsrecht op. We missen nog 1 OER (Mathematical Physics), Annemarie is hierover
gecontacteerd maar we hebben nog geen reactie ontvangen.
- Er zal een nieuw vergadermoment voor de ORC worden ingepland. Deze week houden we
woensdag 15-17 aan.

17. Evaluatie stukken
-Diversiteit: Robin: Ik zou het fijn vinden om meer dan één vergadering te hebben over
zulke grote stukken. Dan kunnen we er iets rustiger naar kijken. Daan J: Dat was een fout
in het agenderen.
-Manish: Complimenten aan het ORC voor het behandelen van de OER.

18. Evaluatie PV
Robin: Het lijkt me fijn om bij het stemmen het stemvoorstel maar één keer voor te lezen,
dan gaat het allemaal wat sneller. Ook bij het behandelen kunnen we sneller door
stukken gaan als we minder blijven hangen bij discussiepunten.
Manish: Er moet een balans zijn tussen kwaliteit en kwantiteit.
Daan J: Manish, je ging mensen de beurt geven wat ze ergens van vinden. Dat hoeft niet.
Het is geen overhoring

19. Rondvraag
Chris: Ik heb een post gemaakt over wat je kunt bereiken in de raad. Wat input graag.

Manish: Leren vergaderen.
Margot: Wat je kunt bereiken: meivakantie.
Daan J: We hebben nog twee punten in de OER gekregen. Misschien weten Parcival en
Daan R
Robin: Het meenemen van de tentamens is een belangrijke.
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Parcival: We hebben lang tegengehouden dat werkgroepen verplicht werden.
Daan R: De vakantieweek hebben wij opgepakt, de kwaliteitsafspraken lopen goed.
Daan J: We hebben nieuw adviesrecht gekregen op de begroting van de FNWI?
Daan R: Dat hebben wij altijd gehad
Manish: Meer studentenpsychologen.
Daan J: Daan R, goed gaat het met de twee FSR kandidaten?
Daan R: Ze hebben het te druk en zien het niet zitten met Corona.

20. Actielijst
(PV-210330-02) Actie ORC - Schrijf een adviesbrief over de OER’en voor 14 april
(PV-210406-01) Actie Amber – Publiceer notulen op de website voor vrijdag 9 april
(PV-210406-02) Actie Margot en Daan J – Verwerk ingestelde wijziging in stuk betreffende
diversiteit en stuur naar Manish voor donderdag 8 april 12:00
(PV-210406-03) Actie Manish - Lees brief over diversiteitsstuk voor 8 april 16:00
(PV-210406-04) Actie Robin - Stuur brief beleidsnota diversiteit naar DT voor 8 april
(PV-210406-05) Actie Manish - Schrijf brief over reces naar DT voor 13 april
(PV-210406-06) Actie Robin – Stuur brief over reces naar DT voor 13 april
(PV-210406-07) Actie Margot - Publiceer brief over reces op de website voor 20 april
(PV-210406-08) Actie Manish - Stuur update mbt de PV van 4 mei
(PV-210406-09) Actie Robin - Stuur mail naar DT mbt FSP van 6 mei en met het verzoek om
nieuw IO moment te krijgen
(PV-210406-10) Actie Iedereen – Geef je maat door aan Chris voor maandag 12:00

21. Punten volgende agenda
Er zijn geen punten voor de volgende agenda

22. Sluiting
Voorzitter Manish sluit de vergadering om 19:42.
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