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Vergadering  PV 18-05-2021 
Tijd  18:00 
Voorzitter Manish Jhinkoe-Rai 
Aanwezig Robin Wacanno, Daan Rademaekers (Daan R), Sara dos Santos Gigante, Ilse 
Altenburg, Margot Brinkhof, Daan Jellema (Daan J), Chris Rotgans, Parcival Maissan, Gerben 
Koopman 
Afwezig  Daan Schoppink (Daan S), Fijke Oei, 
Notulist  Amber Cornelissen 
Gast:  Hilal Demirel, Jolein Rau 
 
 

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

2. Notulen & Actielijst 
Robin: In de notulen bij de stemming van de OER’en A, er is daar een fout in de aantallen. Bij de 
voor is er geen ⅔ meerderheid. Het is belangrijk dat we de notulen doorlezen.  
Notulen zijn goedgekeurd. 
(PV-210510-01) Actie Sara en Daan R - Schrijf een brief inzake de herbenoeming van de decaan 
FNWI voor 11 mei Gedaan 
(PV-210510-02)  Actie Manish - Lees brief inzake herbenoeming decaan FNWI voor 11 mei 
(PV-210510-03)  Actie Robin - Verstuur brief inzake herbenoeming van de decaan FNWI voor 12 
mei 09.00 Gedaan 
(PV-210510-04)  Actie Sara - Verstuur powerpoint in pdf naar Robin voor 17 mei Gedaan 
(PV-210510-05)  Actie Robin - Voeg powerpoint in pdf toe aan de stukken voor 18 mei Gedaan. 
 

3. Post 
In 

Robin: We hebben een mailtje met de uitkomsten van een covid-onderzoek. Ik heb het naar 

iedereen doorgestuurd. Er is reactie op het ongevraagde advies nakijktermijn en terugkoppeling 

vakevaluaties. Kees heeft gemaild dat er een vertraging zit in het versturen van de concept-FSP. 

We kregen een mail over de q&a van duurzaamheid. We hebben via de post een kerstkaart van 

via ontvangen.  

 

Uit 

 
 

4. Mededelingen 
Manish: Margot krijgt haar camera niet aan, dus doe alsjeblieft een hand omhoog. Jolein is hier 
als gast.  
 

5. Update CSR  
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Daan R: Gisteren hebben we een update gehad van vinger aan de pols die online gegevens 
verzamelen uit canvas voor onderzoek. Het ging over hoe ze omgingen met onze 
persoonsgegevens. Verder hebben we het gehad over het organiseren van een social safety 
workshop. Ook hebben we het fair play agreement vastgesteld en de election regulations 
besproken. We hebben gediscussieerd over de inwerkperiode en we gaan een advies schrijven 
over de verkiezingstijdlijn.  
Zo hebben we OV over de M-OER dus wordt spannend. 
Daan R: We gaan de datum verplaatsen wanneer de csr-afgevaardigde bekend moet worden 
gemaakt.  
Robin: Wanneer gaat het inwerken van de CSR plaatsvinden? 
Daan R: Ik zal het nakijken en doorsturen. 
Robin: De vinger aan de pols en fair play agreement is georganiseerd. Wordt dit 
gecommuniceerd met de partijen? LIEF vond dat het redelijk laat werd gecommuniceerd. 
Daan R: Ik zal doorgeven dat de partijen feedback willen geven. 
 

6. Vaststellen agenda
1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Wijzigingen werkafspraken PR 
8. Duurzaamheid UvA 
9. Studieadviseurs 
10. Cijfers Master [Vertrouwelijk] 
11. Commissieupdate FPC 
12. W.v.t.t.k.  
13. Wat gaat er naar de CSR? 
14. Relevante updates taakgroepen en DB 
15. Evaluatie Stukken 
16. Evaluatie PV 
17. Rondvraag 
18. Actielijst 
19. Punten volgende agenda 
20. Sluiting  

Robin: Ik wilde voorstellen, aangezien drie agendapunten van Manish zijn, dat Chris daar het 
technisch voorzitten overneemt. 
Manish: Vind de rest dat goed? 
De rest vindt het goed.  
De agenda is vastgesteld. 
 

7. Wijziging werkafspraken PR 
Manish: Het stuk is ingediend door Daan J.  
Daan J: Ik heb de wijzigingen erin verwerkt. De verantwoordelijkheden van het bespreken of een 
post verwijderd moet worden ligt nu bij het DB in plaats van het FPC.  
 
Is het stuk duidelijk? 
 
Zijn er vragen? 
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Mist er informatie 
 
Kloppen de stemvoorstellen? 
 
Mist er iemand een stemvoorstel? 
 
Missen er voor- en of nadelen? 
 
Discussiemoment 
 
Stemmen 
 
Stemvoorstel 1 De FSR FNWI 20/21 wijzigt artikel 6 lid 12 naar het volgende: Indien 
een raadslid gebruikt wilt maken van de communicatiekanalen van de raad zullen zij dit 
voorstellen aan de FPC. De FPC moet het voorstel serieus in overweging nemen. 
 
Peiling 
3 positief 0 neutraal 0 negatief 
 
Stemming 
7 voor 0 tegen 0 blanco 1 onthouden 
 
Stemvoorstel 1 is aangenomen 
 
Stemvoorstel 2De FSR FNWI 20/21 wijzigt artikel 6 lid 13 naar het volgende: 
Raadsleden houden zich ook op communicatiekanalen aan de binnen de raad gemaakte 
werkafspraken (zoals het verkondigen van het raadsstandpunt). 
 
Peiling 
3 positief 0 neutraal 0 tegen 
Stemming 
7 voor 0 tegen 0 blanco 1 onthouden 
 
Stemvoorstel 2 is aangenomen 
 
Stemvoorstel 3De FSR FNWI 20/21 wijzigt artikel 6 lid 14 naar het volgende: Indien 
misbruik van de communicatiekanalen wordt gesignaleerd door iemand uit de raad 
mogen de beheerders van de communicatiekanalen dergelijke berichten verwijderen in 
overleg met het DB. 
 
Peiling 
3 positief 0 neutraal 0 tegen 
Stemming 
7 voor 0 tegen 0 blanco 1 onthouden 
 
Stemvoorstel 3 is aangenomen 
Manish: Chris verwerkt de ingestemde wijzigen in de werkafspraken en die moeten volgende 
week dinsdag langskomen. 
 

8. Duurzaamheid UvA 
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Manish: Het komt uit een brainstormsessie met mezelf en het leek me leuk om hierover te 
brainstormen en belangrijk.  
 
Is het stuk duidelijk? 
Daan J: Ik vind het onduidelijk of dit al met gebouwbeheer besproken is wat er nu al wordt 
gedaan en er al in de plannen staat. Als we dat niet weten is dit niet nuttig. 
Robin: Er wordt gesuggereerd dat we misschien kunnen kijken naar zonnepanelen maar het hele 
dak van Science Park ligt al vol met zonnepanelen. Wat is er voor voorbereiding in het stuk 
gegaan? Er moet informatie in het stuk staan maar er staan eigenlijk drie zinnen. Ik vind het met 
dit stuk moeilijk om een beeld te vormen. 
Daan R: Ons nieuwe dak zit ook vol met zonnecellen. Dit is best onderdeel van de white paper 
sustainability van centraal en de facultaire visie op energie en duurzaamheid. Ik mis informatie 
om concreet een discussie te hebben. 
Parcival: Ik mis veel informatie, de universiteit had een visie voor duurzaamheid voor 2010 - 
2020. We moeten eigenlijk eerst kijken wat er al gebeurd is. Als ze zich aan hun eigen plannen 
houden denk ik niet dat we moeten inhaken tenzij we het strenger willen.  
Manish: Wat Parcival noemt is heel goed. Ik wist niet dat er zonnepanelen op Science Park zaten. 
Het is goed om te weten dat er zonnecellen zijn. Wat Parcival zegt is een goed punt. Dit is een 
brainstorm ding dus niet echt BO. 
Robin: Ik vroeg me af waarom het niet met FPC is besproken, het ligt echt in hun straatje. Ik vind 
het prima om te brainstormen over duurzaamheid maar er moet dan wel concrete informatie 
zijn.  
Daan J: Het lijkt me handig als ik een actiepunt krijg om duurzaamheid te agenderen voor FPC. 
Manish: Het proces laat ik aan de kant. We zijn nog steeds een raad en dus mag iedereen overal 
over discussiëren en dat dezelfde dossiers niet bij 1 persoon moeten blijven. 
Daan J: Ik ben voor brainstormen maar het is wel een goed idee om een stuk nog langs iemand te 
halen. Dan kun je meer doen. 
Sara: Misschien is het een idee om samen naar FPC te kijken hoe we aan studenten kunnen 
terugkoppelen hoe duurzaam Science Park is. 
Robin: Ik ben niet tegen brainstormen maar je hebt dan wel de verantwoordelijkheid om er 
voorbereiding voor te treffen. Als je niet weet dat er zonnepanelen liggen dan heb je die taak 
verzuimt. Het is mogelijk om te inventariseren wat er al gebeurd. Dan kunnen we iets doen 
tijdens de FPC.  
Chris: De vervolgactie is dat het binnen FPC wordt besproken en dat Manish een nieuw stuk gaat 
schrijven. 
 

9. Studieadviseurs 
Manish: Dit kwam ik tegen toen ik op de website aan het lezen was en ik wilde bespreken 
waarom studieadviseurs geen inloopspreekuren hadden. 
Robin: Ik vroeg me af waarom de... 
Daan J: Dit moet bij ‘klopt de informatie’.  
Robin: Is er al besproken met de studieadviseurs wat er gedaan wordt en wat er mogelijk is? 
Manish: Wat kan staat in het onderdeel status.  
Robin: Maar ik bedoel een inventarisatie met wat er mogelijk kan zijn. Het lijkt me nuttig om 
eerst met hen te bespreken voordat wij er als raad naar kijken. Ik baseer mijn meningen graag 
op wat mogelijk is.  
Parcival: Op de website staat er dat de inloopspreekuren zijn vervallen door covid maar dat ze er 
wel waren. Ik denk dat ze terugkomen als covid voorbij is. Als ze niet terugkomen dan is het 
nuttig om er wat van te zeggen. 
Daan R: Ik heb een waslijstje voor ‘klopt de informatie’.  
 



 Facultaire 
Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 5 / 7 

Klopt de informatie? 
Daan R: De eerste link gaat naar de faculteit van economie en bedrijfskunde. Dit geldt ook voor 
het aanmeldformulier. Een groot deel van de informatie klopt niet omdat het gaat om de foute 
studieadviseur. Bij mijn faculteit hebben ze ruime belmomenten maar geen inloopspreekuren. 
Het lijkt me handig om dit stuk opnieuw te behandelen met de juiste informatie.  
Parcival: Ik stel voor om eerst te bekijken of we het willen oppakken omdat het geen probleem 
meer is zodra het studiejaar afloopt. 
Chris: Zullen we peilen of we het kunnen oppakken. 
Manish: Ik wil het wel oppakken. 
Gerben: Met nuance kunnen we een mailtje sturen of dit weer kan. Ik ben van mening dat dit een 
voorbereiding van het stuk had mogen zijn. 
Robin: Zoals het vorige stuk lijkt het me handig als dit bij FPC wordt behandeld en er een mailtje 
naar de studieadviseurs. 
Daan J: Ik zou eerst peilen. 
 
Peilen voor oppakken van dit dossiers 
2 positief 3 neutraal 3 negatief 
 
Chris: Dat is niet heel positief. Gaan we er dan nu niet mee verder? 
Manish: Ik denk dat we het wel binnen FPC kunnen bespreken. 
Daan J: Het mag bij  mij geagendeerd worden.  

 
10. Cijfers Master [Vertrouwelijk] 

 
11. Commissieupdate FPC 

Daan J: Ik ga eerst faciliteiten bespreken en dan publieke relaties. BVO, gesprek met Gijs en 
sociale veiligheid ga ik niet behandelen. Collegepraatjes etc. ga ik niet bespreken. 
We hebben een ongevraagd advies gestuurd over de nota diversiteit, we wachten op antwoord. 
We hebben van de CSR een diversity commitment gekregen. We wachten tot dit afgerond is 
zodat het op de pv kan worden besproken. Ik heb gehoord dat er een LGBTQ representatie dag 
komt. Bij het facilitair overleg strijden we voor betere communicatiekanalen, we willen een 
Canvaspagina voor de studentenraad. Wat het wordt: de faculteit doet onderzoek, wij krijgen 
een plekje. Er komen betere instructies voor dingen als VPN en Linux. Er komt een my UvA app 
waardoor je roosters op je telefoon kan zien. We willen voorlichting doen over KANS/RSI. We 
hebben gewerkt aan IT-faciliteiten, dat was voor iedereen beschikbaar maar was fout 
aangegeven. Het probleem rondom IPv6 kan worden opgelost als mensen ons contacteren. De 
input van de nieuwjaars enquête is besproken bij het facilitair overleg. Er is een ongevraagd 
advies ingediend over klachtenloket.  Voor mental health ligt de controle bij de CSR. We willen 
een vaste studentenpsycholoog op Science Park aangezien we weer op locatie gaan zitten. 
Daarnaast is het handig om specifiek iemand bij een faculteit te hebben om te weten wat er op 
de faculteit speelt. Er is geen reactie van NJE deelnemers maar Science Park is niet voldoende 
toegankelijk. Er is contact met disability platform. De truien waren al geregeld, je kan ze ophalen 
in de raadskamer. Chris heeft overhemden geregeld, deze komen deze week. Voor de social 
media zijn we hard bezig geweest, we hebben filmpjes gemaakt en de media wall gebruikt. We 
mikken op een wekelijkse post. Zoals we net hebben gestemd is er een wijziging in de 
werkafspraken. Er waren problemen bij de werving, er was verlaagd animo door corona. We 
willen de volgende raad meegegeven om collegepraatjes doen in het begin van het jaar. We 
willen een evaluatie hosten met de CSR.We willen misschien een ongevraagd advies sturen met 
oplossingen om de raad aantrekkelijker te maken. Vorig jaar is dit al gebeurd maar de CSR heeft 
nooit gereageerd. Er waren collegepraatjes, social media, contact met studieverenigingen, OC’s, 
vlogs, twijfelaars evenementen. Ik wil de commissie bedanken en iedereen die heeft geholpen. 
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De verkiezingen zijn wat minder uitgebreid. We gaan een promotiefilmpje maken en de partijen 
krijgen een platform om dingen te zeggen. Volgens mij is verteld dat partijen bij 
studentencomplexen gaan staan. Dit gaan wij als raad delen. Dat was het. 
Robin: Er komt een kieskompas, gaan wij dat promoten? 
Daan J: Er stonden geen posts voor gepland, voor de volgende vergadering wordt geagendeerd 
of we het in de story willen delen. Het reposten van materiaal levert minder engagement op. 
Daan R: Ik wil dat Daan J doorgestuurd dat de CSR had gefaald. Ik ga er achteraan. 
Daan J: Vorig jaar is er een advies gedaan door Lisa, is het niet handiger als het eerst binnen de 
commissie wordt besproken met welke het nog wel eens zijn. 
Daan R: Dan moeten we een herstemming doen. 
Daan J: Chris was verantwoordelijk voor dit dossier. Kan er een actiepunt komen dat dit wordt 
doorgestuurd. 
Manish: Daan verstuur je deze presentatie als pdf naar Robin? 
Daan J: Ja. 
 

12. W.v.t.t.k.  
Er is verder niks ter tafel gekomen. 
 

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

14. Relevante updates commissies en DB  
Hilal:In de DT-vergadering van vandaag zijn opmerkingen en wijzigingen vanuit de FNWI op de 
FSP besproken. Het zal binnenkort dus jullie kant op komen. 
Manish: Er is de afgelopen week vooral aandacht besteed aan een nieuwe belangrijke fase van 
ons jaar, namelijk het inwerken. 
Tevens is er ook gesproken over de inwerkmap.  
Belangrijk is ook dat onze vicevoorzitter op korte termijn een nieuwe activiteit zal organiseren. 
Vergeet allemaal ook niet dat er woensdag een training is! Wees erbij!  
Daan J: Afgelopen donderdag heeft de FPC een drukke vergadering gehad. Zo is onze 
jaarplanning tot het einde van het jaar geupdate en doorgenomen. Hierbij is er nagedacht over 
de mogelijke vergaderstukken de commissie nog aan wilt dragen voor de PVs van dit jaar. Ook 
hebben we gebrainstormd over de invulling van het Facultair Strategisch Plan, dit gaan we in 
latere vergaderingen nog verder uitwerken. Tenslotte hebben wij de tijdlijn voor het promoten 
van de verkiezingen uitgebreid besproken. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- Er zal met de CSR gekeken worden of er een faculteit specifieke studentenpsycholoog kan 
komen. 
- Bij het aankomende Facilitair Overleg kijken of er een Canvaspagina kan komen voor 
studieverenigingen. 
 

15. Evaluatie stukken 
Robin: Over duurzaamheid, cijfers en masters. Er stond dat het vanuit het DB komt maar het was 
niet als bestuur behandeld. Ik zou dat er niet bijzetten. Een algemeen ding over deze stukken. 
Het ware beeldvormende stukken maar de beeldvorming was niet sterk. Ik had gehoopt dat dit 
niet meer hoefde te gebeuren. Let er alsjeblieft op. Werk niet alleen aan deze stukken. Mensen 
willen graag helpen. Betrek de rest daarin want dit is niet goed maar als voorzitter ben je 
verantwoordelijk voor de andere stukken. Jouw taak is ook dat je checkt of stukken goed genoeg 
zijn. Bij dit duurzaamheids stuk kun je makkelijk zien dat het niet goed genoeg is.  
Robin: Als ik met een slecht stuk zou komen wil ik ook dat je hem tegenhoudt 
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Daan R: Het stuk van studieadviseurs klopte gewoon niet en de stukken behoorde tot een 
commissie en moeten denk ik daar behandeld worden. Ik vind het goed dat stukken vanuit een 
commissie of taakgroep komen.  
Daan J: Het is de taak van de voorzitter om dit te checken. Zullen we het afspreken dat je het aan 
iemand uit het DB nog laat zien als je een stuk indient. 
Manish: Ja of via een taakgroep. 
Robin: Het DB is gezamenlijk verantwoordelijk voor het voorbereiden van het PV alleen Manish 
heeft die taak opgenomen. Vorig jaar vergaderde het DB tweemaal per week om dit voor te 
bereiden. Daar zou geen HR wijziging voor nodig zijn. 
Chris: We hoeven hier niet verder over te praten maar dat we dit als DB gaan bespreken. 
Daan R: Chris heeft een punt dat het DB dit kan evalueren. 
Daan J: De procedure is altijd heel goed gegaan, laat alleen checken als je zelf een stuk indient 
Manish. 
 

16. Evaluatie PV 
Daan J: Ik vond het leuk. 
Robin: Bedankt Chris voor het technisch voorzitten. 
 

17. Rondvraag 
Hilal: Kunnen jullie laten weten of jullie op de faculteit les hebben en hoe het zit met testen? 
Daan J: Die zelftesten heb ik binnen een week binnen gehad. De volgende periode heb ik zelf 
geen vakken. 
Daan R: Ik doe geen vakken. 
Sara: Ik schrijf mijn scriptie. 
Ilse: Ik heb stage en wij testen. 
Daan J: Ik zou datanose openen. 
Hilal: Ik wist niet dat je dit van alle opleidingen kon zien. 
Daan R: Het staat via program timetables. Jaar 2 FPS heeft wel fysiek onderwijs. 
Robin: Soms worden dingen fysiek ingeroosterd maar er wordt niet altijd gebruik van gemaakt. 
Je kan ook de OC’s berichten.  
Daan J: Komen de tijden van de inwerktaakgroep eraan. 
Robin: De invulling moet worden vastgesteld maar dat hoor je vrijdag. We laten het weten. 
Robin: Vanuit inwerktaakgroep, we hopen dat jullie bij de startavond en bij de dag kunnen 
meehelpen. We gaan binnenkort een dingetje sturen die jullie kunnen invullen. Hou het vrij als 
jullie willen helpen.  
Amber: 1 juni heb ik een Congo ALV dus ik heb een vervanger geregeld. 
 

18. Actielijst 
(PV-210518-01) Actie Chris - Verwerk de ingestemde wijzigingen in de werkafspraken voor 25 
mei 
(PV-210518-02) Actie Daan J: Agendeer duurzaamheid op FPC vergadering 
(PV-210518-03) Actie Chris Verstuur document problemen werving naar Daan R 19-05 
(PV-210518-04) Actie Sara - Agendeer becijfering op de ORC vergadering 
 

19. Punten volgende agenda 
Manish: Ik heb gezien dat de zeswekenplanning wordt ingevuld. Doe dit.  
 

20. Sluiting 
Voorzitter Manish sluit de vergadering om 19:30. 


