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Vergadering  PV 22-06-2021 
Voorzitter Manish Jhinkoe-Rai 
Aanwezig Robin Wacanno,  Margot Brinkhof, Parcival Maissan, Daan Jellema (Daan J),  Chris 
Rotgans, Parcival Maissan, Sara dos Santos Gigante, Gerben Koopman, Daan Rademaekers (Daan 
R) 
Afwezig  Daan Schoppink (Daan S), Fijke Oei 
Notulist  Amber Cornelissen 
Gast:  Hilal Demirel, Anniek Verstegen 
 
 

1. Opening 
Voorzitter Manish opent de vergadering om 18:03.  

 
2. Notulen & Actielijst 

Notulen zijn goedgekeurd  
(PV-210622-01) Actie Robin - Schrijf instemmingsbrief OER-A en TER-A en stuur naar Manish 
24-6 Niet Gedaan  
(PV-210622-02) Actie ORC - Schrijf brief aangaande voorstellen voor het FSP 29-6 Niet gedaan  
(PV-210622-03) Actie FPC - Schrijf brief aangaande voorstellen voor het FSP 29-6 Niet gedaan  
(PV-210622-04) Actie Sara en Daan J: Houd elkaar op de hoogte wie de brieven gaat schrijven 

Gedaan 

 
3. Post 

In 

Robin: We hadden mails over de CoBo van de bètafaculteit, we hebben een magazine van de UvA 

zelf. Verder niks. 

Uit 

- 
 

4. Mededelingen 
Daan J: Ik zou het canvas notificatie stuk eigenlijk deze week agenderen, dat gebeurt na het 

reces.  

Chris: Ik kan de stukken niet vinden in de mail. 

Robin: Er waren twee mails.  

Manish: Fijke is niet aanwezig, Daan R komt later of niet. Ilse heeft zich afgemeld en dit is onze 

eerste pv in real life. Van de nieuwe raad is Anniek aanwezig. We gaan structuur erin krijgen dus 

steek je hand op. Er is het verzoek om actief deel te nemen. 

Chris: Ik ben de stukken echt kwijt. 

Manish: Ze zijn wel geprint.  
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5. Update CSR  
Daan R: Gisteren bij de PV hebben we positief geadviseerd op alle nieuwe regelingen voor de 
decentrale selectie (dus ook die van ons). Verder gaan we later deze week stemmen op nieuwe 
regelingen voor sociale veiligheid. Hierop hebben we nog wat te zeggen dat we vandaag op de 
OV willen bespreken. Verder hebben we ook nog wat te zeggen op de regelingen voor het 
profileringsfonds. We willen hier meer duidelijkheid over hebben voor we stemmen. We gaan 
dit ook nog doen voor de het profiel van de CDO. We gaan niet instemmen met het 
studentenstatuut tenzij er passief kiesrecht komt voor aspirant studenten in het statuut. Als 
laatste hebben we positief ingestemd op de M-OER.  
 

6. Vaststellen agenda
1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Instemming OER’en-deel B met inhoudelijke wijzigingen  
8. FSP instemmen 
9. Instemmingen TERs-deel B met inhoudelijke wijzigingen 
10. Instemming Faculteitsregelement FNWI 
11. Raadsuitje Efteling 
12. Mental Health Letter 
13. Overschrijding termijn reactie DT 
14. Afscheidsconstitutieborrel  
15. W.v.t.t.k.  
16. Wat gaat er naar de CSR? 
17. Relevante updates taakgroepen en DB 
18. Evaluatie Stukken 
19. Evaluatie PV 
20. Rondvraag 
21. Actielijst 
22. Punten volgende agenda 
23. Sluiting  

Manish: Ik wil agendapunt 14, de DeCoBo er op zetten. 
 

7. Instemming OER’en-deel B met inhoudelijke wijzigingen  
Robin: Voor de duidelijkheid, het is geel gearceerd maar van informatiekunde zijn er wijzigingen 
door de enorme instroom van volgend jaar.  
Is het stuk duidelijk? 
Mist er informatie? 
Heeft er iemand een vraag? 
Klopt het stemvoorstel? 
Mist er een stemvoorstel? 
 
Discussiemoment deel A Levenswetenschappen 
Robin: Er was eerst een stuk over deelcijfers, dat heb ik doorgestreept omdat het niet meer 
relevant is na kritiek van de EC en OC. 
 
Discussiemoment deel B interdisciplinaire studies 
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Daan J: Bij bèta gamma gaan we niet zeuren dat ze de major communicatie er in laten staan en 
stemmen helemaal in met de OER? 
Sara: Ja, binnen de OC vonden we het terecht.  
 
Discussiemoment deel C Exacte Wetenschappen 
 
Discussiemoment deel D Informatiewetenschappen. 
 
Robin: In het stemvoorstel staat deel D niet.  
 
Stemvoorstel: De FSR FNWI 20/21 stemt in met de genoemde inhoudelijke wijzigingen in de 
bachelor concept OER’en-B besproken in deel A, B ,C en D 

Peilen 
2 positief 
 
Stemming 
6 voor 0 tegen 0 blanco 2 onthouden 
 
Stemvoorstel is aangenomen. 
 

8. FSP instemmen 
Sara: We stemmen in of we een zachte of harde eis willen geven omdat we niet weten wat onze 
rechten zijn. Het zijn twee voorstellen. 
Robin: Ik heb met juridische zaken gebeld, ze gaan pas komende dagen reageren maar Daan R 
heeft met de studentassessor van centraal besproken en we moeten hier een 
instemmingsverzoek voor vragen. Er staat overal heel duidelijk dat we dat hebben. De 
stemvoorstellen gaan hier al vanuit. We moeten om een instemmingsverzoek vragen.  
Daan J: Moet hier een actiepunt voor komen? 
Manish: In Utrecht hadden we ook instemmingsrecht op het FSP. 
Is het stuk duidelijk? 
Mist er informatie 
Wil er iemand iets opvragen? 
Sara: Gaan we de brief pas sturen na het verzoek? 
Manish: Dat zou na het reces kunnen zijn.  
Kloppen de stemvoorstellen? 
Missen er stemvoorstellen? 
Gerben: Bij punt 3, het laatste woord moet overneemt zijn. Het is een grammatica ding.  
Discussiemoment 
Robin: We willen hard gaan op het instemmings gebeuren. We hebben veel input voor dit stuk 
en het is niet fijn als we dit laat sturen. Los van het instemmen lijkt het me handig om de 
feedback alvast te sturen voor het reces zodat ze die mee kunnen nemen en uitleggen dat we op 
juridische zaken wachten. 
Manish: Is het iemand het daarmee oneens? 
Robin: Het lijkt me goed om een informeel ding te sturen zoals bij de nota diversiteit.  
Daan J: Het is er toen uitgegaan als een ongevraagd advies, ik zou het nu doen als een brief ter 
informering. 
Robin: Ik zou het wel alvast samenvatten.  
Manish: Gaat het DT met reces? 
Hilal: Ze wisselen elkaar af maar ik weet niet of er voor elke zaak iemand is.  
 
Gelaagd stemmen 
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Stemvoorstel 1 FSR FNWI 20/21 stemt in om het FSP in te stemmen mits de voorstellen van de 
ORC en FSP worden overgenomen 
 
5 voor  
 
Stemvoorstel 2 FSR FNWI 20/21 stewmt in om het FSP in te stemmen en zouden het wenselijk 
vinden als de voorstellen van de ORC en FSP worden overgenomen  
 
3 voor 
 
Stemvoorstel 1 FSR FNWI 20/21 stemt in om het FSP in te stemmen mits de voorstellen van de 
ORC en FSP worden overgenomen 
 
Peiling 
2 positief 
 
Stemming 
6 voor 0 tegen 0 blanco 0 onthouden 
 
Manish: De raad gaat enkel instemmen als de wijzigingen worden overgenomen. Er moet al een 
eerste brief komen. 
 

9. Instemmingen TERs-deel B met inhoudelijke wijzigingen 
Sara: We hebben een stukje nieuw. We hebben een aantal stemvoorstellen. 
Robin: We stemmen los over chemistry want dat wilde Daan J en het andere stemvoorstel gaat 
over masters met de hoge taaleis.  
 
Is het stuk duidelijk? 
 
Mist er informatie? 
Daan J: De TER van informatie science is aangepast, wat vinden jullie? 
Robin: Hij is binnengekomen na de laatste vergadering dus dit is niet besproken. 
Daan J: Mag ik van iemand weten wat hij van de wijzigingen vind? 
Robin:  Er is een verhoogde toestroom, dit soort veranderingen komen voort uit noodzaak dus 
het schrappen van de pre-master komt door ruimtegebrek. Voor mijn gevoel stonden er geen 
hele rare dingen in. Ze hebben er wel over nagedacht wat ze konden doen maar het is niet ideaal. 
Dit is ook een van de OER’en met de hoge taaleis dus ik ben het sowieso niet eens. 
Daan J: Word die pre-master al voor volgend jaar afgeschaft terwijl mensen zich wel hebben 
aangemeld. 
Robin: Dat is volgens mij niet voor komend jaar maar voor het jaar erna. Of misschien is het wel 
volgend jaar dus daar hebben we al over gestemd. Het is onderdeel van de bachelor dus daar is 
al over gestemd. 
Daan J: De pre-master afschaffing had ik graag gehoord bij het pre-master stuk. 
Robin: Het stond er ook in maar de meeste pre-masters beginnen halverwege het jaar dus het is 
vanaf februari relevant. 
Daan J: Ik zou het niet oke vinden als mensen het niet konden doen die zich aangemeld hadden 
maar dat was niet het geval 
 
Mist er informatie? 
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Klopt stemvoorstel 1? 
 
Klopt stemvoorstel 2? 
 
Klopt stemvoorstel 3? 
 
Missen er stemvoorstellen? 
Parcival: Allen AI heeft een goede reden voor hoge taaleisen terwijl de andere zeggen dat wij het 
motiveren waarom ze het niet moeten doen. Ik zie graag een stemvoorstel waarbij we hier wel 
mee instemmen. 
Robin: Een aantal opleidingen zeiden dat het was om de instroom te beperken. Ik vind dat dit 
geen goede reden. Er zijn ook opleidingen die het op een andere manier doen. Het is iets 
gebruiken waar het niet voor bedoeld is.  
Parcival: Ik wil een vierde stemvoorstel. Ik snap je punt maar AI is al numerus fixus en heeft nog 
te veel. Deze situatie is anders omdat ze ramvol zitten.  
Gerben: Staat in stemvoorstel 2 wel AI? 
Manish: Ja maar in stemvoorstel 4 halen we het eruit. 
Gerben: Ik zou hem eruit halen want we gaan niet gelaagd stemmen. 
Robin: Ik zou een heel los stemvoorstel doen.  
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 20/21 stemt wel  in met de wijziging in het artikel B-4.12 en de 
TER van 
MSc Chemistry en , waarbij zowel de examinator en assessor die de thesis beoordelen 
medewerkers moeten zijn van de FNWI of de VU faculteit Science. 
 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 20/21 stemt wel in met de concept-TER’s van de 
masteropleidingen Brain & Cognitive Sciences, Computational Science, 
Information studies en Software Engineering. 
 
Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 20/21 stemt wel  in met de concept-TER’s van de 
masteropleidingen m.u.v. Chemistry, Artificial Intelligence, Brain & Cognitive Sciences, 
Computational Science, Information studies en Software Engineering. 
 
Stemvoorstel 4: De FSR FNWI 20/21 stemt wel  in met de concept-TER van de 
masteropleidingen Artificial Intelligence 
 
Robin: Bij stemvoorstel stemmen we over 1 artikel en niet de TER. Willen we niet over de TER 
stemmen? 
 
Discussiemoment 
Daan J: Ik vind het fijn dat er een apart stemvoorstel is voor de Msc Chemistry. Het is onzin dat 
het twee begeleiders van de UvA moeten zijn. 
Gerben: Bij stemvoorstel 2 vind ik het tergend maar ik heb de neiging om het instemmen omdat 
er anders geen OER is. Ik ben benieuwd naar jullie meningen.  
Robin: We hebben het er over gehad dat wij als raad de mening hebben dat er geen 
verschillende eisen moeten zijn qua taal. Parcival zei dat het bij AI misschien wel zo is. De andere 
opleidingen zeggen dat wij maar moeten zeggen waarom ze het niet moeten doen of willen 
minder instroom. Het engels niveau van elke opleiding zou hetzelfde moeten zijn. Een 
academisch niveau Engels zou niet hoger moeten zijn bij een studie. Als onze brieven 
aangekomen zijn dan denk ik dat OD’s snel gaan handelen. 1 september moeten de OER’en er 
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gewoon liggen. We kunnen nieuwe OER’en direct naar het reces behandelen. Het is vervelend 
voor opleidingen maar we hebben goede redenen. 
Daan J: Wordt de OER niet verlengd? 
Robin: Ja. 
Daan J: Ongeacht vind ik niet dat we vanuit gemakzucht het wel moeten instemmen. 
Gerben: Robin, jij bent er van overtuigd dat ze die OER nog kunnen aanpassen? 
Robin: Die 6 maanden verlenging is pas vanaf volgend jaar. Op Gerben, het is wel mogelijk denk 
ik en anders is er de eerste maand geen OER maar KI had dat dit jaar ook. 
Parcival: Ze kunnen het binnen de tijd doen maar de OER procedure was vanuit de UvA niet 
soepel, ze geven geen reden. Het is goed om te laten zien dat we niet zomaar instemmen. Wij 
zorgen ervoor dat er meer diversiteit is met lagere taaleisen. Ik denk dat we ze verder helpen.  
Gerben: Ik wil niet gewoon over rollen maar pragmatisch hoop ik een OER te hebben. Ik ben 
voor het rebelse maar we moeten niet alles tegenhouden. Ik ben het eens met Parcivals punt.  
Sara: Ik ben het eens met Parcival en de opleidingen zijn zich bewust van ons voorstel want we 
hebben het geadviseerd. Dit kan ook laten zien dat de raad niet zwak is.  
Parcival: Wij zijn er maar een jaar terwijl zij er meerdere jaren zitten. Hierdoor kunnen ze over 
ons heen lopen.  
Manish: We willen onze rechtspositie beschermen. Daar gaan we denk ik gebruik van maken. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 20/21 stemt wel  in met de wijzigingen in de TER B van 
MSc Chemistry 
 
Peiling 
2 negatief 
 
Stemming 
0 voor 5 tegen 0 blanco 3 onthouden  
 
Stemvoorstel 1 is verworpen 
 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 20/21 stemt wel in met de concept-TER’s van de 
masteropleidingen Brain & Cognitive Sciences, Computational Science, 
Information studies en Software Engineering. 
 
Peiling 
2 negatief  
 
Stemming 
0 voor 6 tegen 0 blanco 2 onthouden 
 
Stemvoorstel 2 is verworpen 
 
Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 20/21 stemt wel  in met de concept-TER’s van de 
masteropleidingen m.u.v. Chemistry, Artificial Intelligence, Brain & Cognitive Sciences, 
Computational Science, Information studies en Software Engineering. 
 
Peiling 
2 positief 
 
Stemming 
7 voor 0 tegen 0 blanco 1 onthouden 
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Stemvoorstel 3 is aangenomen 
 
Stemvoorstel 4: De FSR FNWI 20/21 stemt wel in met de concept-TER van de 
masteropleidingen Artificial Intelligence 
 
Peiling 
2 positief 
 
Stemming 
6 voor 1 tegen 0 blanco 1 onthouden 
 
Stemvoorstel 4 is aangenomen  
 

10. Instemming Faculteitsregelement FNWI 
Robin: De wijzigingen zijn klein, ik heb ze uitgelegd. 
 
Is het stuk onduidelijk? 
 
Heeft er iemand een vraag? 
Daan J: Waarom hebben we het nu pas? 
Robin: Het komt door ons. Ik snapte dit echt niet 
 
Mist er informatie? 
Daan R: Er zit een bijlage in en dat is een addendum wat recht heeft. Het moet eigenlijk worden 
opgenomen en hij is nu niet toegevoegd en we zouden voor de volgende raad kunnen toevoegen 
dat het wordt toegevoegd. Ons instemmingsrecht staat er in en dingen over joint degrees.  
Manish: Is de bijlage veranderd? 
Robin: Nee.  
Daan J: Als je een reactie naar DT stuurt kun je Daan R’s opmerking dan meesturen. 
Daan R: Er moet vooral in dat ze dit volgend jaar wel toevoegen.  
Manish: We kunnen een voorwaarde doen bij de instemming of dat we de bijlage willen zien. 
Daan R: We stemmen alleen op wijzigingen dus ik zou het instemmen maar in de brief 
vermelden dat ze het wel gaan toevoegen. 
 
Missen er stemvoorstellen? 
 
Klopt stemvoorstel 1? 
Robin: Ik wil de opmerking van daan Daan expliciet toevoegen aan het stemvoorstel dat we 
noemen dat dit beter geregeld wordt.  
Manish: Als voorwaarde of opmerking? 
Robin: Als opmerking. 
 
Discussiemoment 
 
Stemming 
 
Stemvoorstel: De FSR FNWI 20/21 stemt in met de ontvangen wijzigingsvoorstellen voor 
het Faculteitsreglement en geeft aan dat het addendum deel moet worden van het 
faculteitsreglement als opmerking. 
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Peiling 
2 positief 
 
Stemming 
7 voor 0 tegen 0 blanco 1 onthouden 
 
Het stemvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

11. Raadsuitje Efteling 
Niet genotuleerd. 
 

12. Mental Health Letter 
Manish: Er zijn geen stukken. 
Margot: Chris en ik hebben het dossier mental health, vanuit het CSR kregen we vraag om het 
eens te zijn met een brief hierover naar het CvB. Ik heb een meeting gehad met leden van de CSR. 
De brief wordt nog aangepast maar het was een goed begin. Er wordt bijvoorbeeld genoemd dat 
we hier ook studentenpsychologen willen hebben. Ik heb gevraagd of ze mij de betere versie 
willen sturen, dat is niet gebeurd. De brief moet totaal verantwoord zijn maar na het reces kan ik 
jullie laten zien hoe de brief eruitziet. Ze gaan het sturen en wij gaan het tekenen. Ik had hem 
gehoopt gisteren te krijgen.  
Manish: Wil je nog iets vanuit de raad? 
Margot: Nee, het was een goede discussie en ik wacht nog op hoe de input binnen was. 
Daan R: Ik heb de brief.  
Hilal: Mag ik de brief ook lezen? 
Daan R: Ja. 
 

13. Overschrijding termijn reactie DT 
Manish: We gaan bepalen of we het DT een ongevraagd advies willen sturen over de situatie als 
we een reactie niet tijdig ontvangen. 
Robin: Ze zeggen dat je soms streng moet zijn voor de mensen waarvan je houdt. 
 
Is het stuk duidelijk? 
 
Mist er informatie? 
 
Missen er stemvoorstellen? 
 
Mist het stemvoorstellen? 
 
Missen er plus- en of minpunten? 
Robin: Die staan er niet maar de situatie is wel duidelijk. 
 
Discussiemoment 
Daan R: We hebben dit wettelijk recht dat er binnen 30 dagen reactie is. Daar hebben we recht 
op en dat moeten ze gewoon doen. Kees kwam altijd al reactie vragen als wij iets moesten 
leveren maar zelf zijn ze te laat. We moeten duidelijk maken dat die zes weken een recht zijn. 
Gerben: Goed idee. 
Sara: Staat er niks over een sanctie? 
Daan R: Nee. 
Robin: Dit is niet bedoeld als een processie. Als er speciale gevallen zijn begrijpen we uiteraard 
dat het wat later is en dan kunnen ze het aangeven. 
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Parcival: Je kan wettelijk afdwingen dat er een reactie komt maar dat duurt heel lang. Hoe is 
iemand zes weken niet beschikbaar? 
Daan R: Je kunt het echt afdwingen. 
Robin: Ik had deze voorstellen bedacht analoog aan de cijfers.  
Parcival: Ik zou wel een brief sturen, we hebben Peter ingestemd en als een nieuwe raad dit 
probleem vaker heeft dan kunnen mensen zien dat het al heel lang speelt.  
 
Stemvoorstel: De FSR FNWI 20/21 stuurt bovenstaande voorstellen in een ongevraagd 
advies naar het DT 
 
Peiling 
2 positief 
 
Stemming 
7 voor 0 tegen 0 blanco 1 onthouden 
 
Het stemvoorstel is aangenomen. 
 

14. AfscheidsCoBo 
Manish: Die van ons is op 29 augustus alleen is dat tijdens de intreeweek. Zullen we het de week 
ervoor doen of ergens in september.  
Daan R: Ik kan niet voor de intreeweek. 
Veel mensen kunnen niet voor de intreeweek 
Manish: Zullen we het dan doen na 1 september 
Daan R: Als wij een CoBo tijdens intreeweek doen dan zijn er wel veel mensen op Science Park 
Parcival: Als de mensen hier zijn tijdens intreeweek.  
Daan J: Ik zou het na de intreeweek doen maar de besturen hebben wel veel dingen om te 
regelen. De week erna zijn ze er ook.  
Manish: Zullen we de CoBo dan na de vijfde van september doen.  
Het is per acclamatie ingestemd 
Daan J: Ik zou wel stemmen over de specifieke datum, zo kunne mensen het vrijhouden. We 
kunnen het op 7 september doen 
Manish: Is iedereen akkoord met 7 september? 
7 september is de CoBo.  
 
De CoBo wordt verplaatst naar 14 september vanwege de FI. 
 

15. W.v.t.t.k. Efteling 
Daan J: Willen we Rosa meevragen. 
Parcival: Ja kan. 
Rosa mag mee. 
 

16. Wat gaat er naar de CSR? 
Daan R: We hadden OV in de muziekzaal van CREA. Het is gegaan over het taalbeleid van de CSR 
en hoe we veel in het nederlands krijgen. De mening van Karen en de raad is dat er meer 
tweetaligheid moet bestaan. Soms is Nederlands handiger. De uitdaging is internationale 
studenten betrokken houden. We kunnen een taalcursus geven maar de UvA is tweetalig en niet 
engels. Het ging over fysiek onderwijs. Het CvB houdt zich ermee bezig hoe ze dingen oplossen 
voor ouderejaars maar eerstejaars moeten naar de campus komen en regelen het maar. 
Parcival: Hoe kun je door corona geen huis hebben? 
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Daan R: Internationale studenten hebben dit probleem. Daar komt veel druk van maar 
nederlandse studenten willen heel graag fysiek onderwijs. We hebben het gehad over de OER, 
we gaan akkoord. De tentamen definitie moet er wat duidelijker staan zodat het ook geldt voor 
scripties etc. Ik snapte dit niet iets over deeltentamens. De aanwezigheidsplicht moet gaan over 
een praktische component. Dit is voor de volgende raad een klusje. Er komt een nieuwe chief 
diversity officer, ze gaan in de zomer een profiel opstellen. Het ging over social safety en dingen 
die daarover gaan. Berichtgeving moet een beetje wijzigen. We gaan eten bij Geert.  
 

17. Relevante updates commissies en DB  
Hilal: De directieteam had een korte agenda vandaag. Besproken is onder andere de 
onderwijsbekostiging en het feit dat vandaag LAB42 het ‘hoogste punt’ heeft bereikt. 
 
Sara: Afgelopen week was de laatste vergadering van de ORC. Helaas was niet iedereen 
aanwezig. Deze week zullen we de laatste dossiers afronden, zoals de OER'en het FSP en de 
archiefstukken van de overige OER'en. Ook zal er een mail gestuurd worden over de benoeming 
van twee OD's die we afgelopen week hebben ontvangen. Bovendien hebben we ook een 
instemmingsverzoek ontvangen van het faculteitsreglement.  
 
Uitleg belangrijke punten: 
- De instemmingsbrieven van de OER'en zullen deze week vesrtuurd worden. Hierna zal het 
OER-proces van 20/21 zijn afgerond. 
- Het FSP zal ingestemd/advies op gegeven worden. Er is een pv stuk geschreven samen met 
FPC. 
- Alle archiefstukken, het jaarverslag en de FNWIKI zullen afgerond worden.  
- Er is afgelopen week een mail ontvangen met betrekking tot nieuwe OD benoemingen. Dit is 
erg last minute dus we zullen het na het reces verder oppakken. Wel is er alvast een mail naar de 
OD's uitgaan waarin is gevraagd om een kennismaking voor na het reces (met een doodle). 
- Er is ook last minute instemmingsverzoek binnen gekomen over het faculteitsreglement. Hier 
zal over gestemd worden tijdens de pv. Het gaat om enkele tekstuele wijzigingen. 
 
Daan J: Afgelopen donderdag heeft de FPC zijn laatste vergadering voor het reces gehad. We 
hebben de zichtbaarheid van de raad besproken en bedacht hoe wij ons promotiemateriaal 
voor de facultair introductie aan gaan leveren. Daarnaast is de deconstitutieborrel verder 
uitgewerkt. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- Onze voorstellen voor het FSP en die van de ORC zullen vandaag worden ingestemd. 
- Archivering van onze dossiers zal in de vakantie plaatsvinden. 
 
 

18. Evaluatie stukken 
Daan J: De stukken waren niet naar de mailinglist gestuurd. 

 
19. Evaluatie PV 

Robin: Ik vond het eng 
Gerben: Respect naar Amber 
Daan R: Ik heb het gemist. 
Daan J: Ik vond het leuk 
 

20. Rondvraag 
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Robin: Ik ga een google forms sturen en wil iedereen bonnetjes indienen. Daarnaast hebben we 
veel geld. Daan J en ik willen nog wel wat doen, we willen nog wel een weekendje organiseren 
maar ook iets nuttigs doen. Als je wilt helpen dan had Margot zich beschikbaar gesteld en kun je 
het aangeven. 
Daan R: Ik ga het vanavond uitgeven. 
Amber: Ik heb de de intreeweek planning en 7 september is FI van Congo.  
Manish: Kunnen we het niet beter dan nog een week later doen.  
DeCoBo is 14 september. 
Manish: De raad komt 23 augustus weer terug. 24 augustus en 31 augustus zijn op campus. De 
31e is een jaarverslag. We moeten zo nog foto's maken. Er is nog een borrel aansluitend. De 
deadline voor het agenderen van onderwerpen voor de PV van 24 augustus is zondag 22 
augustus 23.59.  
 

21. Actielijst 
(PV-210622-01) Actie Robin - Schrijf instemmingsbrief OER-A en TER-A en stuur naar Manish 
24-6 
(PV-210622-02) Actie ORC - Schrijf brief aangaande voorstellen voor het FSP 29-6 
(PV-210622-03) Actie FPC - Schrijf brief aangaande voorstellen voor het FSP 29-6 
(PV-210629-01) Actie ORC - schrijf instemmingsbrief OER’en B voor 12.00 30-6  
(PV-210629-02) Actie Robin - Het opvragen van een instemmingsverzoek voor het FSP - 1 juli  
(PV-210629-03) Actie Chris, Ilse en Sara - Schrijf een eerste brief aangaande FSP instemming 1-7 
12.00  
(PV-210629-04) Actie Robin - Verstuur brief aangaande FSP instemming 1-7 
(PV-210629-05) Actie ORC - Stuur een instemmingsbrief naar Annemarie over de TER’s- 30-6 
12.00  
(PV-210629-06) Actie Robin - Schrijf brief aangaande FR FNWI instemming - 30-6  
(PV-210629-07) Actie Robin - Verstuur brief aangaande FR FNWI instemming 1-7 
(PV-210629-08) Actie Robin - Schrijf een ongevraagd advies over de late reactie DT 30-9  
 

22. Punten volgende agenda 
Robin: De canvas melding. 
Margot: Mental health. 
Daan J: Misschien wat over de DeCoBo. 
Manish: De deadline is 22 augustus voor 23.59.  
 

23. Sluiting 
Voorzitter Manish  sluit de vergadering om 19:48. 


