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

1. Opening 
Voorzitter Robin opent de vergadering om 18:02.  

 
2. Notulen & Actielijst 

Notulen zijn goedgekeurd. 
(PV-210629-08) Actie Robin - Schrijf een ongevraagd advies over de late reactie DT 30-8 - Nog 
niet gedaan  
(PV-210824-01) Actie Daan J - Benader alle nieuwe en oude raadsleden met het idee voor het 
weekend - Gedaan  
(PV-210824-02) Actie: Daan R, Amber en Ilse - vul efteling doodle in - Gedaan  
Daan J: De datum is 26 september, ik wil graag een bevestiging van of je erbij bent.  
(PV-210824-03) Actie iedereen - Stuur declaraties in via formulier naar Robin. - Nog niet gedaan 
Robin: Als mensen het nog willen graag dan is er geen realisatie of dan moet het via Henk.  
 

3. Post 
In 

Robin: We hebben een email over het openstellen van Science Park, ik heb het doorgestuurd 

naar de huidige raad en de nieuwe raad, we kunnen dit het beste met de nieuwe raad oppikken. 

Daan J: We gaan er met de nieuwe raad naar kijken. Er is contact geweest met Kees over toegang 

tot de kamer voor de nieuwe raad. 

Uit 

 

4. Mededelingen 
Robin: Mannish is er technisch gezien, hij machtigt Daan J voor de stemmingen. Gerben en Daan 

R zijn er niet. Sara heeft mij [Robin] gemachtigd. Daan R heeft mij [Robin] gemachtigd op het 

laatste moment.  

 

5. Update CSR  
Daan R:  Beste allemaal, 
Hier volgt mijn laatste update als afgevaardigde. De CSR doet op dit moment niet zo veel los van 
vergaderen en inwerken. Afgelopen weekend was er een inwerkweekend waar ik ivm wat 
drukte en vermoeidheid niet heen kon gaan. De CSR heeft ook een nieuwe voorzitter gekozen en 



 Facultaire 
Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 2 / 6 

in al haar wijsheid weer gekozen voor iemand van de FNWI. Gefeliciteerd aan Manish. Het was 
me een eer jullie mening afgelopen jaar te vertegenwoordigen. Verder kan ik helaas niet bij de 
vergadering zijn, vanavond is er een overdrachtsdiner. Ik zou graag Robin willen machtigen voor 
de vergadering van vanavond als hij dat goed vindt. Ik wens iedereen veel plezier en succes in de 
FSR en daarbuiten.  
 

6. Vaststellen agenda
1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. FSP Adviesbrief 
8. Nieuwe OER en TER wijzigingen 
9. Opleidinsdirecteur [VERTROUWELIJK] 
10. Canvas notificatie 
11. W.v.t.t.k.  
12. Wat gaat er naar de CSR? 
13. Relevante updates taakgroepen en DB 
14. Evaluatie Stukken 
15. Evaluatie PV 
16. Rondvraag 
17. Actielijst 
18. Punten volgende agenda 
19. Sluiting  

 
7. FSP Adviesbrief 

Robin: Sara en ik hebben dit ingediend over het FSP. Ik heb er niet veel aan toe te voegen. 
 
Is het stuk duidelijk? 
 
Mist er informatie? 
 
Klopt het stemvoorstel? 
 
Mist er een stemvoorstel? 
 
Discussiemoment 
Robin: We hebben adviesrecht, dit heeft juridische zaken aangegeven. We kunnen positief of 
negatief adviseren met de kanttekening. Hier gaat het stemvoorstel over.  
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 20/21 adviseert negatief over het concept voor het FSP en 
zegt zijn beslissing te heroverwegen zodra de voorgestelde wijzigingen en aanvullingen in 
het stuk zijn geïmplementeerd. 
Peilen 
2 keer positief 
 
Stemmen 
5 voor 0 tegen 0 blanco 3 onthouden  
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Stemvoorstel 1 is aangenomen 
 

8. Nieuwe OER en TER wijzigingen 
Robin: Er staat een foutje in het stuk over chemistry. Er staat dat wij positief zijn maar dat is 
niet.  
Daan J: De zin ‘De ORC vind dat dit de kwaliteit van beoordeling waarborgt en is het hiermee 
eens.’ komt uit een ouder pv stuk en hier zijn we het niet mee eens. 
Robin: We geven negatief advies. 
Is het stuk duidelijk? 
 
Mist er informatie? 
 
Kloppen de stemvoorstellen? 
 
Mist er een stemvoorstel? 
 
Kloppen de plus- en of minpunten? 
 
Missen er plus- en of minpunten. 
 
Discussiemoment 
Daan J: wat betreft de TER Chemistry, ze hebben onze reactie niet eens gelezen dus dat gaan we 
afkeuren. Ik vind de wijzigingen van PB prima maar ik ben het niet eens met software 
engineering. 
Parcival: Ik weet niet of het al gezegd is tegen software engineering maar hogere taaleisen leiden 
tot minder diversiteit dus dat kunnen we misschien noemen. Dat is moeilijker om te weerleggen.  
Margot: Het nieuwe artikel van Master Chemistry lijkt een hele andere inhoud te hebben. In het 
eerste stuk noemen ze dat ‘’The daily supervisor is consulted for the final grading.”In het nieuwe 
stuk staat dit niet. Ik weet niet of dat ergens anders nog in terugkomt. Ze hebben het ineens 
alleen over de taal. Ik vraag me af wat ze hebben veranderd.  
Robin: De kern is dat er dingen zijn gewijzigd maar wat wij wilde zien veranderen is hetzelfde. 
Margot: Ze hebben gewoon niet naar ons geluisterd.  
 
Stemmen 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 20/21 adviseert negatief wat betreft de nieuwste wijziging 
in het artikel B-4.12 van de masteropleiding Chemistry, waarbij zowel de examinator en 
assessor die de thesis beoordelen medewerkers moeten zijn van de FNWI of de VU 
faculteit Science. 
 
Peilen  
2 positief 
 
Stemmen 
6 voor 0 tegen 0 blanco 2 onthouden 
 
Stemvoorstel 1 is aangenomen 
 
Robin: Ik ga naar de vergadering nog kijken hoe het met de machtiging van Sara zit 
 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 20/21 stemt niet in met de TER van de masteropleidingen 
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Software Engineering. 
 
Peilen  
2 positief 
 
Stemmen 
6 voor 0 tegen 0 blanco 2 onthouden 
 
Stemvoorstel 2 is aangenomen 
 
Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 20/21 stemt in met de OER van de bacheloropleiding 
Psychobiologie. 
 
Peilen 
2 positief 
 
Stemmen 
6 voor 0 tegen 0 blanco 2 onthouden 
 
Stemvoorstel 3 is aangenomen 
 
Robin: Er gaat een reactie naar de masteropleiding chemistry dat we niet akkoord zijn.  
 

9. Opleidingsdirecteur Vertrouwelijk [VERTROUWELIJK] 
 
 

10. Canvas Notificatie 
Daan J: Je hebt twee weken gehad om het te lezen, het lijkt me duidelijk. 
 
Is het stuk duidelijk? 
 
Mist er informatie? 
 
Missen er stem voorstellen? 
 
Discussiemoment 
Margot: Als minpunt. Het is fijn als er drie per jaar uit kunnen worden gegaan. 
Daan J: Ben ik het mee eens maar we wilde een minpunt hebben. 
Robin: Het is subjectief dus goed dat het erbij staat.  
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 20/21 schrijft een ongevraagd advies waarin wij het DT 
adviseren ons de mogelijkheid te geven om een Canvas notificatie te laten plaatsen. 
 
Peilen 
2 positief 
 
Stemmen 
6 voor 0 tegen 0 blanco 2 onthouden.  
 

11. W.v.t.t.k.  
Niks verder ter tafel gekomen. 
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12. Wat gaat er naar de CSR? 

Robin: Manish gaat naar de CSR, hij is de voorzitter. 
 

13. Relevante updates commissies en DB  
Daan J: Vandaag heeft de FPC 20-21 haar laatste vergadering gehad waarin ik een overzicht heb 
gepresenteerd van de dingen die de FPC dit jaar bereikt heeft. Ik wil de leden van mijn 
commissie heel erg bedanken voor hun inzet maar vooral ook voor hun gezelligheid door dit 
gekke jaar heen. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- De website heeft nu een pagina met oude raden. 
- De archiefstukken, FNWIki en de FPC inwerkmap worden deze week afgerond. 
- De DeCoBo is besproken en zal verder worden opgepakt door de FPC 21-22. 
 
Sara: Afgelopen vergadering hebben Robin en ik de laatste zaken besproken. Er zijn pv stukken 
geschreven over het FSP, de nieuwste OER wijzigingen en de benoeming van de OD 
Psychobiologie.  
 
Uitleg belangrijke punten:  
- Volgens juridische zaken hebben we geen instemmingsrecht op het FSP. Dit betekent dat we 
zullen moeten belsissen of we een positieve of negatieve brief willen sturen naar het DT.  
- We hebben tijdens het reces een aantal mailtjes ontvangen met nieuwe OER wijzigingen. Deze 
zullen op de vergadering worden besproken.  
- Het gesprek met de OD Psychobiologie is goed verlopen.  
 

14. Evaluatie stukken 
Daan J: Check dingen als je het kopieert uit een oud stuk.  

Robin: Ik snap het maar we stonden onder druk.  

 
15. Evaluatie PV 

Er zijn geen verdere evaluatiepunten. 
 

16. Rondvraag 
Daan J: Ik vond het leuk om samen te werken, ik ga jullie missen en sowieso tot de efteling. 
Amber: Ja was lit allemaal.  
Hilal: Het was een leuke raad.  
Robin: Was gezellig, wel apart, een aantal zie ik terug in de raad, een aantal wel rondlopen of 
niet. Bedankt dat jullie hier vandaag waren. Bedankt voor het jaar en bedankt dat ik mag 
voorzitten.  
 

17. Actielijst 
(PV-210629-08) Actie Robin - Schrijf een ongevraagd advies over de late reactie DT 30-8 
(PV-210824-03) Actie iedereen - Stuur declaraties in via formulier naar Robin.  
(PV-210831-01) Actie Robin en Sara - Schrijf brief aangaande FSP 31-8 
(PV-210831-02) Actie Robin - Zoek uit of de machtiging van Sara meetelt.  
(PV-210831-03) Actie Robin en Sara - Stuur reactie naar masteropleiding chemistry dat we niet 
akkoord zijn over de TER 
(PV-210831-04) Actie Robin en Sara - Reactie sturen naar master software engineering over 
lage taaleisen, meenemen dat diversiteit een argument is 
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(PV-210831-05) Actie Robin en Manish  - Schrijf instemming OER Psychobiologie en verstuur 
deze. 31-8 
(PV-210831-06) Actie Daan J - Schrijf een ongevraagd advies over de canvas notificatie en stuur 
naar Aniek 7-9 
(PV-210831-07) Actie Aniek - Lees ongevraagd advies over canvas notificatie door 31- 
(PV-210831-08) Actie Robin - Verstuur ongevraagd advies canvas notificatie 
 

18. Punten volgende agenda 
Robin: Er zitten dingen in de pijplijn maar dat is de nieuwe raad. 
Daan J: Aniek kan ik al dingen agenderen? 
Aniek: Ja dat kan. 
 

19. Sluiting 
Voorzitter Robin sluit de vergadering om 18:35. 


