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Voorzitter Anniek Verstegen  
Aanwezig Robin Wacanno, Daan Jellema, Manish Jhinkoe-Rai, Parcival Maissan, Koen 
Oostinga, Eva Klaver, Jessica Bakker 
Afwezig  Noa Kluiters, Sara Dos Santos Gigante, Jolein Rau  
Notulist  Amber Cornelissen 
Gast  Hilal Demirel  

 
 

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

 
2. Notulen & Actielijst 

Anniek: Ik kon ze niet vinden. 
Robin: Ik had ze gemaild. 
Daan: Je hoeft ze er niet nu bij te houden. 
Robin: Ik zal checken hoe het zit met de machtigen, het staat nergens dat er een limiet is.  
Notulen zijn goedgekeurd. 
Robin: Er stond een rare witte pagina, ik ga het sjabloon aanpassen. 
(PV-210629-08) Actie Robin - Schrijf een ongevraagd advies over de late reactie DT 30-8-  
Gedaan 
(PV-210824-03) Actie iedereen - Stuur declaraties in via formulier naar Robin. -  Gedaan 
Robin: Dat heeft niemand gedaan behalve Daan. 
Parcival: Je hebt een jaar erna. 
Daan: Laat wel Anniek je de beurt geven. Henk zei dat ze per kalenderjaar werken dus we 
kunnen nog dingen declareren. 
Robin: Het gaat niet om het declareren bij de UvA maar mensen hebben gedeclareerd, maar dit 
niet bij mij gedaan, dus ik kan geen realisatie maken. Ik ga aan Henk vragen of ik een overzicht 
kan krijgen. 
Daan: Henk zei dat hij niet kan zien wie de declaraties heeft gedaan. 
Robin: Dat vind ik apart dus ik heb declaraties wel met namen.  
(PV-210831-01) Actie Robin en Sara - Schrijf brief aangaande FSP 31-8 - Gedaan 
(PV-210831-02) Actie Robin - Zoek uit of de machtiging van Sara meetelt - Gedaan  
(PV-210831-03) Actie Robin en Sara - Stuur reactie naar masteropleiding chemistry dat we niet 
akkoord zijn over de TER - Gedaan. 
Robin: Er was nog geen reactie. 
(PV-210831-04) Actie Robin - Reactie sturen naar master software engineering over lage 
taaleisen, meenemen dat diversiteit een argument is - Niet gedaan. 
(PV-210831-05) Actie Robin en Manish  - Schrijf instemming OER Psychobiologie en verstuur 
deze. 31-8 - Gedaan. 
(PV-210831-06) Actie Daan J - Schrijf een ongevraagd advies over de canvas notificatie en stuur 
naar Anniek 7-9 - Niet gedaan. 
Daan J: Dit doe ik morgen. 
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(PV-210831-07) Actie Anniek - Lees ongevraagd advies over canvas notificatie door - Niet 
gedaan. 
(PV-210831-08) Actie Robin - Verstuur ongevraagd advies canvas notificatie - Niet gedaan. 
 

3. Post 
In 

Robin: We hebben een email die ik vorige pv al had. Dat ging over zorgen die er waren over het 

back-to-campus beleid van de UvA. Ik heb de mail doorgestuurd.  

Parcival: Ik heb hem niet gezien. 

Daan J: Ik zou hem nog versturen en het punt volgende week agenderen. 

Robin: Parcival ik wist niet of jou moest toevoegen aan de lijst. 

Robin: Ik weet niet of we wat willen doen met de mail. 

Daan: Het lijkt me handig als de raad het leest en hij wordt toegevoegd. 

Parcival: Zullen we dan reageren, hij is al vrij oud. 

Daan: We gaan kijken of we er op willen reageren, of we het willen ondertekenen. 

Robin: We hebben van Amsterdance een uitnodiging voor de CoBo op 23 september, ik zet hem 

in de agenda. Van de honours program student council een jaarverslag ontvangen, die kan ik 

doorsturen. We hebben een mail gehad van een student die interesse toont aan deelname aan de 

raad. Zij wilde meer informatie hebben. Er kan informatie verstuurd worden over verkiezingen 

van volgend jaar, maar ook over raadsassistent als niemand daar bezwaar tegen heeft.  

Daan: Ik heb er bezwaar tegen, want we hebben vanuit de FPC dingen liggen voor werving. Ze 

heeft ons niet benaderd via de instagram. Je kunt het doorsturen naar FPC. 

Robin: Het liefst stuur ik wel de reactie. 

Conclusie: Daan stuurt informatie naar Robin en die antwoordt op de mail. 

 

Manish komt binnen 

 

Robin: We hebben een uitnodiging gehad voor de CoBo van de NSA op 2 november. We hebben 

een uitnodiging voor de CoBo van spectrum op 7 oktober. Het maandelijkse bedrag van de 

onkostenvergoeding is verhoogd naar 130 euro per maand.  

 

Uit 

-  

 
4. Mededelingen 

Anniek: Noa is aanwezig, zij heeft Koen gemachtigd. Sara is afwezig en die heeft Manish 

gemachtigd. Jolein is afwezig en heeft Jessica gemachtigd. 

Manish: Parcival mag stemmen.  

 

5. Update CSR  
Anniek: Manish is de afgevaardigde en de voorzitter van de CSR. 
Manish: De CSR is vorige week begonnen, er zijn drie commissies. Het dossier proctoring komt 
op gang. Bij grotere faculteiten wordt de vraag gesteld ‘hoe kan je met zulke grote locaties een 
tentamen organiseren waar zonder proctoring kans kunnen hebben om een tentamen offline te 
maken’. Er komt een bestand naar het DB om de contactgegevens van deze faculteit te 
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centraliseren. Het is belangrijk dat de gegevens van Anniek bekend worden voor een 
voorzittersoverleg.  
Anniek: Jij zit dat voor toch. 
Manish: Ja, dan kun je over problemen praten met mij, dat zal tijdens oktober plaatsvinden.  
 

6. Vaststellen agenda
1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Update CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Vergaderetiquette 
8. Beleidsplan 
9. HR & Werkafspraken 
10. Aannemen raadsassistent promotie 
11. Taakgroep Archivering 
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  

Agenda is goedgekeurd. 
 

7. Vergaderetiquette 
Anniek: Ik wil niet dat jullie door elkaar heen praten, steek je hand op als je wat wil zeggen. ik 
heb geen ervaring met voorzitten, geef het aan als ik wat fout doe. Doe een t-tje. Je mag me 
feedback geven. 
Koen: Wil je dat tijdens of na de vergadering. 
Anniek: Er na, dan kan de vergadering doorgaan. 
Robin: Wil je de evaluatie tijdens evaluatiepunten of wil je het erna. 
Anniek: Je kunt het dan kort noemen. 
Manish: Doen we de fingerwave als je het eens bent met iets. 
Anniek: Ja. 
 
Jessica komt binnen  
 
Daan: Als er iets dringends is rondom het voorzitten dan kun je een technisch punt doen. 
 

8. Beleidsplan 
Anniek: Het was niet mijn bedoeling om hem nu grondig te bespreken maar meer om te laten 
zien dat wij deze ook gaan maken.  
Manish: Het is misschien handig om gedurende deze maand te beslissen of we een beleidsplan 
willen en hoe. Aan de hand daarvan kunnen we een beleidsplan schrijven. Het is traditiegetrouw 
maar als mensen het echt niet willen dan wil ik dat horen. 
Anniek: Aangezien het traditie is wil ik het wel gewoon doen, we kunnen het beleidsplan 
gebruiken en onze dingen toevoegen.  
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Robin: Dit staat op de agenda, omdat we vorig jaar vrij laat waren. Dan is het niet meer heel 
nuttig. We willen aangeven dat het een mogelijkheid is. Denk na over belangrijke dossiers die je 
hierin wilt uitleggen. We moeten bepalen of we het willen doen. We moeten er dan wel wat 
sneller aan gaan werken. We kunnen deze maand bepalen of we het gaan doen en de inhoud 
samenstellen. 
Koen: Is er een verwachting vanuit het DB om er iets in te ondernemen.  
Anniek: We zeggen vooral dat we er mee bezig zijn, het is om te vertellen dat we een beleidsplan 
willen gaan maken. 
Daan: We doen geen directe reacties. 
Manish: Dat is niet afgesproken. 
Daan: Binnen de FPC gaan we volgende week bekijken wat de doelen zijn per dossier, het lijkt 
me handig voor de ORC om dit ook te doen, dan kunnen we een beleidsplan schrijven. 
Parcival: Een beleidsplan vanuit meerdere partijen is raar, we zijn geen regering. We zijn wel 
altijd met bepaalde dossiers bezig, maar er hoeft geen uitgebreid beleidsplan te zijn met doelen.  
Robin: Ik denk niet dat we het beleidsplan moeten zien als een belofte maar meer een 
intentieverklaring waar mensen aan willen werken. Voor de mensen buiten is  er een overzicht 
wat mensen kunnen verwachten. Een regeerakkoord is ook niet bindend. Het lijkt me goed om 
doelen te stellen.  
Anniek: Ik kap het nu af, we gaan het nog bespreken, we denken erover na om dit te gaan maken. 
 

9. HR & Werkafspraken 
Anniek: Ik had de documenten gestuurd. 
Robin: Ik heb concept bestanden die de inhoud zijn van vorig jaar, ik ben van plan om voor de 
volgende vergadering een stuk te schrijven voor het HR en de werkafspraken. Als er mensen zijn 
die zaken hebben zie veranderd willen zien dan kan dat als suggestie aan die documenten. Als de 
veranderingen niet meteen duidelijk zijn waarom dan zie ik graag een opmerking met een 
toelichting.  
 

10. Aannemen raadsassistent promotie VERTROUWELIJK 
 

11. Taakgroep Archivering 
Anniek: Deze is ingediend door Daan, wil je wat toevoegen. 
Daan: Dit is een leuker stuk en dit leek ons leuk om te doen. 
 
Is het stuk duidelijk? 
 
Mist er informatie? 
 
Klopt het stemvoorstel? 
Manish: Er moet instaan dat Daan en Robin lid worden. 
Robin: Volgens mij niet. 
Manish: Er wordt tijdens pv’s altijd worden gestemd dat mensen lid worden. 
Parcival: Ja daarna. 
Koen: Moet er een vervolgvoorstel komen om in te stemmen wie er lid wordt. 
Parcival: Volgens mij kun je gewoon lid worden. 
Daan: Het is ons eigen HR dat ook nog niet is ingestemd dus deze discussie is triviaal. 
 
Missen er voor en nadelen? 
 
Discussiemoment 
Robin: Er hoeft niet gestemd te worden over wie erin komt.  
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Manish: Een taakgroep bestaat uit drie mensen. 
Daan: Ik wil dat aanpassen uit HR, die is nog niet aangenomen voor deze raad. 
Robin: Vorig jaar was er een taakgroep met twee mensen. 
Parcival: Die bestond niet.  
Daan: Robin en ik vinden het leuk om dingen uit te zoeken, als je dit leuk lijkt kom er gezellig bij. 
We willen dit een taakgroep maken zodat het duidelijk is wat er gebeurt. 
Koen: Wat is de insteek van de taakgroep, het kost wel tijd en dat zou ten koste gaan van andere 
taken. 
Daan: Het punt is dat we met structuur onze punten willen vormgeven en inplannen. Het is leuk 
en we hebben er wat aan maar de raadstaken hebben voorrang. Als ik tijd over heb dan wil ik dit 
graag doen.  
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 stemt in een taakgroep op te richten die zich 
bezighoudt met de verschillende archiveringstaken die betrekking hebben met de 
raad. 
 
11 voor 0 tegen 0 blanco 0 onthouden 
 
Stemvoorstel 1 is aangenomen. 
 
Anniek: De vervolgactie is dat ze een vergadering gaan plannen, ze maken een inventarisering 
van de taken.  
 

12. W.v.t.t.k.  
Koen: Ik had een punt over vergaderen. 
Robin: Dit is niet voor nieuwe dingen. 
 

13. Wat gaat er naar de CSR? 
Manish: Ik heb geen dossiers die ik ga meenemen. Ik heb een update voor na de sluiting .  

Daan: Wil je niet de CSR inspireren om een archiveringstaakgroep op te zetten? 
Manish: We gaan intern evalueren. 
 

14. Relevante updates commissies en DB  
Daan: Mijn update komt voor de volgende pv.  
Jessica: Bij ORC moeten mensen nog formulieren invullen. 
Koen: Is dat een actiepunt.  
Eva: Is dit gemaild? 
Jessica: Het staat in telegram.  
Robin: We hebben vergaderd, we hebben beleidsplan en HR besproken. Vanaf volgende week 
komen er updates. 
 

15. Evaluatie stukken 
Daan: Mijn stuk was warrig en niet goed vertrouwelijk ingediend, het was een ingewikkeld stuk 

om uit te leggen. Het was een ingewikkeld stuk om te schrijven, mijn excuses voor de 

verwarring. 

 
16. Evaluatie PV 

Anniek: Het was mijn eerste pv, het was nog spannend. 
Koen: Je hebt hem wel voorgezeten, dus respect.  
Parcival: het voelde ongemakkelijk om mensen af te kappen als ze al op iemand aan het reageren 
waren. Je mag die dynamiek wel laten gebeuren.  
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Daan: Een naam noemen is handig om te laten weten dat ze de beurt hebben. Het ging beter 
naarmate de vergadering vorderde. 
Eva: Voor de eerste vergadering ging het goed. Op de agenda was bij beleidsplan niet duidelijk 
wat er besproken ging worden, dat was wel fijn geweest. Het is handig om rond te kijken.  
Robin: Ik merk dat het fijn is om in het vervolg te faciliteren voor directe reacties.  
Daan: Voor dit soort stukken was de fase al fijn maar je kunt erbij noemen dat het informerend 
is.  
 

17. Rondvraag 
Amber: Was weer leuk. 
Manish: Op roeterseiland is een priklocatie, vandaag kwam Hugo de Jonge dat openen. De ASVA 
en de CSR konden vragen stellen. 
Koen: Als je wilt aanhaken dan kun je een kapitein haakje doen, dat is handig.  
Eva: Bedankt voor deze eerste vergadering. 
Daan: Dat direct aanhaken deden we niet, omdat iedereen op dezelfde persoon wilde reageren. 
We kunnen het echter opnieuw proberen en als het niet werkt kunnen we het altijd nog 
afschaffen. Het was een pittige discussie voor de vergadering. 
 

18. Actielijst 
(PV-210831-04) Actie Robin - Reactie sturen naar master software engineering over lage 
taaleisen, meenemen dat diversiteit een argument is 
(PV-210831-06) Actie Daan J - Schrijf een ongevraagd advies over de canvas notificatie en stuur 
naar Aniek 7-9 
(PV-210831-07) Actie Anniek - Lees ongevraagd advies over canvas notificatie door niet gedaan 
(PV-210831-08) Actie Robin - Verstuur ongevraagd advies canvas notificatie niet gedaan 
(PV-210907-01) Actie Robin - Vraag aan Henk een overzicht van de bonnetjes  
(PV-210907-02) Actie  Robin - Voeg Parcival toe aan alle shit  

(PV-210907-03) Actie Robin - Stuur mail back to campus zorgen opnieuw naar iedereen door  

(PV-210907-04) Actie iedereen - Lees de mail over back to campus zorgen 

(PV-210907-05) Actie Anniek - Agendeer mail back to campus zorgen 

(PV-210907-06) Actie Robin - Reageer op mail back to campus zorgen 

(PV-210907-07) Actie Daan - Stuur uitleg raadsassistenten naar Robin  

(PV-210907-08) Actie Daan - Stel Chris op de hoogte van de uitslag van  de stemming 
(PV-210907-09) Actie Taakgroep archivering - plan een eerste vergadering 
(PV-210907-10) Actie taakgroep archivering - maak inventarisering van de taken 
(PV-210907-11) Actie DB- Besluit wie er updates stuurt.  
 

19. Punten volgende agenda 
Anniek: Mail over back to campus beleid. 
Robin: HR en werkafspraken komen ook. 
Anniek: Volgende week is de CoBo. 
Amber: Ik ben in de war, is de CoBo tijdens de vergadering. 
Robin: Er moeten dingen worden besproken. We zitten hier niet voor de CoBo. 
Daan: Het is niet handig als mensen input willen leveren maar niet op de vergadering zijn. 
Jessica: We kunnen de vergadering verplaatsen.  
Robin: Ten eerste, er had hier over nagedacht moeten worden toen deze datum werd geprikt. 
Ons HR en werkafspraken zijn niet heel belangrijk. Het is handig om ze sneller door te voeren. Er 
komen misschien ook nog adviezen langs. 
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Daan: Toen de CoBo werd gepland dacht de raad van 21-22 dat haar vergaderingen op maandag 
plaats zouden vinden dus daar ging de raad van 20-21 ook van uit. Dit is dus geen fout van de 
organisatie maar van de huidige raad. 
Manish: Als er iets urgents is kunnen we altijd overgaan tot mailstemming. Het is ook netjes als 
Amber een dinsdag vrijgeeft. Als het quorum niet gehaald wordt kun je niet stemmen. We 
hebben wel besproken dat het tijdens een pv zou gebeuren.  
Parcival: Wie wil veranderingen aanbrengen in de werkafspraken, misschien kunnen we die nu 
al aanpassen. 
Daan: Het lijkt me geen probleem om de werkafspraken een week te verzetten. Ik zie niet de 
reden dat we die vergadering door moet laten gaan, geen enkel advies moet een week bij de 
faculteit liggen. Daarnaast wil ik er ook graag bij kunnen zijn als dit besproken wordt. 
Robin: Er zijn wel een paar OD’s die ik snel wil afhandelen. 
Parcival: Iedereen kan die dingen lezen en veranderen. Die OD’s hoeven we niet meteen te 
benoemen. Die kunnen verdeeld worden.  
Robin: Er moet nog over gestemd worden. 
Parcival: We kunnen een mailstemming doen.  
Manish: De FNWI vliegt niet in de brand na een week.  
Daan: Zullen we stemmen.  
Manish: Gewoon peilen. 
 
Anniek: Wie wil dat hij doorgaat? 
 
2 stemmen 
 
Anniek: Wie wil hem laten vervallen 
 
De rest 
 

20. Sluiting 
Voorzitter Anniek sluit de vergadering om 19:43. 


