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

 
 

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

 
2. Notulen & Actielijst 

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

Robin: Als er nog iets mist, moet je het zeggen. 

Parcival: Ik heb de agenda niet 

Sara: Ik heb de agenda ook niet. 

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

Gedaan 

Daan: Ik hoor dat mensen niet bij de fnwiki kunnen, het is ook handig als je Amber toevoegt aan 

de general mailinglist.  

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

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

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

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

(PV-210907-08) Actie Daan - Stel Chris op de hoogte van de uitslag van  de stemming - Gedaan  
(PV-210907-09) Actie Taakgroep archivering - plan een eerste vergadering - Nog niet gedaan 
Daan: Kan dit een pro memorie worden?  
Anniek: Ja. 
Manish: Eigenlijk mag de taakgroep pas vanaf morgen, we moeten de werkafspraken nog 
instemmen.  
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(PV-210907-10) Actie taakgroep archivering - maak inventarisering van de taken  
Pro Memorie  
(PV-210907-11) Actie DB- Besluit wie er updates stuurt. - Gedaan  
Amber: Ik heb geen mail gezien.  
Daan: 18 minuten geleden, dat is wel kort dag. 
Aniek: Het had wat eerder gemoeten. 
 

3. Post 
In 

Robin: We hebben een uitnodiging voor de CoBo van Congo en van Amsterdance, die staan in de 

agenda. 

Daan: Bij Spectrum en Amsterdance is gevraagd met hoeveel we komen. 

Robin: Jessica zou dat inventariseren. Zij doet dat altijd. We hebben ook een uitnodiging voor de 

CoBo van ACD, een vooraankondiging van de CoBo van de ASVA. Alle nieuwe mensen hebben 

toegang tot de vergaderruimte behalve Noa. 

Daan: Die van de ASVA heb ik niet binnengekregen. 

Robin: Ik zal hem doorsturen. Ik moet Parcival nog wat checken. We hebben wat verplaatste 

AO’s, IO’s en BO’s. Ze zijn nu definitief. 

Noa: Wanneer is die mail gestuurd? 

Robin: Op maandag in de mail.  Als laatste hebben we een uitnodiging voor de 

kennismakingsbijeenkomst met het DT en mensen van de onderwijsinstituten. Ik heb nog geen 

details qua plaats. Ze willen wie er komen dus daar gaat Jessica een inventarisatie van maken.  

Uit 

-  

 
4. Mededelingen 

Anniek: Jessica is standaard later en Eva is ook wat later. Van Jolein heb ik niks gehoord. 

Eva komt binnen 

 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Anniek: Kunnen mensen hier dan vragen sturen? 
Manish: Ja. 
Noa: Er is geen update vanuit ORC? 
Anniek: Die bestaat nog niet. 
Robin: Er is een vergadering geweest over de splitsing, vanaf volgende week komen er updates. 
 
Manish:  
1. De CSR gaat de voorzitters van de verschillende faculteiten bijeenroepen om een mogelijkheid 
te hebben voor het bespreken van facultaire/universitaire problemen/moeilijkheden. 
2. De CSR gaat aan de slag met de financiën van de UvA. 
3. De CSR is bezig met de PR van de CSR. 
4. De CSR kijkt nog voor een aantal faculteiten naar de proctoring. 
 
Daan: Op dinsdag 7 september heeft de FPC haar eerste vergadering gehad. Een tweede 
vergadering stond gepland op 14 september maar deze is vervallen in verband met onvoorziene 
complicaties tijdens de organisatie van de DeCoBo, hetgeen de FPC op zich had genomen. Op 
maandag 20 september heeft de FPC voor de tweede keer vergaderd, deze update betreft beide 
vergaderingen. Tijdens de eerste twee vergadering heeft de FPC zijn dossierverdeling afgerond. 
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Aan de hand van een lijst van doelen die wij hebben gesteld voor deze dossiers is er ook al een 
jaarplanning gemaakt. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- De FPC heeft Daan Jellema gekozen als haar commissiehoofd. 
- Er is gekozen om te kiezen voor een flexibel vergadermoment voor een hogere 
beschikbaarheid. 
- De FPC zal een weekend gaan organiseren om de bonding van het inwerkweekend in te halen. 
- Er is besproken hoe het dossier toegankelijkheid opgepakt gaat worden. 
- De FPC heeft Chris Rotgans verwelkomt als raadsassistent. 
 
Hilal: Vandaag hadden we een korte DT-vergadering. We hebben de FSP (laatste versie) 
vastgesteld en gehad over het opleidingsplan (2021/2022). 
 
Anniek: Zijn er nog vragen over updates taakgroepen en DB? 
Manish: Ja over het DB, er staat dat green commitment niet langs de PV komt. Waarom wordt het 
niet besproken op de pv? Het is een belangrijk intern document wat we ondertekenen. 
Robin: Als we het weer willen ondertekenen hoeven we niks te doen. Vorig jaar is er over 
gestemd. Binnen het DB was er niemand die het niet wilde ondertekenen. Als iemand die 
motivatie wel heeft dan horen we dat graag.  
Manish: Ik snap die motivering wel, ik denk ook dat we doorgaan. Ik vind het onzuiver om vanuit 
het DB een mening te vormen die voor iedereen geldt. Het DB heeft een mandaat om zaken te 
leiden maar niet om een mening op voorhand te vormen die de raad in wordt geduwd. Het is een 
belangrijk document waarin staat hoe we moeten werken. Ik denk dat er een discussie moet zijn. 
Anniek: Ik wil het wel agenderen. 
Manish: We hebben tot een week voor 31 oktober. Ik vind het niet netjes om er stilzwijgend mee 
door te gaan. 
Anniek: Het is belangrijk om er allemaal naar te kijken en een mening te vormen.  
Daan: Je kan tegen mensen dat ze het door moeten lezen, je bent er een half uur mee bezig.  
Manish: Green commitment is een officieel document vanuit de UvA. Je kan het niet intern 
wijzigen maar je kunt het wel versterken in de werkafspraken.  
Noa: Jullie gingen er vanuit dat mensen het er mee eens waren, wordt het document nog apart 
doorgestuurd. Ik heb nog niet gezien. 
Anniek: Ik kan het nog een keer sturen. 
Noa: Er zijn meerdere commitments toch? 
Anniek: Dat weet ik niet. 
Daan: Er is 1 commitment.  
Robin: Het ondertekenen en het implementeren zijn twee aparte dingen, dit ging alleen voor het 
ondertekenen. Er wordt gezegd dat wij meningen forceren maar we nemen meningen over van 
de vorige raad. Er kan een discussie over komen maar als wij daar geen motivatie voor zien bij 
ons dan kan iemand anders dat ook doen. We zijn bezig met andere dossiers die prioriteit 
hebben. We willen het niet doordrukken maar het hoeft niet langs de pv als er geen afwijkende 
mening is. Zo staat het ook in het inwerkdocument op basis waarvan dit besluit is genomen. Dat 
besluit mag gewoon genomen worden.  
Manish: In mijn oren wil ik een cirkelredenatie belichten. Pas als het op de PV is gekomen kun je 
besluiten of je het wil doorvoeren. Vanuit de netheid naar de nieuwe leden vind ik het belangrijk 
om ernaar te kijken of we het willen ondersteunen en ondertekenen. Na 31 oktober heb je geen 
recht meer om het te wijzigen, weet waar je voor staat. Directe doorwerking vanuit een andere 
raad. we zijn niet verantwoordelijk voor vorige individuele leden. De raadsmening stopt na een 
jaar. 
Robin: De raadsmening loopt wel en stopt niet na een jaar. 
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Manish: Officiële documenten, het FSP niet meer aan ons. Het is een samenwerkingsdocument 
en dit heeft niet dezelfde rechtsgeldigheid. Het is een kleine moeite en het lijkt me goed om het 
als dossier te behandelen. 
Noa: Ik heb idee dat we het over een nieuw onderwerp gaat.  
Manish: Laten we het behandelen.  
Eva: Ik begrijp eigen verantwoordelijkheid maar er moet rekening mee gehouden worden dat 
wij niet weten waar deadlines voor zijn. Ik denk wel dat een raadsmening kan veranderen, zeker 
als er nieuw partijen worden aangenomen.  
Jessica komt binnen 
Robin: Ik ben blij dat er discussie over is. De mening blijft hetzelfde totdat hij wijzigt, ik nodig 
iedereen om hem te wijzigen maar anders blijft hij staan.  
Manish: Ik ook, maar ik zie graag een stuk vanuit het DB, ik vind het niet netjes als deze 
verantwoordelijkheid wordt verschoven. 
Daan: Waarom pak je niet gewoon het stuk van vorig jaar? 
Koen: Kunnen dit soort beslissingen niet in het jaarverslag. Nu lijkt het alsof we dingen vanuit 
eigen initiatief moeten lezen. 
Daan: Voor de meeste dingen die we opnieuw bespreken krijgen we het vanzelf vanuit het DB 
voorgeschoteld. We nemen niks van vorig jaar over. Documenten komen automatisch op. 
Koen: Die komen naar ons toe. 
Daan: Ja. 
Robin: Ik snap de intentie maar de OER van scheikunden waar we tegen hebben gestemd daar 
gaan we ook niet meteen over stemmen. Ik snap niet waarom hier onderscheid in wordt 
gemaakt. Er komt een pv stuk aan.  
Koen: Ik vind het wel fijn om te horen dat dit een eenmalig foutje is. 
Manish: Ik laat de inhoudelijke discussie. In het vervolg vind ik het fijn als beleidsdocumenten 
langs de raad komen.  
 

6. Vaststellen agenda
1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Introductieronde 
8. Mail back to campus beleid 
9. Vertrouwelijk: Benoeming OD Wiskunde 
10. Splitsing ORC 
11. HR & Werkafspraken 
12. Taakgroep sollicitatie raadsassistenten 
13. W.v.t.t.k.  
14. Wat gaat er naar de CSR? 
15. Evaluatie Stukken 
16. Evaluatie PV 
17. Rondvraag 
18. Actielijst 
19. Punten volgende agenda 
20. Sluiting  

Manish: Hoezo is er een introductieronde? 
Anniek: Dat wilde ik eigenlijk bij de eerste pv doen maar een introductieronde leek me een goed 
idee.  
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Agenda is goedgekeurd 
 

7. Introductieronde 
Anniek: Ik ben 25, ik doe mijn master chemistry. 
Robin: Ik doe informatica. 
Jessica: Ik doe wiskunde. 
Amber: Ik ben 21, ik doe psychobiologie af en toe.  
Manish: Ik ben CSR afgevaardigde, ik ben 24, studeer scheikunde en rechten.  
Parcival: Ik doe bioinformatica en ik heb SLAAFS opgericht.  
Hilal: Ik ben de studentassessor, ik ben 20 en doe bèta gamma 
Sara: Ik ben 21 en doe bèta gamma 
Eva: Ik ben 23, ik doe de master SBI en scheikunde 
Noa: Ik ben 20 en doe Biomedische Wetenschappen 
Koen: Ik ben 22 en ik doe de master chemistry.  
Daan: Ik doe masters in scheikunde en SBI, ik ben 23. Ik houd erg veel van muziek.  
 

8. Mail Back to Campusbeleid 
Anniek: We gaan het bespreken. 
Eva: Ik ben helemaal eens ik ben van mening dat colleges opgenomen moeten worden en online 
worden geplaatst.  
Manish: Dit is een centraal probleem. Er wordt op centraal niveau over gesproken. Soms ligt de 
verantwoordelijkheid bij de studenten dat ze dispensatie kunnen aanvragen bij de 
studieadviseur van verplichtingen op locatie. Dat zou hierop aansluiten. Ik zie het probleem bij 
hoorcolleges vanuit de docenten kant want het verhoogt de werkdruk. Hoorcolleges kunnen wel 
hybride. Medewerkers van de FNWI zijn het hier mee eens.  
Robin: In het kader van corona is er veel infrastructuur van het hybride organiseren van 
werkcolleges en hoorcolleges. De werkdrempel hoort niet zo hoog te zijn. Na corona kan dit in 
stand gehouden worden voor studenten die moeite hebben met onderwijs volgen op locatie. 
Eva: Ik vind het belangrijk dat alles online wordt aangeboden dat je niks hoeft te missen. 
Parcival: En hoe zit het dan met practica? 
Eva: Er zijn heel veel dingen fysiek die niet worden opgenomen. Ik mag een verplicht vak missen 
maar dan mis ik alles. Het kan worden opgenomen. 
Anniek: Bedoel je ook de werkcolleges? 
Eva: Dat kan vaak wel.  
Anniek: Ik weet dat alleen hoorcolleges worden opgenomen en de werkcolleges niet. 
Eva: Dat kan allemaal opgenomen worden. 
Anniek: Ik weet niet waarom dat niet gebeurd.  
Parcival: Veel werkcolleges zijn geen hoorcollege, er wordt aan de opdrachten gewerkt en er 
worden vragen gesteld. Het is heel anders. 
Eva: Je hebt ook andere soort werkgroepen. 
Robin: Ik heb het binnen de OC hier vaak over gehad. Docenten vinden het vaak niet fijn omdat 
er rare dingen mee gedaan worden. Als een docent geen opnames wil dan is het misschien 
handig als het rechtstreeks online staat maar dat het niet bewaart blijft.  
Noa: Je moet erop letten dat er geen misbruik van gemaakt wordt en niet dat mensen gewoon 
niet komen omdat het online is.  
Sara: Dat is een afweging die je moet maken, er zijn mensen die er misbruik van maken maar je 
kan het online aanbieden. Er zijn wel mensen die nog ziek worden, ik heb nu vakken waar er wel 
verplichte aanwezigheid is. Er moet meer online worden aangeboden.  
Daan: Wat enkele studies doen is dat je dispensatie aan kan vragen en dat je niet hoeft te komen. 
Als we in kunnen stellen dat er standaard de mogelijkheid is om die dispensatie aan te vragen 
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dan heb je een goede combinatie tussen het aanbieden van de oplossingen maar je geen 
compromis hoeft te sluiten voor werkcolleges. 
Eva: Over het profiteren, ik ben zelf van mening dat als er niemand op komt dagen dat er dan 
geen toegevoegde waarde is van het werkcollege. Bij scheikunde in utrecht kwamen mensen ook 
als het niet verplicht was. Er zijn veel mensen die er af en toe niet bij kunnen zijn. Wat bij  betreft 
kun je het altijd online aanbieden als het maar interessant is. 
Robin: De mail gaat over functiebeperkingen, dus het is langdurig. Het is interessant dat dit 
opgepakt wordt als dossier. We kunnen hier komend jaar naar kijken. 
Parcival: Het is een moeilijk punt, een werkcollege is soms door studentassistenten. Bij statistiek 
komen mensen niet als het niet verplicht is maar dan haalt niemand het vak. Daar heeft ook 
niemand baat bij als je het opneemt. De UvA heeft als beleid gekozen dit niet te doen, als 1 studie 
dit wel doet dan gaan mensen vragen waarom andere het niet doen. het is een breed probleem. 
Daan: We gaan de brief voorbij, ze vragen of we vinden dat er uitzonderingen moeten zijn voor 
mensen met corona. Het opnemen van werkcolleges kunnen we oppakken. 
Manish: Wat moeten we ondertekenen. 
Daan: We hebben de brief gekregen, die kunnen we ondertekenen. 
Manish: Het beleid vanuit het CvB is om alles on campus te doen, er wordt afgeraden om hybride 
onderwijs te genereren. Je zit hier niet op het juiste niveau. 
Daan: Deze brief is op centraal niveau. We willen stemmen of we het ermee eens zijn dat wij de 
brief onderteken. We kunnen het peilen. 
Robin; Als we het ondertekenen dan kunnen we stemmen. 
 
Stemming 
De FSR FNWI 21/22 stemt in om de brief back to campus zorgen te onderteken 
10 voor 0 tegen 0 blanco 1 onthouden  
 
Stemvoorstel is aangenomen 
 
Anniek: Robin gaat een email sturen. 
Koen: Wat is de vervolgstap voor ons? 
Noa: Ik heb een nieuw dossier verzonnen, het verplicht opnemen van hoorcolleges. Ik wil met 
het student disability platform meeten om cijfers te krijgen qua leerstoornissen. Ik wil kijken of 
het mogelijk is om altijd een zoomlink te krijgen. Vorig jaar is het heel goed gegaan. Voor corona 
of mensen met een leerstoornis is het erg nodig om het terug te kijken. Ze worden benadeeld als 
je het niet terug kan kijken. 
Koen: Goed dat je ermee bezig bent.  
Robin: We zitten al op een uur, we kunnen 9 en 10 na HR & Werkafspraken doen 
Anniek: We kunnen nu pauze doen. 
Manish: Mijn voorstel is dat we het hamerstuk nu doen. 
Daan: Robin zou de HR & Werkafspraken stemvoorstellen hier tussen door doen. Het is dus nu 
niet handig om pauze te doen. 
Robin: We willen misschien los over meningen stemmen. We willen tijd hebben om die 
stemvoorstellen los op te stellen in de pauze.  
Parcival: Het kan ook per acclamatie. 
Robin: Alles waar we niet los over stemmen moet in 1 stemvoorstel, als er geen verschillende 
meningen zijn dan kan het heel snel. 
Parcival: We kunnen het ook live doen per mening. 
Robin: Het moet duidelijk zijn waar we over stemmen. 
Daan: Laten we nu vijf minuten pauze doen en dan later weer. 
 

9. Vertrouwelijk: Benoeming OD Wiskunde 



 Facultaire 
Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 7 / 11 

 
 

10. Splitsing ORC Vertrouwelijk 
 
 

11. HR & Werkafspraken 
Robin: Het idee met de stemvoorstellen is dat er eentje is over de tekstuele wijzigingen. We 
kunnen over elk punt waar meningverschillen over zijn dan hebben we aparte voorstellen. 
Anders kan alles in 1 keer. Er is misschien een korte pauze nodig. 
Manish: Ik zou het waarderen als het tom 20.00 klaar is. 
 
Is het stuk niet duidelijk? 
 
Mist er informatie? 
Eva: We wilde de tijd van de toesturing van de agenda verplaatsen, dat stond niet in het stuk. 
Waar kan ik dat voorstellen? 
Robin: Er wordt er al een wijziging voorgesteld, als je iets anders wilt zien dan kan je het daar 
voorstellen. 
Eva: Je zei wat over google forms. Welke google forms gaat het over? 
Robin: Die wordt dan gemaakt in plaats van de mail die je nu stuurt naar Anniek.  
Eva: Bij PR stond dat persberichten intern besproken moeten worden, moeten we het hier niet 
allemaal eens mee zijn. Wat betekent intern? Dit is een discussiepunt.  
Bij het HR staat dat bestellingen naar boven worden afgerond. Hoe rond je af? 
Robin: Naar een geheel getal naar boven. 
Daan: Welk punt van PR hebben we het over? 
Eva: 6.8 werkafspraken. 
Manish: Ik snap bij de machtigingen niet wat de achterliggende gedachte is om het maar 1 
persoon te laten zijn? 
Daan: Ik heb 1 toegevoegd omdat je met 12 raadsleden allemaal iemand kunt machtigen, anders 
heeft 1 iemand meerdere machtigingen. Als er minder dan 6 aanwezig zijn dan kun je sowieso 
niet stemmen. 
Noa: Ik snap niet wat er wordt bedoeld dat machtigingen niet meetellen met het quorum. Wat 
betekent dat? 
Robin: Stemmen tellen altijd mee maar we kunnen enkel stemmen als minstens de helft 
aanwezig is. Machtigingen tellen niet mee voor het quorum. 
Manish: Bij artikel 14.10.4 onthouding wil ik noemen dat het quorum 6 mensen is en dat als je 
onthouden stemt deze stem niet meetelt voor het quorum. Als iemand onthouden stemt terwijl 
er 6 mensen zijn dan vervalt de stemming. Je bent dan eigenlijk bij die stemming afwezig 
Robin: Zo staat het niet in het artikel, tenzij het verplicht zo vermeldt wordt. 
Parcival: Dat is wel standaard. 
Manish: Je staat dat je geheel niet mee doet aan de stemming. Als het onthouden boven quorum 
komt dan is de stemming ongeldig. Als je niet aanwezig bent stem je ook onthouden. 
Robin: Als dat de standaard is dan is het prima. 
Parcival: We kunnen het ook anders maken. 
Noa: Het quorum is toch 6? 
Robin: Ja. 
Noa: Kan dit erbij staan? 
Jessica: Als mensen stoppen wordt het quorum lager dus dat is niet handig. 
 
Kloppen de stemvoorstellen? 
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Missen er plus- en of minpunten? 
Robin: Die heb ik niet toegevoegd. 
Manish: Dat stemvoorstel over onthouden moet erin. 
Robin: Tenzij er andere meningen zijn kunnen we het op de hoop van stemming gooien. 
 
Discussie Tekstuele wijzigingen HR 
 
Inhoudelijk 
Eva: Over de tijd van de agenda. 
Robin: Dat zijn de werkafspraken. 
Eva: Er staat dat het HR geldt totdat er een nieuw HR is. Ik vind dat raar aangezien je dan als de 
nieuw raad afspraken hebt waar je niet over wordt gestemd. Je houdt je aan afspraken die je 
nooit hebt gemaakt.  
Noa: Het is niet super serieus en in de eerste week hadden we de afspraken al doorgestuurd dus 
het stond er wel in. Het gaat maar over twee drie weken. 
Anniek: Ik had ze doorgestuurd en er was een deadline voor feedback. 
Robin: Je wilt wel een framework voor stemmingen anders kun je niet stemmen. We behandelen 
het zo snel mogelijk en zonder regels kunnen we niet functioneren. 
Daan: Dit zou tijdens inwerken al gedaan moeten worden.  
Robin:Ik heb een punt over 14.8. Wat is het voordeel van 1 persoon maximaal mogen machtigen.  
Parcival: Ik had hetzelfde punt.  
Parcival: We zijn nu met 3 partijen, als jij er als enige van je partij bent dan wil je wel dat jouw 
partij de machtigingen heeft. 
Robin: Ik hoor graag wat het voordeel is, ik machtig het liefst wil ik wie machtigen. 
Daan: Ik ging er vanuit dat mensen stemmen voor jou wat je wilt dat ze stemmen. Anders heb je 
een vergadering met een mening die veel belangrijker is omdat die persoon meer stemmen 
heeft. Je kunt rare constructies krijgen. 
Manish: Ik snap een beperking, ik zou 1x weinig vinden en ik zou het aanpassen na 2 of 3. Zo 
voorkom je de machtspositie. Ik zou ook willen toevoegen of machtigingen gelden als een besluit 
neemt wat niet geagendeerd is. Dat is niet voorbesproken met de gemachtigde. Dan wordt je 
machtspositie verhoogd. Ze tellen alleen voor de geagendeerde beslissingen.  
Sara: Het is geen machtspositie als je stemt voor dingen die al geagendeerd zijn. Het is makkelijk 
om zoveel machtigingen te hebben als je wilt. 
Jessica: Als meerdere mensen je machtigen kom je handen tekort.  
Noa: Sommige agendapunten komen toch gewoon later door. 
Manish: Maar het moet op de agenda worden gezet voor de PV start. 
Noa: De deadline voor de agenda is toch vrijdag. 
Manish: Nog wel. Als stukken later komen kun je het alsnog lezen en doorgeven wat je over wilt 
stemmen.  
Robin: Ik snap het idee Manish, ik denk wel dat het idee van een volmacht dan anders is. Aan een 
volmacht kun je geen voorwaarde verbinden. Het is administratief wat lastiger. Als iemand geen 
bezwaar heeft in nieuwe gevallen. Als je iemand machtigt dan ga je ervanuit dat diegene weet 
wat je vindt. Iemand is niet verplicht zich aan instructies te houden bij de volmacht.  
Daan: We hebben nog 22 minuten, ik zou er stemvoorstellen van maken er erover gaan 
stemmen.  
Manish: Het gaat over machtigingen, niet over een volmacht. Ik zou zeggen dat machtigingen 
alleen gelden voor geagendeerde stukken. 
Eva: Als je een mening hebt dan stuur je hem op naar Anniek en dan hoef je geen machtigingen 
te doen. 
Robin: Soms is er wel een discussie op een vergadering, dan heeft de discussie geen invloed 
meer. Ik had het fijn gevonden als mensen dit van tevoren hadden laten weten.  
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Daan: Ik wil Eva’s idee toevoegen als stemvoorstel.  
 
Discussie werkafspraken 
Eva: De tijd voor het sturen van de agenda, wij zouden het fijn vinden als dit zondag aan het 
einde van de dag was. Dat vind ik prima.  
Anniek: De deadline stond in de email. 
Noa: Dat heb je dan alleen bedacht. 
Eva: Er staat hier voor half 5 vrijdag maar het kan later. 
Anniek: Dat staat nu in de werkafspraken. 
Robin: Er staat stukken half 5 en agenda 12 uur. 
Eva: Het kan wel zondagavond. 
Noa: Het idee was dat het normaal wel vrijdag was. 
Jessica: Wil je de PV stukken dan ook versturen. 
Eva: Nee die blijft hetzelfde, jij hebt gewoon meer tijd om de agenda te fixen. 
Robin: We hebben het binnen het DB besproken, de deadline is om half 5 zodat wij het kunnen 
bespreken. Als Anniek het eerder wil sturen kan het met de zondag deadline.  
Anniek: Ik had vrijdag 23.59 zodat ik niet aan de raad hoef in het weekend.  
Eva: Als er teveel op de agenda staat dan kunnen we toch dingen doorschuiven. 
Manish: De FNWI staat niet in brand. 
Eva: Die persberichten wil ik ook bespreken. Het lijkt mij logisch als het langs de raad gaat. 
Parcival: Wil je op de pv een puntje persberichten 
Eva: Ik zou zeggen dat mensen een akkoord moeten geven, als je niks stuurt dan heb je geen 
mening. 
Parcival: Vaak is het een split second beslissing. 
Daan: Het kan binnen 24 uur.  
Robin: Dit geldt dan alleen voor persberichten en niet voor social media posts, wat is het 
verschil? 
Parcival: Pers is naar de pers. 
Robin: Ik denk dat het fijn is als dit uitgewerkt wordt. Ik zou voor volgende week een voorstel 
maken.  
Anniek: Het lijkt me prettig als er nieuwe voorstellen zijn. 
Manish: Ik vind het goed om de discussie hier inhoudelijk te hebben maar dat als we over de tijd 
heen gaan en dat we hier volgende week rustig de tijd overnemen. Stemmen gaat nog veel ste 
veel tijd kosten. 
Jessica: Zullen we het HR dan nu wel afronden. Hier zijn we al klaar mee. 
Daan: Taakgroep sollicitatie is erg belangrijk, ik wil nog een foto nemen. Ik zou het waarderen 
als HR en werkafspraken naar volgende keer kan.  
Manish: Op de agenda staat 30 minuten voor dit stuk. We zijn er 50 minuten over aan het praten. 
Ik zou het nu stoppen. 
Noa: Robin had gevraagd om feedback, het is kut dat dit niet is gestuurd. We gaan geen nieuw 
dingen meer bespreken.  
 

12. Taakgroep sollicitatie raadsassistenten 
 
Mist er informatie? 
 
Klopt het stemvoorstel? 
 
Missen er voor en of nadelen? 
 
Discussiemoment 
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Koen: Ik vroeg me af waar de 1 uur per week vandaan komt? 
Daan: We vergaderen 1 uur per week, de planning van vorig jaar ligt al klaar, de actiepunten zijn 
een half uur. Als er gesolliciteerd gaat worden ligt het aan de sollicitanten. Het is belangrijk dat 
dit gebeurt, hoe sneller hoe beter. Help alsjeblieft mee. 
Daan: Wie willen erin.  
 
Anniek, Eva, Koen en Noa willen joinen 
 
Daan: Is het prima als deze groep? 
Manish: Er bestaat geen maximum.  
 
Stemming 
De FSR FNWI 21/22 stemt de leden die zich hebben aangemeld in als leden voor de 
taakgroep sollicitatie raadsassistenten  
10 voor 0 tegen 0 blanco 1 onthouden 
 
Stemvoorstel is aangenomen 
 

13. W.v.t.t.k.  
Er is geen w.v.t.t.k. aangevraagd 
 

14. Wat gaat er naar de CSR? 
Manish gaat naar de CSR 
 

15. Evaluatie stukken 
Eva: Ik vind zelf dat er voor alles een heel document moet zijn, bij sommige dingen is dat echt 

niet nodig. Ik vind erg veel bureaucratie en tijdverspilling. 

Robin: Alles mag tot stemming gebracht worden, bij dossiers heeft niet iedereen de hele context. 

Hierdoor heeft iedereen dezelfde basis. Als je het anders wilt indienen dan kan dit. 

Daan: Vorig jaar waren we veel korter aan het vergaderen.  

Noa: Ik vind die voor- en nadelen juist fijn. Er is overzicht en het laat zien dat er over na is 

gedacht. 

Parcival: Als DB kunnen jullie misschien dingen per acclamatie doen. Het kost wel veel tijd.  

Manish: Ik ben blij met splitsing ORC. 

Robin: Dat per acclamatie is nooit gedaan, ik weet niet of ons HR daarin voorziet.  

Daan: Dingen die we zelf beslissingen kunnen gewoon per acclamatie. 

Parcival: Niet alles hoeft altijd via de werkafspraken te gaan.  

 
16. Evaluatie PV 

Anniek: Het was een lange pv. 
Noa: Op het eind was je een beetje moe en het geeft een beetje een nare vibe aan de vergadering.  
Daan: Er waren veel discussies waarbij iedereen dezelfde punten aan het herhalen was, hier mag 
je wel wat van zeggen. Mensen spraken ook voor hun beurt.  
Manish: Laten we ons wel aan de vergader etiquette blijven houden. Er is wel goed 
gediscussieerd. Laat ze hier plaatsvinden. 
Robin: Discussie zijn fijn maar ik vind het vervelend dat er veel nieuwe dingen komen als er veel 
voorbereidend werk is.  
Eva: Ik vind het zelf juist heel logisch dat je dingen hier bespreekt.  
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Robin: bespreken is goed maar als je iets al vind kun je het al doorgeven waar mensen zich op 
kunnen voorbereiden. De kracht van die stukken is dat mensen nadenken over punten. 
 

17. Rondvraag 
Daan: Kunnen we nu die foto nemen? 
Hilal: Ik heb begrepen dat Kees jullie had gemaild over het financieel clubje. 
Robin: Dat gaan we volgende week op de PV bespreken.  
 

18. Actielijst 
(PV-210921-01) Actie Robin - kijk naar mailinglijst FSR 

(PV-210921-02) Actie Robin - Voeg Amber toe aan mailinglijst en kijk naar fnwiki 

(PV-210921-03) Actie DB - Schrijf een PV stuk aangaande het Green commitment  - 5 oktober 
(PV-210921-04) Actie Robin - Reageer op de mail back to campus zorgen 
(PV-210921-05) Actie Robin - Check of er een uitleg staat qua positief en negatief adviezen in de 
inwerkmap 
Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - plan een eerste vergadering 

Pro Memorie-02 Taakgroep archivering - maak inventarisering van de taken  
 

19. Punten volgende agenda 
HR & Werkafspraken 
 

20. Sluiting 
Voorzitter Anniek sluit de vergadering om 20.05 


