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Voorzitter Anniek Verstegen 
Aanwezig Daan Jellema, Jolein Rau, Robin Wacanno,  Eva Klaver, Sara Dos Santos Gigante,    

Jessica Bakker  
Afwezig  Koen Oostinga,  Parcival Maissan, Manish Jhinkoe-Rai, Noa Kluiters 
Notulist  Amber Cornelissen 
Gast  Anne-Ruth Meijer, Hilal Demirel  en Sophie van Tilburg 

 
 

1. Opening 
Voorzitter Anniek opent de vergadering om 18.06. 

 
2. Notulen & Actielijst 

Notulen zijn goedgekeurd.  
Amber: Manish wilde evaluatie PV vertrouwelijk, willen jullie dat? 
Daan: Ja want het is persoonlijk. 
Amber: Maar elke keer? 
Daan: Elke keer is niet zo handig maar voor vorige PV zie ik daar wel het nut van in. 
Robin: Als iemand iets vertrouwelijk wil hebben dan kan het worden gevraagd.  
(PV-211026-03) Actie Commissiehoofden - Zet je leden aan tot het schrijven van stukjes  
Daan: Dit gaat aankomende FPC vergadering gebeuren. 
Jessica: Gedaan. 
Jolein: Gedaan. 
(PV-211026-04) Actie Chris - Regel raadskleding  
Daan: Ze is bezig met de Google Forms.  
(PV-211026-06) Actie FPC - Check of de brainwave op 1 december vrij is. 
Gedaan, 
(PV-211026-07) Actie Daan - Communiceer naar Robin wie er naar Grassroots gaat zodra dit 

bekend is binnen FPC  - gedaan  

Daan: Dit is Noa maar zij kan niet, het zou samen worden besloten. ik ga nu. Robin zou mailen 

Robin: Ik doe dit zo en vraag of de mail met informatie naar jou toe kan. 

(PV-211102-01) Actie Robin - Voeg wijziging toe aan HR en werkafspraken, deadline is dit 

weekend, komt in de maandagmail naar iedereen. - Gedaan 

(PV-211102-02) Actie Daan - Verwerk mogelijke veranderingen in de vernieuwde brief en stuur 

deze naar de CSR, deadline over 2 weken. - Niet gedaan 

(PV-211102-03) Actie Robin - Overleg binnen de commissie hoe het doorgestuurd moet worden 

naar de opleiding en DT en stuur dit ook door. Deadline 10-11  

Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - Plan een eerste vergadering  

Pro Memorie-02 Taakgroep archivering - Maak inventarisering van de taken  
Pro Memorie -03 Taakgroep inwerken - Verwerk de stemmingsprocedure in de inwerkmap 
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3. Post 
In 

Robin: We hebben spam van de AUC CoBo, een CoBo uitnodiging van geneeskunde, die is 

doorgestuurd. We hebben info van de CSR CoBo, die is doorgestuurd. We kregen een vraag over 

het promoten van de create a course, challenge, dat is naar de FPC gestuurd. 

Daan: Wij gaan de create a course niet doen want het staat op alle uva accounts. Er was een 

digitale agenda mail? 

Robin: Ja dat is op persoonlijke titel, daar mag je heen.  

Uit 

- 
 

4. Mededelingen 
Daan: De NJE ga ik wat over vertellen, Noa doet dit normaal. Verdere communicatie is via Noa.  
Anniek: Parcival is niet aanwezig, Manish is niet fysiek aanwezig, hij wil misschien meeluisteren 
Eva: Ik ben dit aan het fixen. Koen is niet aanwezig en Noa is niet aanwezig, zij hebben Daan 
gemachtigd. 
Robin: Manish luistert alleen mee? 
Eva: Ik heb gezegd dat hij mee kan luisteren via mij. Nu luistert hij gewoon mee. Wat mij betreft 
kun je ook meepraten.  
Anniek: Sophie en Anne-Ruth zijn onze gasten. 
Anne-Ruth: Ik ben de voorzitter van 19/20 en ik kom even kijken om te kijken hoe het gaat en 
tips te geven. 
Sophie: Ik was Anne-Ruth’s vice voorzitter en ik kwam aanlopen en leek me leuk. 
Jolein: Ik heb jullie gemist. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Jessica: Hierbij de update van CFO. 
  
Afgelopen vergadering hebben we de onderwerpen voor het beleidsplan verdeeld zodat 
iedereen kan beginnen met schrijven. Ook is er gekeken naar het nieuwe dossier Hybride 
Onderwijs. Belangrijke punten: 
We hebben besloten de studentenbijbel weer op te pakken, dit betekent dat we een document 
met alle belangrijke informatie voor studenten gaan maken. 
Er is aan Kees gevraagd of wij inspraak kunnen hebben op de besteding van de NPO-gelden. 
We hebben besproken wat we van het Teaching & Learning Center willen weten. 
 
Manish: Hierbij volgt dan een update vanuit de CSR. 
Er is vandaag gekeken naar een terugblik op de 1e periode en naar een vooruitblik naar de 2e 
periode. 
Er wordt gekeken naar de aanmeldingsprocedure voor een raadsassistent. 
Tevens is er gekeken naar nieuwe PR strategie en naar het budget die integraal gehouden wordt. 
 
Besluiten zijn genomen over mental health en de installatie van een werkgroep SDP en CO2 
emissies. 
Op termijn zal de CSR starten met de model-OER. 
 
Anniek: Vandaag verstuur ik de DB-update: 
Voor het eerstvolgende BO op 29 november hebben we Pjotr van der Jagt bereid gevonden om 
deze technisch voor te zitten 
Volgende week dinsdag vindt de eerste bespreking met de Raad van Advies (RvA) plaats 
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Wij zijn bezig met het inschakelen van mediation 
 
Daan: Je zegt dat je bezig bent met mediation, ik wil graag uitleg. 
Anniek: We gaan een extern iemand inschakelen om ons te helpen met de groepsdynamiek. 
Robin: Dit is binnen CSR door Pjotr gedaan, we hebben hierover gesproken.  
 

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. Nieuwjaarsenqûete 
8. TAQT training 
9. Regenboogzebrapad 
10. Raadsassistenten [Vertrouwelijk]  
11. Begroting FNWI 
12. W.v.t.t.k.  
13. Wat gaat er naar de CSR? 
14. Evaluatie Stukken 
15. Evaluatie PV 
16. Rondvraag 
17. Actielijst 
18. Punten volgende agenda 
19. Sluiting  

Anniek: Jessica wilde nog een pountje TAQT trainingen toevoegen.  
Agenda is vastgesteld.  
 

7. Nieuwjaarsenqûete 
Daan: Ik wil de raad bij deze even informeren over de nieuwjaars enquête (hierna NJE). De 
enquête is gebaseerd op die van vorig jaar. Er komen ongeveer 12 vragen, dus 4 per commissie. 
 
Iedere commissie verzint een aantal vragen, zoveel mogelijk gesloten. Met open vragen wordt de 
enquête te lang en studenten zijn nou eenmaal lui. Ten tweede wordt het schoonmaken van de 
data bij open vragen echt onmogelijk.  
 
De vragen zelf moeten inhoudelijk nuttig zijn, dat houd in dat we geen vragen moeten hebben als 
"wist jij dat" of vragen waar wij niets aan kunnen veranderen als studentenraad. Er moet goed 
worden nagedacht worden over wat je met de informatie wilt doen.  
 
Tegen de tijd dat de vragen worden aangedragen uit de commissies moet er ook echt bij verteld 
worden wat de commissie met het antwoord wil gaan doen. Daarnaast moet er aan iedere vraag 
nog toegevoegd welke aanvullende info nog meer nodig is (welke studie, welk jaar, etc). Alle 
commissies leveren uiteindelijk een gerangschikte lijst van vragen met een duidelijke 
omschrijving en doel. De FPC kiest de definitieve vragen uit die in de enquête komen. Deze 
informatie volgt ook nog in een email. 
 
Over de promotie van de NJE wordt binnen de FPC gebrainstormd. Vorig jaar zijn er bol.com 
cadeaubonnen wegegeven wat duidelijk goed werkte want we hadden ongeveer 1400 
antwoorden. We willen ook acties houden in de centrale hal. Zijn er nog vragen over de NJE? 
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Robin: Kunnen we hem allemaal testen voor hij live gaat, vorig jaar waren er wat problemen. 
Daan: Ja vind ik een goede toevoeging. Ik was van plan om ieder lid van de commissie het ding 
na te laten lopen.  
Jolein: Door wie worden de acties georganiseerd? 
Daan: Vorig jaar is dit niet gedaan we moeten kijken naar wat er voor ons werkt. 
Jolein: Wij hadden een dag per taakgroep. 
Daan: Ik zal er naar kijken binnen de FPC. Ik dacht de FPC bedenkt wat en de raad werkt eraan 
mee.  
Robin: Ik meen wel dat dit volgens de werkafspraken een grote PR actie is. Ik zou het langs de PV 
brengen zodat we er allemaal naar kijken.  
Daan: Ik wil het langs de PV brengen, de actie maar niet de NJE zelf. Dat is teveel moeite zonder 
nut.  
 

8. TAQT training 
Jessica: Er kwamen drie trainingen uit, communicatie met bestuur die worden samengevoegd en 
feedback geven en ontvangen. Daar moeten we een datumprikker voor maken. Zijn er 
momenten waarop iedereen kan? Misschien na de teambuilding. Zijn er mensen tegen 1 van 2 
trainingen na de teambuilding doen? 
Sara: Hoe laat is dat? 
Jessica: De teambuilding eindigt om 16.00 en het is 3 uur training. 
Sara: Ik werk vanaf half 5. 
Daan: Je had het over het samenvoegen van de vaagheidszone training. Hebben jullie dat aan 
TAQT gevraagd of kies je er eentje van de twee? 
Jessica: TAQT kwam ermee dat vaaheidszone onderdeel is van de andere training. 
Daan: Ik vond vaagheidszone heel fijn en wil dat dit niet verwatert. 
Robin: Is de gecombineerde training dan langer. Als het in dezelfde tijd is dan moet het niet 
verwateren. 
Jessica: Ik zal navraag doen. 
Sophie: Die training zit er normaal al bij in. Het verwatert niet. 
Robin: Die teambuilding is tot 16.00 Ik neem aan dat we om 17.00 dan pas die training kunnen 
doen. De teambuilding is fysieker dus dan zijn mensen moe of toe aan eten dus het lijkt me niet 
ideaal. 
Daan: Kan het voor de teambuilding? 
Anniek: Dan kan Sara er ook bij zijn. 
Robin: Het is handig om een poll in de groep te sturen.  
Daan: We kunnen peilen dat mensen de rest een berichtje stuurt.  
Anniek: Je wilt peilen? Waarover? 
Daan: Of we die TAQT training voor de teambuilding willen hebben. 
6 positief 0 neutraal 1 negatief 
Eva: Willen we dat iedereen bij de training is? 
Jessica: Ja. 
Eva: Ik heb die trainingen al gehad. 
Robin: We moeten een locatie beschikbaar hebben. 
Jessica: Wij leveren een locatie aan. 
Robin: Als het kan dan moeten we een ruimte reserveren, het moet dus snel worden vastgesteld. 
Anniek: Moet dat een actiepunt worden? 
Jessica: Ik hoorde ook dat maandag vaak kan, Eva kan jij een maandag missen. 
Eva: Eens in de twee weken. 
Robin: De andere commissie heeft vergadering op maandag maar dat kan veranderd worden. 
Eva: Ik heb de training al gehad dus ik hoef er niet bij te zijn. 
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Jolein: We kunnen die commissievergadering prima verzetten. 
 

9. Regenboogzebrapad 
Daan: Kom maar met vragen. 
 
Is het stuk duidelijk? 
Robin: Wat is het plan om het aan te pakken, de gemeente gaat er over maar het DT is gevraagd, 
dat is enkel intentie. De gemeente gaat dit ook betalen maar wij gaan hier nu eerst over 
stemmen. Is het niet handig om eerst meer van de gemeente te horen? 
Daan: Wij willen dit als FSR aan de gemeente vragen en dus willen we het eerst langs de PV 
halen zodat iedereen het ermee eens is en dan naar de gemeente gaan.  
Robin: Waar stem ik dan over als raadslid, het idee is er maar als ik er voor ben en er gebeurt 
wat wat er niet mee eens ben dan zie ik liever het eerst plan. 
Daan: We willen aan de gemeente vragen of ze een regenboogzebrapad willen aanleggen en een 
locatie aanbieden. Als de gemeente een andere locatie aanbiedt dan kunnen we dat voorstellen. 
Ik denk niet dat de gemeente voorstelt om andere kleuren te gebruiken, ik denk niet dat er 
dingen drastisch gaan veranderen. Mocht er iets afwijken dat het niet meer onder het 
ingestemde valt dan wordt het nog een keer langs de PV gehaald. 
 
Mist er informatie? 
Robin: Ik vind het geen concreet plan, ik mis dat wel. 
Daan: Vond je mijn plan duidelijk genoeg of wat je wil erbij weten? 
Robin: Het plan is er maar dit is besproken met de uitvoerende partij maar ik weet niet of dit een 
goed of slecht plan is als ik niet weet wat de gemeente ervan vind.  
Eva: Daan heeft het toch net uitgelegd. 
Daan: Ik kan persoonlijk niet voorstellen wat voor gekke eisen de gemeente gaat stellen aan een 
regenboogzebrapad en het komt langs de PV  als we zoiets gebeurd. Als je het alleen vraagt kom 
je er niet en wel als raads mening, dan moet het wel langs de pv.  
Robin: Je kan best informatie vragen zonder een raadsmening. Bij OER’en hebben we ook al een 
gesprek. Er is geen gesprek geweest met de gemeente. Dat kan prima.  
Sara: Ik ben het met Daan eens, je staat sterker als je vanuit een instantie spreekt.  
Robin: Je hoeft niet te zeggen dat je het wil, je kan vanuit de raad spreken zonder raadsmening. 
Je gaat sowieso met de gemeente in gesprek. 
Daan: Als je met de gemeente gaat praten dan duurt het even voor ze tijd hebben, als we de 
informatie hebben na een maand, dan moet het langs de PV en moet het weer langs de gemeente. 
We zijn dan wel veel verder. Als je het direct vraagt zonder die wachtperiode. uit pragmatisch 
standpunt en wat je denkt dat er nog toegevoegd kan worden uit de gemeente wat je standpunt 
gaat veranderen. 
Eva: We kunnen dit gesprek beter stoppen als we gaan stemmen dan merken we het ook. 
Anniek: We gaan nog niet stemmen, dit is beeldvormend.  
Robin: Ik snap dat gemeente wachttijden kan hebben maar ik vind het een leuk idee maar het 
hoeft niet binnen een korte tijd gedaan worden.  
Anniek: Ik wil dit afronden. 
Daan: Als iemand een project start en de raad uitgaat dan wordt het vaak niet opnieuw 
opgepakt.  
 

10. Raadsassistenten [Vertrouwelijk] 
 

11. Begroting FNWI 
Robin: Het is niet  veel gewijzigd maar ik heb de adviezen uit de discussie samengevat in bullet 
points. 
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Anniek: Je hebt de discussie van vorige keer samengevat in bulletpoints? 
Robin: Ja en voor het advies. 
 
Is het stuk duidelijk? 
Jolein: Bij punt 5 is een discussiemoment maar we gaan niet discussiëren toch? 
Robin: Het is OB. 
 
Mist er informatie? 
 
Klopt het stemvoorstel? 
Robin: Ik heb het fout geformuleerd, het negatief adviseren moet als stemvoorstel, dit moet zo 
aangepast worden. 
Jolein: Dit klopt wel want we moeten de punten meenemen. 
 
Mist er een stemvoorstel? 
 
Discussiemoment 
 
Stemming 
Daan: Ik stem namens drie mensen. 
 
Stemvoorstel: De FSR FNWI 21/22 adviseert positief over de conceptbegroting FNWI 
2022, maar neemt in zijn advies op dat onderwijsaanbod behouden moet blijven, en 
desnoods geprobeerd moet worden financiële middelen te spreiden. 
9 voor 0 tegen 0 blanco 2 onthouden 
 
Stemvoorstel is aagenomen 
Robin: Ik wil graag een actiepunt. 
Jolein: Mogen we het advies redigeren. 
Anniek: Ja prima. 
Daan: Sinds wanneer worden adviezen geredigeerd, door DB toch? 
Robin: Als mensen hem willen checken mag dat. 
 

12. W.v.t.t.k.  
Er is geen W.v.t.t.k. 
 

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

14. Evaluatie stukken 
Robin: Het stuk over het regenboogzebrapad, ik vind het fijn als er voorwerk in zit. 
Daan: Dat jij het niet eens bent met het stuk betekent niet dat er geen voorwerk in zit. Dat jij 
graag een gesprek ziet met de gemeente is meer een andere manier van aanpak dan een stuk wat 
niet is voorbereid of een slechte voorbereiding heeft. 
Eva: Ik vind zo’n aantijging niet echt netjes. 
Anniek: Je had het iets anders kunnen zeggen. 
Jolein: Ik vond de vervolgacties in het regenboogzebrapad fijn.  
Daan: Als er grote stukken zijn met kleine wijzigingen zet ik dat in de inleiding, dat is een 
voorkeur maar een optie.  
 

15. Evaluatie PV  
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Eva: Ik vind het gek dat Manish vraagt of hij via Zoom kan meedoen en dat in de telegram wordt 
gezegd dat het niet kan en dat er aan mij wordt gevraagd hoe we dit doen. Wat is de redenatie 
Robin: Dit is een fysieke pv, wij zijn hier aanwezig. Zo is het nooit in het verleden gegaan behalve 
om het quorum te halen. Ik wist niet zeker wat het idee was dat hij er bij jouw scherm was. Ik 
ben er niet op tegen maar idk wat de bedoeling is. 
Eva: Ik vraag af waar staat dat het fysiek en waarom er geen uitzonderingen gemaakt kunnen 
worden. Het is nu onduidelijk. 
Daan: Ik stel voor, Manish kon niet door een andere vergadering, we willen dat iedereen erbij is 
maar in dit soort situatie kan iemand prima op een scherm. 
Jolein: Het inbellen is wel gebeurd toen er net corona was.  
Jessica: Wij hebben liever niet dat mensen inbellen  omdat mensen dan niet meer kunnen en het 
niet normaal wordt. Het moet een uitzondering zijn.  
Anniek: We kunnen de volgende PV het erover hebben. Ik moest antwoorden het was vlak voor 
de PV.  
Eva: Ik zou het fijn vinden als dit wordt besproken. 
Robin: De voorzitter mag dit soort beslissingen wel nemen want het is haar vergadering. 
Jolein: Ik ben het ermee eens dat je dit besluit mag nemen, je kan het niet bespreken als het een 
uur voor de vergadering is. 
Eva: Ik snap dat maar ik zou het fijn vinden, nu kan het nog aan het begin van de vergadering 
worden besloten. Je kan het voorbespreken met de raad.  
Anniek: Ja ik zou dit wel doen. 
Daan: Als  discussies in rondjes gaan lopen zoals bij het regenboogzebrapad, verzoek om eerder 
af te kappen. 
Anniek: Ik neem het mee.  
 

16. Rondvraag 
Anne-Ruth: Ik heb veel opgeschreven, thanks dat ik mocht komen. 
Jessica: Ik zou het fijn vinden als de updates voor 14.00 verstuurd kunnen worden. 
Daan: De TSR vergadering was vandaag dus dat was moeilijk.  
 

17. Actielijst 
(PV-211026-03) Actie Commissiehoofden - Zet je leden aan tot het schrijven van stukjes  
(PV-211026-04) Actie Chris - Regel raadskleding  
(PV-211102-02) Actie Daan - Verwerk mogelijke veranderingen in de vernieuwde brief en stuur 

deze naar de CSR - 16-11 

(PV-211102-03) Actie Robin - Stuur brief OER’en 10-11 

(PV-211109-01) Actie Jessica - Peil bij de afwezigen raadsleden of ze de TAQT training voor de 
teambuilding willen hebben en plan hem als dit nodig is 
(PV-211109-02) Actie Robin en Jessica - Schrijf een advies over de begroting FNWI - deadline 
10-11 
Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - Plan een eerste vergadering  

Pro Memorie-02 Taakgroep archivering - Maak inventarisering van de taken  
Pro Memorie -03 Taakgroep inwerken - Verwerk de stemmingsprocedure in de inwerkmap 
Pro Memorie- 04 Robin - Reserveer een ruimte voor de TAQT training 
 

18. Punten volgende agenda 
Anniek: De oordeelvormende stukken over regenboogzebrapad en raadsassistenten en het 
beeldvormende stuk over het Diversity commitment zoals in de 6-wekenplanning in de Trello is 
aangegeven.  
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19. Sluiting 
Voorzitter Anniek sluit de vergadering om 19:02. 


