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Voorzitter Anniek Verstegen 
Aanwezig Daan Jellema,  Sara Dos Santos Gigante,    

Jessica Bakker, Koen Oostinga,  Parcival Maissan, Noa Kluiters, Manish Jhinkoe-
Rai 

Afwezig   Eva Klaver, Jolein Rau,  Robin Wacanno en Chris Rotgans 
Notulist  Amber Cornelissen 
Gast   

 
 

1. Opening 
Voorzitter Anniek opent de vergadering om 18.08. 

 
2. Notulen & Actielijst 

Notulen zijn goedgekeurd  
(PV-211026-03) Actie Commissiehoofden - Zet je leden aan tot het schrijven van stukjes - 
Gedaan 
(PV-211026-04) Actie Chris - Regel raadskleding - Gedaan 
Daan: Formulieren zijn eruit we wachten op raadsassistenten  
(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  

Manish: Als er officiele correspondentie de raad uit gaat kan iedereen gebcc’t worden 

(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 - Gedaan 
Jessica: Gedaan maar is toch niet handig  
(PV-211109-02) Actie Robin en Jessica - Schrijf een advies over de begroting FNWI - deadline 
10-11 - Gedaan 
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 

3. Post 
In 

Anniek: Robin is er niet. 

Jessica: Ik kan snel kijken. De CoBo’s zijn afgelast, is niet leuk. We hebben veel mail maar niks 

belangrijks.  

Daan: Het zou misschien fijn zijn dat als de SC afwezig is dat er vooraf wordt gecontroleerd 

wordt wat er bij post moet worden besproken.  

Uit 

- 
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4. Mededelingen 

Anniek: Jolein is afwezig en machtigt Jessica, Eva is afwezig en heeft Koen gemachtigd. Robin is 
afwezig. 
Manish: Er was geen afmelding. 
Anniek: Nee klopt. Chris is officieel raadslid dus die is afwezig. Zoals ik aangaf hebben we 
besproken hoe het vorige week is gegaan, dat we de PV in hybride vorm doen en we hebben een 
regel geformuleerd als DB. Ik lees hem voor. 
Koen: Gaan we hierover stemmen, wordt dit aangenomen? 
Manish: Het moet wel een basis hebben. 
Koen: Is het een mededeling? 
Anniek: Het lijkt ons geen goed idee om hybride vorm als PV’s te doen, bij CFO is het erg lastig 
met 5 mensen, dit zou met 11 mensen erg moeilijk zijn. We doen de PV’s fysiek behalve bij 
uitzonderingen waar het quorum gehaald moet worden. Er mag meegeluisterd worden.  
Manish: Dit is in strijd met de UvA reglementen, we moeten de COVID regels serieus nemen. 
Collega’s moeten geen prikkel krijgen. Het CVB heeft gezegd dat zo veel mogelijk vergaderingen 
thuis moeten. Wij zijn hier met minder dan 75, het kan als werkgroep. Als iemand symptomen 
heeft, blijf thuis, daar moet voor gefaciliteerd worden. Als technisch voorzitten niet lukt, mij lukt 
het wel bij de CSR.  
Jessica: Deze regel was voor de aangescherpte corona regels.  
Manish: Die regel was op dinsdag voorgelezen, op vrijdag wisten we deze regels al. Er kon toch 
wel een adaptatie komen. 
Noa: Je mag wel aanwezig zijn maar je mag niks zeggen, dat is logisch. 
Manish: Ik wil deze discussie agenderen op de agenda. Dat je ziek bent mag geen straf zijn om je 
stem niet uit te brengen, ik snap niet waarom je niet mag deelnemen aan de discussies, we 
hebben een uil een beamer laptops. 
Koen: Ik zou het bij het agendapunt bespreken.  
Anniek: Ik had deze discussie zien aankomen. 
Parcival: Had hem dan geagendeerd. 
Anniek: Dat wilde ik eigenlijk niet. 
Daan: Hij kan op het einde, zo kunnen we kijken of we er tijd voor hebben. 
Koen: Ik zou dit bij vaststellen agenda doen. Noa en ik hebben een gesprek gehad met iemand 
die een scriptie had gedaan en een disability handbook gemaakt. Er staan veel disabilities in hoe 
het vervelend is en wat je eraan kunt doen. Het is nog niet gepubliceerd.  

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Daan: Wederom twee voor de prijs van één: de FPC heeft weer twee keer vergaderd voor de PV. 
Omdat onze vergaderingen nu vrijwel om de week wisselen tussen maandag en woensdag zullen 
jullie het vaak zien gebeuren dat je de ene week wordt geupdate over 2 vergaderingen en de 
andere week over geen vergadering. We hebben naar aanleiding van de nieuwe maatregelen 
besloten het Praat-met-de-raad evenement van 23 november en de constitutieborrel van 1 
december voor onbekende tijd op te schorten, de CoBo hopen we wel rond begin februari te 
kunnen organiseren. We zullen een stuk over sociale veiligheid schrijven in de TDL waarin het 
lopende onderzoek van our bodies our voice zal worden belicht. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- Onze beleidsplan stukken zijn af. 
- Er is gesproken over het diversity policy framework. 
- De collegepraatjes zijn afgerond. 
- Het regenboogzebrapad is verder uitgewerkt aan de hand van voorgaande PV. 
- Er is een gesprek geweest over klachten met Hugo Eenhoorn die hierover gaat. 
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Anniek: Er is veel besproken tijdens de DB-vergadering, maar dit zijn de belangrijkste punten: 
• We hebben de mogelijkheid van PV’s in hybride vorm besproken en een regel geformuleerd. 
• Binnenkort gaat ook het DB aan teambuilding doen 
• Wij hebben onze communicatie besproken: graag open en direct, maar niet bot direct. Met 
elkaar, maar niet over elkaar. 
• Vanmiddag zal de eerste bespreking met de RvA plaatsvinden 
• De zoektocht naar externe personen die bekwaam zijn in mediation, is in gang gezet 
• Vandaag wordt er een BOB-stuk naar de PV gebracht over de taakgroep weekend. 
• In februari 2022 zal er een wisseling plaatsvinden van zowel onze ambtelijk secretaris als de 
studentassessor. Daarom zullen wij deze maand 2 stukken (BO en B2) langs de PV brengen met 
de vraag wie van de Raad hierbij betrokken willen zijn en deze personen instemmen. 
• We zijn begonnen met de inventarisatie van agendapunten die op centraal niveau besproken 
moeten worden op 9 december (de bijeenkomst tussen de (vice)voorzitters van de FSR’s en de 
CSR). 
 
Manish: De CSR heeft vandaag voornamelijk gesproken over de digitale wereld van de 
universiteit en naar de tijdlijn van de verkiezingen. 
Ook het budget is besproken en de doelen ervan. 
Er is ook gesproken over het creëren van een CSO. 
 
Jessica: Afgelopen vergadering hebben wij de tot dan geschreven stukjes voor het beleidsplan 
besproken, ondertussen zijn ze bijna allemaal af. Ook zijn we druk bezig met het bedenken van 
vragen voor de NJE. 
  
Belangrijke punten: 

Er is een gesprek geweest met de roostermakers en er wordt gekeken naar de 
mogelijkheid tot het creëren van een deadline voor het indelen van de werkgroepen. 
Het dossier herkansingsbeleid is opgepakt en wordt volgende week naar de PV gebracht 
met als doel het hoogste cijfer te laten tellen. 
 

Hilal: Het DT-overleg is vanaf vandaag weer online na de aangescherpte maatregelen van zo veel 
mogelijk thuiswerken. Voorbespreking CBO-agenda, vaststellen OER-A en honereren van 
grassroots Science4All-projecten kwamen vanochtend aan bod. 
 
Noa: Wat is een CSO? 
Manish: Chief sustainability officer.  
 

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. Update Weekend weg [VERTROUWELIJK] 
8. Raadsassistenten [VERTROUWELIJK] 
9. Regenboogzebrapad 
10. Studieadviseurs NPO 
11. Taakgroep weekend 
12. PV’s in hybride vorm 
13. Agenderen BO’s en IO’s  
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14. W.v.t.t.k.  
15. Wat gaat er naar de CSR? 
16. Evaluatie Stukken 
17. Evaluatie PV 
18. Rondvraag 
19. Actielijst 
20. Punten volgende agenda 
21. Sluiting  

 
Anniek: Ik wilde zelf nog een puntje toevoegen, het agenderen van BO’s en IO’s. Dit wilde ik doen 
als punt 12 en PV’s in hybride vorm is punt 13. 
Manish: Ik doe hem liever andersom.  
 

7. Weekend Weg Update [VERTROUWELIJK] 
 
 

8. Raadsassistenten [VERTROUWELIJK] 
 

9. Regenboogzebrapad 
Noa: In deze zijn stemvoorstellen toegevoegd, het idee is hetzelfde. We willen wel eerst de stem 
steun van de hele raad voor we naar de gemeente toegaan. Dit hebben we duidelijk gemaakt. Wij 
hebben ook het idee dat we sterker aankomen als we aankomen als raad met goedkeuring van 
het DT dan informerend. 
Manish: Een punt van orde, omdat het oordeelvormend is zou ik de eerste vijf niet willen 
gebruiken. Het doel is dat je gelijk met de discussie start en niet meteen de 
informatievoorziening begint.  
Daan: Bij stukken worden nog weleens aanpassingen gemaakt 
Manish: Dat is een BO. 
Daan: Bij. 
Jessica: Je kunt is het stuk duidelijk erin laten en de andere vragen kun je eruit laten.  
Noa: Deze keer staat er voornamelijk in omdat er een leipe discussie was, toen was het niet 
duidelijk.  
Manish: Correct maar dan is het BO. 
 
Is het stuk duidelijk? 
Parcival: Is die binnenplaats hierbinnen? 
Noa: Ja. 
Parcival: Die is van de UvA. 
 
Klopt de informatie 
 
Mist er informatie 
 
Mist er stemvoorstel 
Koen: Waarom moet het op science park te zijn, waarom kijken we niet naar het kruispunt? 
Noa: Dan wordt het met witte strepen er tussen, dat vind ik lelijk, het past niet bij Science Park. 
Ik ben er tegen.  
Manish: Er lopen hier 7000 tot 9000 studenten rond. Het is handig om in plaats van een 
specifieke plaats een top 3 aan te geven. Als een plaats dan niet kan dan hoeft het stuk niet terug.  
Daan: Een voordeel van de brug is dat mensen die langs Science Park rijden het ook zien. 
Daarom zijn de plus en minpunten op deze wijze. 
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Koen: Ik weet niet of meer mensen over dit idee nagedacht hebben, ik zou het graag als 
stemvoorstel zien.  
Manish: Je kan altijd een stemvoorstel aandragen in een stuk en dan wordt hij aangenomen of 
verworpen.  
 
Stemvoorstel 5:De FSR FNWI 21/22 wil het regenboogzebrapad laten plaatsen bij het kruispunt 
op Science Park.  
 
Kloppen de stemvoorstellen? 
 
Missen er voor- en of nadelen? 
 
Kloppen de voor- en of nadelen? 
Koen: De punten die Parcival net aandroeg, ik weet niet wat van SP is. 
Parcival: Binnen de lunchtafel is van ons en tussen 904 en lab42 is ook van Science Park. Buiten 
de gevel is van jou. 
Anniek Het is handig om na te gaan wat grond is van Science Park. 
 
Discussiemoment 
Parcival: Gezien de gemeente een stuk bezit en wij twee lijkt het me goed om te kijken wat de 
gemeente vindt, De brug is het beste stuk, daar komen veel mensen langs en mensen lopen daar 
overheen. Als de gemeente die afwijst dan kun je nog langs Peter met de andere locaties. Dan is 
het een makkelijker besluitvormend stuk. 
Anniek: Je wilt eerst bij de gemeente proberen en dan anders naar Peter. 
Daan: De grote hoeveelheid aan stemvoorstellen was omdat mensen dit stuk niet snapte. 
Sara: Worden er mensen ingehuurd vanuit de gemeente? Wordt dit in het weekend gedaan? 
Noa: Ja, dit zijn waarschijnlijk mensen van de gemeente ze doen het als er minder bezoek is. 
Daar wilde we wel rekening mee houden. 
Daan: Anders lopen ze een keer om. 
Anniek: Vervolgacties, stemmen over locaties en achterhalen hoe het in utrecht is geregeld en 
gemeente amsterdam 
 

10. Studieadviseurs NPO 
Manish: Hopelijk worden jullie net zo enthousiast als ik. 
 
Is het stuk duidelijk? 
 
Klopt de informatie? 
 
Mist er informatie? 
Anniek: Er stond als vervolgactie een stuk schrijven. 
Manish: Het is logisch dat je van B naar 0 naar B gaat. Je vervolgactie is wat er gebeurt na het 
aannemen van het stuk. 
Anniek: Het is dus de eindfase maar nu ga je oordeelsvormend stuk schrijven 
Manish: Ja, 
Koen: Dat plaatje met die pijl  erin had ik even voor het idee gemaakt en het staat nu in het stuk, 
daarom zijn er  rode lijnen.  
Noa: Discussie is volgende keer? 
Manish: Een informatieve vraag ma 
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Noa: Hoe gaat dit ervoor zorgen dat 1 iemand niet overbelast wordt? En ten tweede, 
studieadviseurs hebben lange wachttijden maar gaat die ene persoon niet meer wachttijden 
kijken 
Manish: De werkdruk balanceren komt door  9 -5 standaardtijden. Je zou dit in de trant kunnen 
doen van continue aanwezigheid, een volledig inloopmoment, dat je zonder afspraak naar een 
studieadviseur komt. 
Noa: Krijg je dan niet altijd probleem dat iemand tussen zn studie door moet, dat je wachtrijen 
krijgt, 
Manish: Dat zou je altijd krijgen, ik voorspel niet dat dit in de daluren zo zou zijn. Je moet altijd 
wel ergens wachten maar de hoop is dat het korter is. Voor een inhoudelijk gesprek zou je daar 
een afspraak voor maken, dit is voor korte snelle vragen.  
Parcival: Een studieadviseur die zich niet bezighoudt met studie, is het een vrije bereikbare 
studentendecaan? 
Manish: Ja, ik zou het facultair onderwijs adviseur noemen.  
Parcival: Je zegt niet dat het een studentendecaan is, maar wel. 
Manish: Studieadviseurs gaan over de OER’en, hier baseer je je op de OER-A. Het is een 
voorstoorteer programma 
Parcival: Ik zou het algemene studentendecaan noemen, waarom zou je anders heen gaan. 
Manish: Klopt, als je een korte vraag hebt over OER-A 
Parcival: Moet je 19 dagen wachten op een mail. 
Manish: Nee op een afspraak. 
Parcival: Ja als iedereen een afspraak wil dan moet je lang wachten.  
 

11. Taakgroep weekend 
Jessica: Ik hoop dat mensen interesse hebben.  
 
is het stuk niet duidelijk? 
 
Mist er informatie? 
 
Klopt het stemvoorstel? 
 
Discussiemoment 
 
Vaststellen leden taakgroep 
Manish: Ik wil op zich wel helpen voor locatie en boodschappen, ik kan niet bij alle 
vergaderingen zijn. 
Noa: Dat heb ik ook, ik wil meedenken maar ik heb geen tijd om nogmaals te vergaderen 
Parcival: Het moet in drie, vier vergaderingen lukken. 
Anniek: Ik wil wel. 
Manish: Koen heeft een vrije agenda. 
Koen: Ik zou wel willen maar dan werk ik te hard, ik wil wel ondersteunend zijn. 
Manish: Er komt geen vast vergadermoment. 
Jessica: Het gaat niet om een vast verandermoment, voor het eerste weekend is het wat drukker. 
Als het gefixt is gaan we naar de volgende vergadering kijken hoe het loopt.  
Noa: Er staat dat ze iedere week 1 a 2 uur vergaderen na het evaluatieweekend, dat is lang elke 
week. 
Jessica: Ik bedoelde 2 a 3 weken zodat we dingen hebben staan en dan loopt het uit. 
Sara: Misschien wil een van de raadsassistenten. 
Manish: Je moet de evaluatievragen, locatie en eten moet geregeld worden. Alleen maar de 
evenementen.  
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Anniek: Er staat teveel tijd voor. 
Manish: 2x vergaderen lijkt me prima. 
Anniek: Veel actiepunten geven helpt wel. 
Manish: De penningmeester moet er eigenlijk bij.  
Daan: Ik ga niet in die taakgroep, je kan prima mijn notulen kijken en zien hoe wij hebben 
gedaan.  
Jessica Anniek en Manish komen erbij. 
Koen: Als ik vanavond een ingeving wil mag ik er dan nog in? 
Jessica: Ja.  
Manish: Je kan er ook later uitstappen.  
Manish: Stemmen moet eigenlijk vertrouwelijk 
Daan: Ook dit? 
Manish: Dit moet eigenlijk vertrouwelijk. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 stemt de leden die zich tijdens deze vergadering 
hebben aangemeld in als leden voor de taakgroep weekend. 
9 voor 0 tegen 1 blanco 2 onthouden  
 
Het stemvoorstel is aangenomen 
 
Parcival is weg en heeft Manish gemachtigd.  
 

12. Hybride PV’s 
Manish: Ik heb zojuist het besluit van het CVB gezien en de richtlijn is dat iedereen thuiswerkt 
behalve mensen die locatiegebonden zijn. Wat wij hier doen is niet in de geest van de richtlijn, ik 
vind het wel goed dat we dit doen. Als iemand corona klachten heeft vind ik wel dat daarin 
geaccommodeerd moet worden. Niet alleen bij een quorum. 
Anniek: We hebben nu toch ook dat Robin er niet is. 
Noa: Hij is te ziek ervoor. 
Koen: Hij heeft niemand gemachtigd, 
Anniek: Hij heeft gezegd dat hij de hele week afwezig is. 
Daan: Dat Robin er niet is is prima maar dat betekent niet dat andere mensen die mogelijkheid 
niet moeten krijgen. 
Sara: Ik denk dat het wel gefaciliteerd kan worden als iemand er bij wil zijn. 
Jessica: Het lastige is dat er als het half half is dat je handen mist. 
Sara: Anders is het alleen online als je corona hebt. 
Manish: Als ervaringsdeskundige van voorzitten, volledig online dat ging, 50/50 is niet wenselijk 
maar kan, als mensen hier kuchen is ook niet wenselijk. 
Anniek; Je kan iemand machtigen. 
Manish: Dat wil ik misschien niet. 
Anniek: Er werd niet echt gestemd, 
Manish: Zijn stem bij de discussie heeft hij niet laten horen. 
Daan: Ik zou van  COVID maken dat het is alleen als je ziek hebt. Als je niet aanwezig mag zijn 
maar je wilt wel je stem laten horen dan vind ik het belangrijk dat mensen hun stem laten horen. 
Ik denk niet dat drie mensen tegelijk ziek zijn. 
Manish: Vanochtend was een vergadering met drie mensen online. Is het niet ironisch dat we 
tegen ons eigen standpunt zijn dat we mensen niet moeten faciliteren om naar de campus te 
komen. We vinden dat de faculteit erin moet accommoderen maar wij doen het niet. 
Koen: Als je ziek bent snap ik dat je niet kan komen maar ik wil Robin’s stem horen. Het is 
handig dat het gefaciliteerd wordt dat iemand kan meeluisteren. 
Anniek: Je kan wel meeluisteren. . 
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Koen: Of via Telegram dan een stem uitbrengen.  
Manish: Waarom zou iemand zich niet mogen unmuten voor een software dat daarvoor is 
Koen: Chaos. 
Manish: Dat was geen chaos, wij deden dit vorig jaar, Chris hield het scherm in de gaten.  
Anniek: Zodat je meerdere ogen hebt.  
Manish: Dan heb je twee technisch voorzitters. 
Daan: Het is niet moeilijk om te switchen tussen echte mensen en het scherm.  
Noa: Mensen zijn wel verantwoordelijk voor eigen wifi en microfoons, als mensen wegvallen is 
het lastig. 
Koen: Iedereen is het wel eens met het faciliteren van een hybride vorm. 
Daan: Als iemands internet slecht is dan kun je vragen of het via telegram is.  
Manish: 3 dec is een persco er is een kans dat we volledig online gaan.  
Anniek: Dan is het anders. 
Manish: Wat betreft quorum, ik vind het onzuiver dat je wel mag stemmen als het quorum 
gehaald mag worden maar je mag er niet bij zijn als het behaald is.  
Anniek: Over 3 dec, als alles online is, dat is anders dan hybride. Dat is makkelijker. Internet is 
een complicatie 
Manish: Binnen de CSR gaat het goed. 
Daan: Zullen we hierover stemmen. 
Jessica: Ik wil voor stemmen dat we stemmen over een optie met een hybride vorm waar wij 
iemand aanwijzen om op de online mensen te letten.  
Koen: De invulling boeit niet, er moet een hybride vorm zijn. 
Anniek: Als iemand ziek is of klachten heeft. 
Noa: Niet als je geen zin hebt om te komen of je ergens anders hebt. 
Anniek: We doen hybride als iemand klachten heeft of ziek is. 
Noa: Als je echt ziek bent ga je gewoon in je bed liggen.  
 
FSR FNWI 21 22 stemt in om een hybride vorm van PV’s aan te bieden op het moment dat 
mensen klachten hebben of ziek zijn 
 
9 voor 0 tegen 0 blanco 3 onthouden 
 

13. Agenderen IO’s en BO’s 
Anniek: er was vandaag een gesprek met de raad van advies, zij hadden een andere aanpak. Ik 
stuur nu een mail met een deadline. Zij hadden een agendapunt op de PV en daar gaan vragen 
wat de agendapunten zijn. 
Daan: Wat ik binnen de FPC doe is dat ik het agendeer binnen de FPC, wij de punten aanvragen 
en wij dat op de mail gooien. Op de PV bespreken dan denken mensen er niet echt over na.  
Anniek: Het is juist als reminder dat je mensen activeert. 
Jessica: Eerst wordt het binnen commissies besproken zodat men geen mail hoeft te sturen.  
Manish: Ik zou die keuze bij jezelf laten maar het inefficiënt want als afgevaardigde ben ik 
minder bezig met CFO en COO. Andere mensen gaan hier zitten, je bent dan een 
voorbesp[rekening ana het doen en je bent een half uur van je PV kwijt. Ik heb mijn commissie 
hoofden nooit te hoeven attenderen op de deadline.  
Daan: Op het PV bespreken vind ik overzichtelijker dan een mail sturen, het is geen hocus pocus. 
Vorig jaar vergaten mensen het niet. Het is voor mij makkelijker om een actiepunt te geven.  
Anniek: Jullie willen het niet als agendapunt maar een reminder kan als mededeling.  
Manish: Wat niet op de PV hoeft zou ik niet naar de pv brengen.  
Sara: Bespreken binnen de commissie en dan een toelichting erbij zodat de voorzitter wist waar 
het over ging. 
Anniek: Dan zet ik het niet op de agenda.  
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14. W.v.t.t.k.  

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

15. Wat gaat er naar de CSR? 
Manish gaat naar de CSR en de brief van Daan.  
 

16. Evaluatie stukken 
Jessica: De stukken zijn beter, bij de discussiepunten gaat de voorkeur er naar uit dat het voor de 
voorzitter duidelijk is wat je wilt bespreken. Mist en klopt er informatie kan er uit bij 
oordeelsvormende stukken.  
Anniek: Ik had zelf bij het stuk van raadsassistenten vind ik het fijn als de plus- en minpunten 
objectief zijn.  
Daan: We hebben een mapje met huisstijl, er is een mapje oud dat zou geupdate worden, ik zou 
daar naar kijken DB 
 

17. Evaluatie PV  
Jessica: Het werkt fijn als mensen dicht bij elkaar zitten.  
Daan: Er werd veel door elkaar heen gepraat en zonder beurt.  
Anniek: Wil men daar meer op letten. 
Jessica: Het is ook een sfeer, soms dan kan het gewoon bij raden. Ik vond dat wel soepel verliep 
Daan: Naar mijn idee niet 
Anniek: Naar mijn idee was het omdat mensen willen reageren.  
Daan: Iedereen wil direct reageren. Het was nu wat rustiger. Nu zaten mensen ook lang te 
wachten. Ik zou niet teveel aanpassen 
Anniek: Ik ben het met je eens. Ik heb  geleerd dat het  opsteken van een hand belangrijker 
wordt als er meer mensen zijn. 
 

18. Rondvraag 
Amber: Koen en Noa als jullie je vergadering genotuleerd willen hebben moet je t even sturen 
Jessica: Bij andere raden mag niemand appen behalve Amber mag niemand typen 
Daan: Soms is het handig om verduidelijking te vragen over app. 
Noa: Ik had al aangeven dat ik mijn mond ging houden en doorging.  
Manish: Willen jullie achter het alcohol policy document aangaan en of die naar de CSR kan 
Anniek: Dit kan  
Daan: We hebben bij het advies van de canvas notificaties de mogelijkheid gekregen om een 
canvaspagina te krijgen. Ik zie daar niet zo veel heil in want mensen kunnen zichzelf toevoegen. 
Het is nuttig als het bestuur van SP mensen erin gooit, op de VU hebben ze dat wel gedaan dus 
het kan wel. Ik wilde het animo peilen.  
Manish: Opt in of opt out? 
Daan: Opt in. 
Jessica: Ik wist niet eens dat Opt in kon, ik dacht dat je erin gegooid werd, Je moet jezelf 
aanmelden.  
 
Peilen Canvas Pagina opt in 
overwegend neutraal tot negatief 
 
Jessica: Als mensen de cijfers binnen krijgen niet volgens AVG, met e mailadres namen en 
studentnummers, laat me dat weten.  
Noa: Als ze laat binnenkomen 
Jessica: Dan is een ander punt 
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Manish: Je kan sowieso vragen naar een beleidsevaluatie. Cijferpublicatie is door Sara 
uitgewerkt 
Jessica: IO of BO 
 

19. Actielijst 
(PV-211102-03) Actie Robin - Stuur brief OER’en  en cc de raad 10-11 

(PV-211116-01) Actie DB - Onderzoek alcoholbeleid en stuur resultaat naar de CSR 
(PV-211116-02)  Actie DB - Update concepten huisstijl PV stukken 
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 
 

20. Punten volgende agenda 
Manish: zes wekenplanning. 
Jessica: Dit is meer voor als er nu iets ter discussie komt 
Anniek: Graag de planning up to date houden 
Jessica: Er staan ook BO’s en IO’s tussen 
 

21. Sluiting 
Voorzitter Anniek sluit de vergadering om 19:54. 


