
 Facultaire 
Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 1 / 11 

 
Voorzitter Jessica Bakker 
Aanwezig Jessica Bakker, Manish Jhinkoe-Rai (vanaf punt 8), Koen Oostinga, Daan Jellema 
(tot punt 12.2), Jasmijn Hoevers, Damian Piersma, Liang Telkamp, Winson Ooi, Parcival Maissan 
Afwezig  Noa Kluiters, Robin Wacanno, Esmee van Brandenburg 
Notulist  Myrthe Zwart 
Gast   Björn Out 

 
 

1. Opening 
Voorzitter Jessica opent de vergadering om 18:10. 

 
2. Notulen & Actielijst 

De notulen van afgelopen vergadering zijn aangenomen 
 
(PV-220125-06) Actie taakgroep opnemen hoorcolleges - Evalueer bij vakken die opnemen al 
permanent inzetten wat de ontwikkeling van student engagement daarin is. 
Koen: Nog niet gebeurd. We zijn met andere zaken bezig momenteel.  
(PV-220201-02) Actie Jasmijn en Jessica - Schrijf 2 ongevraagde advies met betrekking tot de 
roadmap corona. 
Jessica: Gedaan. 
Daan: Ik heb ze nog niet gezien, wanneer gaan die eruit? 
Jessica: Ze zijn gisteren geschreven en gaan er morgen uit. 
(PV-220215-01) Actie CFO - Stuur een ongevraagd advies m.b.t. evaluatie kwaliteitsafspraken 
naar het DT. 
Jessica: Die wordt uitgesteld. We wachten tot de evaluatie die het DT gedaan heeft en kijken of 
we verder advies willen geven of dat het voldoende is. 
(PV-220222-01) Actie Koen - Zoek uit waar het BBW is. 
Koen: Gebeurd. 
(PV-220222-02) Actie Jessica - Maak een Doodle voor het inwerken van de raadsassistenten. 
Jessica: Komt nog. 
Koen: Dat heb je toch al gedaan? 
Jessica: Oh ja, dat heb ik wel al gedaan. 
(PV-220222-03) Actie Robin - Regel administratieve zaken raadsassistenten. 
(PV-220222-04) Actie Jessica - Boek lasergamen voor op het evaluatieweekend. 
Jessica: Die mag er vanaf, we gaan waarschijnlijk een escaperoom doen. 
(PV-220222-05) Actie Daan - Mail instructies raad pakken naar de raad. 
Daan: Gebeurd. 
(PV-220222-06) Actie Robin - Regel administratieve zaken inwerktaakgroep. 
(PV-220222-07) Actie Jessica - Plan eerste vergadering inwerktaakgroep. 
Jessica: Die moet ik nog doen. 
Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - Plan een eerste vergadering  
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Pro Memorie-02 Taakgroep archivering - Maak inventarisering van de taken  
Pro Memorie-03 Taakgroep inwerken - Verwerk de stemmingsprocedure in de inwerkmap 
 

3. Post 
In 

Jessica: 

- Volgende week maandag is het AO, daarvoor hebben we de actiepunten nodig 

- Students for Ukraine 

 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Liang: Ik moet eerder weg. 
Jessica: Robin is afwezig en heeft mij gemachtigd. Manish is later en heeft tot die tijd Daan 
gemachtigd. Noa en Esmee zijn afwezig i.v.m. tentamens. 
Daan: Ik heb een concert waar ik bij wil zijn, dus misschien ga ik wat eerder weg. Ik denk tussen 
half 8 en kwart voor 8. 
Myrthe: Wordt dit opgenomen? 
Jessica: Nee we konden geen contact met Robin krijgen. 
Koen: Is het handig om een actiepunt te maken, zodat we in het vervolg op Zoom kunnen 
opnemen ook als Robin afwezig is. 
Jessica: Robin heeft mij al eens co-host geprobeerd te maken en dat werkte niet. We hebben ook 
gewoon een opname apparaatje, maar die heeft Robin ook meegenomen helaas. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Daan: Beste raad, 
 
Afgelopen vrijdag heeft de FPC 
Ook zullen wij het "vergeten" dossier informatievoorziening (voorheen waar-moet-ik-heen) 
oppakken. Hiervoor is in 18-19 en 19-20 een flowchart gemaakt de mogelijke problemen die een 
student kan hebben en bij welke organen binnen de UvA de student hiervoor terecht kan. Ook 
hebben wij besproken hoe Manish zijn belangrijke taak als CSR voorzitter kan combineren met 
zijn FPC lidmaatschap. Daarnaast zijn mogelijke BO en PV agendapunten besproken. 
 
Een aantal belangrijke punten: 

- Deze week worden de eerste social media posts geplaatst voor de werving. 
- We gaan binnenkort collegepraatjes geven. 
- De CFO en COO zullen in april een plekje krijgen in de TDL. 

 
Jessica: Hoi allemaal, 
 
Afgelopen donderdag heeft CFO kort naar alle dossiers gekeken en hierbij de relevantie en kort 
de inhoud besproken. Ook hebben we gebrainstormd over de wervingspost en vragen voor het 
TLC. Daarnaast is er ook gekeken naar onderwerpen voor het BO. 
 
Belangrijke punten: 

- BSA komt binnenkort naar de PV voor extra input. 
- De dossiers gaan deze week herverdeeld worden. 
- Er is een gesprek met TLC over hun taken geweest. 
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Damian: Hey allemaal, 
 
Afgelopen week is er geen vergadering geweest van de COO. Wel is er een gesprek geweest met 
de nieuwe kandidaat OD voor MSc Biological Sciences, welke vanavond wordt besproken. Kleine 
kanttekening van tevoren, de plus- en minpunten in het stuk moeten omgedraaid worden. 
 
Robin: Hoi iedereen, 
 
Omdat de DB-vergadering nu op de dinsdag om 13:00 is zal onze update z.s.m. na 14:00 komen. 
 

- Het inwerken van de nieuwe raadsassistenten is geëvalueerd. 
- De posteractie voor de oorlog in Oekraïne is besproken 
- Het AO is voorbesproken 
- Het evaluatieweekend is voor een laatste keer voor besproken 

 
Manish: Hierbij een update vanuit de CSR. 
 
De CSR heeft een OV gehad waarin de belangrijkste punten voor nu het volgende zijn: 
 
1. Oekraïne situatie - hierover heeft u allemaal een update mail over gehad; 
2. Mental health - de CSR vraagt om een geschikte update over de mental health van de 
studenten; 
3. De positie van de situatie van de central service student desk en de relatie met de education 
service desk is besproken; er wordt gevraagd om een handleiding en een propere overdracht; 
 
Er is tevens ook al een start gemaakt met het inwerktraject voor een volgende CSR. 
 
Tot slot: VOLG ONZE IG-CHANNEL; OEKRAÏNE INZAMELINGSACTIE!! DEEL HET MET UW 
MEDESTUDENTEN. 
 
Daan: Waarom was er geen COO vergadering? 
Damian: Robin was er niet en ik kon ook op het laatste moment niet. 
Daan: Difficult, difficult, lemon difficult. 
Jessica: Hebben we een update van de CSR gehad? Nee dan missen we die nog. 
 

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. Actie werving 
8. Aanpassingen OER-A 
9. Benoeming OD MSc Biological Sciences [VERTROUWELIJK] 
10. Klachtenfunctionaris 
11. Oekraïne 
12. W.v.t.t.k. [VERTROUWELIJK] 
13. Wat gaat er naar de CSR? 
14. Evaluatie Stukken 
15. Evaluatie PV 
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16. Rondvraag 
17. Actielijst 
18. Punten volgende agenda 
19. Sluiting  

 
Jessica: Ik wil graag een punt Oekraïne toevoegen, het lijkt me prima die onderaan te doen. 
Iedereen is het er mee eens. 
Daan: Is het handig om klachtenfunctionaris te doen als Manish er ook is? 
Jessica: Doe maar voor Oekraïne dan, dan zal hij er wel zijn. 
 
De agenda is vastgesteld 
 

7. Actie werving 
Is het stuk duidelijk? 
Mist er informatie? 
Klopt de informatie? 
Mist er een stemvoorstel? 
Kloppen de stemvoorstellen? 
Missen er voor- en/of nadelen? 
Kloppen de voor- en/of nadelen? 
Koen: Ik hoop dat het iets meer gaat kosten dan een klein beetje moeite. 
Daan: Die paar uur die je er voor vrijmaakt valt mee. 
Koen: Oh dus het gaat niet over organisatorisch maar dat je er echt gaat staan? Oké prima. 
 
Discussiemoment 
Willen we een grote-PR actie organiseren? 
Jessica: Lijkt het iemand een slecht idee? Niemand, dus neutraal tot positief. 
 
Is er input vanuit de raad voor de invulling van de actieweek? 
Jessica: We hebben 5 dagen, dus een volle week. Het lijkt me leuk als er op iedere dag iets anders 
is om mensen te trekken. 
Daan: Misschien handig dat ik wat dingen noem om het op gang te krijgen. We willen dus wat 
dingen buiten neer gaan zetten en ook binnen in de hal staan. Ideeën van vorige jaren: 
trampoline, opblaaskasteel. Eten werkt ook heel goed, dan blijven mensen ook staan voor een 
praatje. Verder nog schmink, dat trekt de aandacht en zorg ervoor dat mensen denken ‘waarom 
doen mensen dit?’. Verder: bellenblaas, kom-in-de-raad condooms. Er is nog een heel document 
met dit soort dingen. 
Koen: Is de raadskleding er dan al? 
Daan: Als het goed is wel, ik denk alleen dat het te warm is voor in de eerste week van april. 
Jessica: Dat kan nog reuze meevallen, april kan fris uitvallen en vooral buiten valt het 
waarschijnlijk mee. 
Koen: Als we de promotie doen dan laat het wel heel duidelijk zien dat we van de raad zijn, 
random kleding werkt minder goed. 
Daan: Dat ben ik met je eens. We moeten wel ons best doen dat we niet op een blok lijken waar 
alleen genodigden bij staan, dan durven mensen ons niet te benaderen. Daarom had ik ook 
gevraagd om je vrienden te vragen om een praatje te maken. Niet iedereen hoeft altijd 
raadskleding aan. 
Jessica: Springkasteel of trampoline? 
Koen: Vo. 
Daan: Trampoline of opblaaskasteel leuker? 
Koen: Why not both? 
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Jessica: Een opblaaskasteel lijkt me leuker en veiliger. 
Björn: Zoek een opblaaskasteel met een ingebouwde trampoline. 
LIang: We kunnen ook een pingpongtafel regelen zodat je buiten een sport spel kan doen. Dan 
kun je mensen lokken met ook bijvoorbeeld een toernooi. 
Koen: Is alcohol geoorloofd? Anders kunnen we borrelen en een soort winst ding maken. 
Funkybal toernooi? 
Jessica: Ik denk dat het wel kan, we moeten alleen op de tijd letten. En dan bedoel ik het tijdstip. 
Daan: Aan de ene kant vindt ik het leuk, aan de andere kant sta je er lang want een potje 
funkyballen duurt lang en alle andere mensen lopen er langs. We zullen het meenemen bij de 
FPC. 
Jessica: Er komt nog een doodle voor de beschikbaarheid. 
Daan: Kunnen we ook een actiepunt krijgen dat de rest hem invult? Geef mij dan als deadline 
maar donderdag 3 maart. 
Jessica: Opzich zou er geen actiepunt voor invullen nodig moeten zijn. 
Daan: Ja maar kom op, je kent ons. 
 
18.25 Manish komt binnen 
 

8. Aanpassingen OER-A 
Is het stuk duidelijk? 
Mist er informatie? 
Klopt de informatie? 
Koen: In het PV stuk is een regel voor eerder behandeld, dat is niet ingevuld want het is eerder 
behandeld. 
Manish: Is de OER-A wel de plek hiervoor? Dit gaat om stemvoorstel 2. 
Jessica: We hebben het daar vorige week over gehad, maar dat kunnen we nu kort weer doen. 
 
Missen er stemvoorstellen? 
Kloppen de stemvoorstellen? 
Manish: Waarom willen we dit überhaupt in de OER-A? 
Jessica: Dit is vergelijkbaar met de voorbeeldvragen voor een tentamen, het is een 
ondersteuningsvorm net als dat is. 
Manish: Stemvoorstel 2 is zo vaag dat je er nog geen rechten aan kan ontlenen. Het principe is 
dat je naar de examencommissie kan gaan als de OER-A overtreden is. Stemvoorstel 2 moet echt 
concreter wil je de garantie dat je hier binnen 8 weken aanspraak op kan doen. 
Koen: Je ziet er wel heil in dat iets dergelijks in de OER-A komt dus? 
Manish: Ik ben niet tegen de geest, wel tegen de formulering. Als het vak niet meer actief 
aangeboden wordt hoeft een docent er niet naar te kijken. Ik wil adviseren dat er een vragenuur 
komt, daar kun je rechten aan ontlenen. Docenten zijn welwillende genoeg om een vragenuur te 
houden. 
Jasmijn: Dit is een opsomming van mogelijk voorbeelden. Per vak kan het veranderen, een 
vragenuur is niet altijd praktisch. We willen in de OER-A hebben staan dat er iets moet zijn, maar 
de invulling aan de docent laten. 
Manish: De formulering geeft gewoon geen zekerheid. In het stuk staat ook aangeven dat er 
gemaild kan worden, dan stelt de examencommissie dat er gemaild mag worden als een student 
komt klagen. Je moet denken wat is de slechtste manier waarop de examencommissie puur aan 
de wet voldoet? 
Daan: Als we gaan kijken naar wat we vorig jaar bij vakevaluaties hebben gedaan is dat er 
specifieke manieren in de OER staat. We zouden hier kunnen zeggen: dit en dit en dit zien wij als 
geldige vorm, er moet aan één voldaan worden. Mailen of discussieplatform kan er wat mij 
betreft vanaf. Maar we kunnen het concreter maken. 
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Jessica: Dat kan zeker, dat we aangeven wat het streefniveau is. Als het DT er heel erg op tegen is 
dan kunnen we later nog afzwakken. 
Manish: Ik zie niet in wat het probleem is van het organiseren van een vragenuur, maar het 
principe kunnen we toch garanderen en de werkvorm ervan overdragen aan de coördinator. 
Jessica: We willen voor het tweede stemvoorstel dus een concretere versie. Iemand op tegen? 
Nee. Dan nemen we dat mee. Dat kunnen we in het nieuwe stemvoorstel ook zetten dus in de 
vorm van een vragenuur erin aanpassen. 
Daan: Ik zie voor me dat het DT gaat zeggen, ‘wat nou als het niet nodig is of er maar één student 
is’. Misschien kunnen we erbij zetten, ‘indien studenten dit nodig achten’. Dat je een invulling 
krijgt waarbij als er erg weinig mensen voor de herkansing zijn dat de docent een poll kan doen 
of er interesse is voor een vragenuur. 
Jessica: Oké dit voegen we dan nog toe. Laten we nu over gaan op stemmen. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 adviseert in samenwerking met de OC’s dat de 
vakevaluaties teruggekoppeld moeten worden naar de studenten. 
Peiling: 4 positief 
Stemming: 5 voor, 0 tegen, 1 blanco, 1 onthouden 
 
Het stemvoorstel is aangenomen 
 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 21/22 adviseert dat er ondersteuning in de vorm van een 
vragenuur moet komen voor studenten die herkansen indien deze het nodig achten. 
Peiling: 4 positief 
Stemming: 6 voor, 0 tegen, 0 blanco, 1 onthouden 
 
Het stemvoorstel is aangenomen 
 
Koen: Ik was benieuwd naar de vervolgacties. Het toevoegen aan de OER-A is leuk, maar wordt 
er eerst samen met de OC's nog naar gekeken? 
Jessica: Dit wordt sowieso aangedragen in het OER-A proces, dat is de eerste actie. De tweede 
actie is dat we met de OC's in gesprek gaan en met hen samen een voorstel proberen te schrijven 
over vakevaluaties. Daarna willen we ook voor de ondersteuning het bespreken met de OD's op 
het OWIDO. 
Manish: Het idee is dus om de vice-decaan dit op het OWIDO te laten bespreken? Of wil je er zelf 
bij zijn? 
Jessica: We willen kijken of wij daar ook als gast mogen komen, hij heeft namelijk gevraagd of 
wij punten voor het OWIDO kunnen aandragen, dat kwam uit het IO. 
Manish: Ik denk niet dat je op het OWIDO aanwezig kan zijn. 
Koen: Wat er nu gaat gebeuren is dus eerst spreken met de OC’s en daarna voorstel OER-A voor 
beiden doen? 
Jessica: Ja. 
Manish: Ik wil nog even zeggen dat de OC's alleen recht hebben op advies geven op de OER-B. 
Alles wat we in de OER-A zetten wat is besproken met de OC's is verder best heel leuk hoor. Voor 
de mensen die voor hebben gestemd, misschien eerst handig om met de OC's te praten voor je 
instemt. 
Jessica: Er is eerder met de OC's gesproken en die waren voor. Het DT wilde ook dat wij het eerst 
met de OC's bespreken. 
Manish: Dan is het actiepunt toch dat wij een voorstel schrijven en de OC's het allemaal 
ondertekenen, niet dat we een voorstel samen met de OC’s gaan schrijven? 
Jessica: Op het OWIDO willen we het andere punt bespreken, dus stemvoorstel 2. 
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9. Benoeming OD MSc Biological Sciences [VERTROUWELIJK] 
 

10. Klachtenfunctionaris 
Is het stuk duidelijk? 
Missen er stemvoorstellen? 
Kloppen de stemvoorstellen? 
Jessica: Ik heb ze voor mezelf korter opgeschreven zodat ik niet over mijn woorden struikel. 
Daan: Kunnen we dit afkorten bij het oplezen en stemvoorstellen niet zo lang formuleren. 
Koen: Kun je na klachtenfunctionaris in stemvoorstel 1 niet een punt zetten. Daaronder staat 
vooral een redenatie. 
Manish: Stemvoorstel 1 was drie weken geleden korter, toen werd tijdens de vergadering als 
opmerking gegeven dat het voorstel niet concreet genoeg was en waar het voor stond. Het 
stemvoorstel was origineel verkort, dat werd niet goed ervaren. Dus het is weer verlengd. 
 
Stemvoorstel 0.1: De FSR FNWI 21/22 stemt in met stemvoorstel 1. 
Peiling: 4 positief 
Stemming: 4 voor, 0 tegen, 2 blanco, 1 onthouden 
 
Het stemvoorstel is aangenomen 
 
Stemvoorstel 0.2: De FSR FNWI 21/22 stemt in met stemvoorstel 2. 
peiling: 4 positief 
Stemming: 4 voor, 0 tegen, 1 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel is aangenomen 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 stemt in om tijdens het BO het DT te vragen om meer 
geld en dus inherent ook meer tijd (0.2 - 0.3 fte) te reserveren voor de versterking van de 
positie van de klachtenfunctionaris waarmee de klachtenfunctionaris dus meer 
onderzoek kan doen naar het verbeteren van het systeem, beter een systeem kan 
ontwerpen voor een informele klachtensysteem voor studenten die niet langs officiële 
kanalen willen gaan en voor het zichtbaar en beschikbaar zijn voor studenten van de 
FNWI. 
 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 21/22 stemt in om het voorafgaande stemvoorstel voor een 
periode van 2 jaar in te stellen waarna met een evaluatie gekeken kan worden of hetgeen 
de FSR FNWI voorstelt door- of stopgezet kan/moet worden. 
 
Manish: Ik zou graag een verklaring waarom bij stemvoorstel 1 niet voor werd gestemd. 
Jessica: Er wordt erg gepusht naar meer tijd, ik had het liever andersom, dus eerst verbetering 
en als er meer geld nodig is dan moet het DT dat zelf regelen. Dus niet meer geld naar de 
klachtenfunctionaris, maar stemmen over het uitvoeren van taken van de klachtenfunctionaris. 
Dus niet over geld maar over taken. 
Daan: Als je het hier over willen hebben dan vraag ik of jullie dit na de PV willen doen. 
Manish: Nee het is prima zo, ik wilde het gewoon even kort weten. 
 

11. Oekraïne 
Jessica: We hebben allemaal wel gehoord wat er gebeurd is, op centraal niveau zijn er heel actief 
en mee bezig en zijn er veel acties. 
Manish: Twee dingen lopen er nu. Het eerste in de instelling zelf (UvA) en tweede is buiten de 
uva, dat is humanitaire hulp die de CSR heeft aangeboden. De CSR verzamelt spullen voor 
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partners die het naar Oekraïne sturen. Vanuit de CSR zelf is €5.87 × 14 besteed. Daarmee 
hebben we paracetamol, hygiëneproducten voor vrouwen en drogisterij producten gekocht. Die 
zijn opgestuurd. Het staat op de social media pagina, dus kijk of je zelf wat over hebt of mensen 
kent die op Roeterseiland aanwezig zijn. Tot aanstaande vrijdag 16 uur kun je dingen brengen. 
Daan: We hebben een mail gehad van Students for Ukraine dat we ook hier een drop off punt 
kunnen maken. Willen we dit en hoe zouden we dit invullen? 
Jessica: We laten Manish eerst zijn verhaal afmaken en gaan het daarna over het punt van Daan 
hebben. 
Manish: Het tweede is zojuist per mail gestuurd. Het gaat over de situatie met betrekking tot 
studenten die hier negatieve effecten ervaren. Donderdag krijgen we via de UvA een 
informatiebrief. Mocht je studenten kennen die negatieve gevolgen ervaren informeer die dat 
deze brief eraan komt. De Uva biedt financiële en morele steun voor Oekraïense en Russische 
studenten. Er komt een desk waar deze studenten terecht kunnen. Er zijn op dit moment geen 
UvA studenten in Rusland, wel een aantal medewerkers. Tot zover is nu bekend dat er maar één 
student in Oekraïne is, maar niet voor UvA zaken waarschijnlijk maar privé redenen. Dit zal ook 
een impact hebben op de exchange met Rusland. Er is een kans dat studenten zich niet kunnen 
aanmelden voor een exchange naar Rusland. 
Daan: Is dat vanuit CSR of CVB? 
Manish: Beiden. 
Daan: Björn is dit bij het DT besproken? 
Bjorn: Ik was er niet dus ik weet het niet. 
Jessica: Dan gaan we het nu over het punt van Daan hebben, een drop off punt op Science Park. 
Koen: Lijkt me een goed idee. Ik wil met AUC daar wel contact over opnemen. Ik weet niet hoe 
dit op de FNWI speelt, de ondergetekenden van de brief kwamen van andere faculteiten. Daar 
zou ik een overzicht o.i.d. van willen. Ik zou willen dat we in het algemeen hier meer mee bezig 
zijn. 
Manish: Ik heb een overzicht, maar mag het niet delen want AVG. De meeste studenten zitten bij 
FMG, economy en business, aan de FNWI geen indicatie, maar dit zou niet moeten betekenen dat 
we uit solidariteit niet iets kunnen doen. Ik sluit me aan bij het laatste wat Koen zei. 
Daan: Het mailtje heeft het ook niet zozeer betrekking op maatregelen of support qua posters 
maar meer over dat er een punt moet komen waar mensen hun spullen kunnen dumpen, dan 
kan het vanuit daar naar de CSR en naar Oekraïne. Het heeft niet zozeer met studenten te maken, 
maar meer algemene steun. Ik denk dat we het beter over de inrichting kunnen hebben dan 
hoeveel Russen er zijn. 
Koen: Waarom ik dit aanhaalde is vooral omdat ik benieuwd was of we extra ondersteuning 
konden bieden, jammer dat er zo gereageerd wordt. 
Daan: Het was voor mij niet duidelijk dat je dit vroeg voor meer steun, het kwam over als ‘heeft 
dit wel nut?’. Sorry. 
Manish: Ik denk dat we de goede intentie van Koen inzien, die laatste zin liet dat al zien. Laten 
we ons nu focussen op het opslagpunt. Laten we hier beginnen, de CSR sluit zijn deuren vrijdag 
16 uur. Dan moet het in CREA zijn of je moet naar de partners gaan. Dus zorg dat het vrijdag 
voor 16 uur in CREA is. Ik heb vrijdag geen tijd om die route af te leggen helaas. 
Jessica: Wat moeten wij concreet opzetten om dit te realiseren? Er zijn vrijdag auto’s 
beschikbaar om te pendelen, maar we hebben ook mensen met een rijbewijs nodig. Kunnen 
mensen op donderdag of vrijdag op en neer? Nee. Zien andere mensen een optie? 
Koen: We doen dit in samenwerking doen met AUC, we staan hier niet alleen in. We kunnen vast 
wel meer auto’s en mensen strikken. Dit zou niet het probleem moeten zijn. 
Daan: Het lijkt me handig om een punt te maken waar we spullen kunnen droppen. We kunnen 
morgen een post maken met waar en wanneer mensen spullen kunnen afgeven. Koen en ik 
leggen de contacten daarvoor. 
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Manish: Het is nu dinsdag, dit wordt woensdag geregeld, woensdagavond de post eruit. Dan heb 
je alleen donderdag om spullen af te geven. We kunnen ook de CSR post reposten, er zijn veel 
studenten die willen helpen en langs Roeterseiland kunnen fietsen, dan kunnen we dat intussen 
al doen en dan kunnen we daarna nadenken over een punt hier. Je wil dit niet in de FSR kamer 
opslaan, daar zijn het te veel spullen voor. 
Daan: Desnoods lopen we langs bij Joris Flesch voor het reserveren we een lokaal. Het reposten 
kunnen we met de FPC doen, scheelt ons moeite, maar moeten we even aanpassen waar we het 
op de FNWI plaatsen. 
Jessica: Het idee van Manish is dat we eerst reposten en dat mensen het op Roeters kunnen 
afgeven en dan later een post voor FNWI maken. 
Daan: Afhankelijk van of er morgen mensen aanwezig zijn in de kamer, kunnen we ook snel 
zeggen het drop punt mag bij de FSR geplaatst worden, dan zorgen wij dat het naar Oekraïne 
komt. Je pakt een Oekraïense vlag en maakt een snel bordje en dan kunnen mensen het al hier 
afleveren, dat verlaagt de drempel. 
Jessica: Is er morgen iemand aanwezig? 
Jasmijn: Ik kan wel. 
Jessica: Ik ben er in de ochtend. 
Koen: Ik ben er tussen 11 en 14 en later in de middag. 
Daan: Voor die post is het belangrijk dat we benoemen hoe laat mensen langs kunnen komen. 
Jessica: Ik ben er vanaf half 11 
Jasmijn: Ik kan vanaf 9 uur. 
Jessica: Ik ben er tot 14 uur. 
Jasmijn: Ik heb een online college, ik moet om half 4 weg. 
Daan: Ik kan gewoon van 9 tot 15 zeggen? Hoe zit het donderdag en vrijdag? 
Koen: 16 uur sluit het, dus uiterlijk om? 
Jessica: 13 uur, dan hebben we nog genoeg tijd om het naar Roeters te krijgen. 
Daan: Zitten er vrijdag mensen in de raadskamer? En donderdag? 
Jessica: Ik ben er donderdag vanaf 13 uur. We hebben 11 uur CFO vergadering. 
Koen: Ik kan vanaf 9 tot 11 zitten. 
Daan: Dus iedere dag van 9 tot 15 en vrijdag tot 13. 
 

12. W.v.t.t.k. [VERTROUWELIJK] 
12.1 Stemrecht raadsassistenten 
12.2 Proces omtrent vice decaan 
 

13. Wat gaat er naar de CSR? 
Jessica: Vrijdag al onze spullen voor Oekraïne. Verder geen punten voor de CSR. 
 

14. Evaluatie stukken 
Jessica: Ik moet nog steeds opletten dat ik alle fine tuning doe en anderen ook als zij copy-
pasten. 
 

15. Evaluatie PV 
Jessica: Ik merk dat ik op dinsdag moe ben, het gaat niet perfect, maar het gaat steeds beter. 
Koen: Lange vergadering, maar wel lekker, veel besproken. 
 

16. Rondvraag 
Manish: Tijdens het evaluatiemoment is besproken dat het HR en de werkafspraken veranderd 
zouden worden door het DB, wanneer wordt dit gedaan? 
Jessica: Niet het DB maar Daan, Koen en ik zouden dit doen. Het vertrek van Anniek en inwerken 
van Koen zorgde voor een pauze. 



 Facultaire 
Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 10 / 11 

Manish: Ik stel voor dit mee te nemen volgende vergadering voor dit jaar. 
Koen: Dat was ook het idee. Zo snel als wij tijd hebben. Daan had verhuizing, ik had het druk en 
Jessica ook. 
Jessica: We zijn bezig geweest met een advies omtrent de roadmap corona. We wilden ook de 
communicatie omtrent de storm hierin meenemen. Is er iemand op tegen.  
Meerdere personen zijn verward 
Jessica: We hebben het stuk uitgebreid. We hebben eerder gestemd dat communicatie vanuit de 
universiteit duidelijker moet, vooral bij corona. Daarin willen we de communicatie rondom de 
storm ook meenemen. Een uur van tevoren werd het gecommuniceerd naar de studenten, 
terwijl het beleid er de dag eerder al was. Dit is maar met een paar opleidingen tijdig gedeeld. 
Manish: Huh, ik heb gewoon op donderdagavond een mail gehad. 
Jessica: Jij misschien wel, maar de meeste opleidingen hebben pas vrijdag bericht gekregen. Ik 
heb op donderdagavond een mail gehad dat Lex aan de OD's had verteld dat er geen college 
meer zou zijn. 
Björn: Het stond ook op datanose. 
Jessica: Maar het is niet via de mail gemeld en dat was ons punt. 
Jessica: Ik probeer vanavond een nieuwsbrief over het weekend met jullie te delen. Ik heb een 
nieuwsbrief met alle informatie gemaakt. 
Koen: Ik heb zin in een biertje zo en mensen moeten meedoen. 
 

17. Actielijst 
(PV-220125-06) Actie taakgroep opnemen hoorcolleges - Evalueer bij vakken die opnemen al 
permanent inzetten wat de ontwikkeling van student engagement daarin is. 
(PV-220215-01) Actie CFO - Stuur een ongevraagd advies m.b.t. evaluatie kwaliteitsafspraken 
naar het DT. 
(PV-220222-03) Actie Robin - Regel administratieve zaken raadsassistenten. 
(PV-220222-06) Actie Robin - Regel administratieve zaken inwerktaakgroep. 
(PV-220222-07) Actie Jessica - Plan eerste vergadering inwerktaakgroep. 
(PV-220301-01) Actie Daan - Stuur een Doodle voor de beschikbaarheid van de raadsleden in de 
actieweek voor 3 maart. 
(PV-220301-02) Actie Iedereen - Vul de Doodle over beschikbaarheid actie werving in binnen 24 
uur na versturing van de Doodle. 
(PV-220301-03) Actie Damian - Schrijf een reactie en stuur een advies naar het DT over de OD 
voor de MSc Biological Sciences. 
(PV-220301-04) Actie Manish - Schrijf een ongevraagd advies over de klachtenfunctionaris. 
(PV-220301-05) Actie Koen - Reageer op de mail van AUC over Oekraïne. 
(PV-220301-06) Actie Koen/Daan - Maak een post over ophaalpunt spullen Oekraïne. 
(PV-220301-07) Actie Daan - Mail Joris over locatie opslag spullen Oekraïne. 
(PV-220301-08) Actie DB - Schrijf een stuk over stemrecht raadsassistenten. 
(PV-220301-09) Actie werkgroep HR - Verwerk stemprocedure in het HR en breng het ter 
stemming op de volgende PV. 
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 
 

18. Punten volgende agenda 
Jessica: We hebben een OB stuk over de actie werving, er komt een beeldvormend stuk over de 
herbenoeming van de vice-decaan, een beeldvormend stuk over het BSA en een stuk over het 
stemrecht raadsassistenten. 
Manish: Waarschijnlijk een beeldvormend of beeldvormend/oordeelsvormend stuk over 
teamleiders bij studieadviseur. 
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Damian: Misschien komt er een vervolg over Science and Design. We hebben reactie van de OR 
namelijk. 
 

19. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 19:54. 


