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Voorzitter
Stan Fris
Aanwezig
Stan Fris, Amber Cornelissen, Chris de Hart, Daniel López Méndez, Daniella
Dhingra, Jessica Bakker, Liang Telkamp, Melanie Kool, Rabia Demir, Winson Ooi
Afwezig
Damian Piersma
Notulist
Myrthe Zwart
Gast
Björn Out, Kasper Mooijaart
1. Opening
Voorzitter Stan opent de vergadering om 19:05.
2. Notulen & Actielijst
Stan: Geen op- of aanmerkingen aan de vorige notulen.
De notulen van afgelopen vergadering zijn aangenomen
(PV-220823-01) Actie Stan - Vraag vanaf 1 september de sectorplannen FNWI op bij het DT.
Stan: Gedaan.
Björn: Die zijn er nog niet.
(PV-220830-01) Actie Robin - Stuur een mail naar de OD Brain & Cognitive Science en de OD
Computational Sciences dat we graag in gesprek willen over de OER.
Amber: Geen idee of het is gebeurd.
Stan: Ander moment uitzoeken.
(PV-220830-02) Actie Robin - Stuur uitkomst stemmingen OER’en-B door naar DT, Kees en
Marlies.
Jessica: Gebeurd.
3. Post
In
Amber:
- Student council policy plan AUC, is doorgestuurd.
- OD Software Engineering is benoemd.
- Data BO en IO staan vast en in de agenda.
- Gegevens raadsleden doorgegeven voor onkostenvergoeding.
- Reactie instemmingsverzoek OER’en.
- Iedereen heeft toegang tot de raadskamer.
- OD Bèta-Gamma is verkozen.
- ASVA besturendag, mail met meer info wordt nog doorgestuurd.
- Kees gaat achter koffie en printen aan, wordt geregeld.
Uit
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-

Toegang vergaderkamer aangevraagd.
Gereageerd op CoBo uitnodiging ACD.

4. Mededelingen
Stan: In het stuk over het aanstellen van de raadsassistent heb ik een kleine fout gemaakt, bij
stemvoorstel 1 staat de FSR van 21/22 dat moet 22/23 zijn.
Winson: Ik moet half 9 weg.
5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR
Chris: Beste raadsleden,
Vandaag heeft de FPC de eerste vergadering gehad. We hebben concreet gekeken naar wat
iedereen wil bereiken met zijn/haar dossier. Dit zijn de belangrijke punten: Onder andere komt
er nog een gesprek met Joris, die ons helpt met de verhuizing. We hebben ook de promotie op
onze social media besproken en gaan we verschillende contactpersonen benaderen voor
diversiteit.
Melanie: Beste raadsleden,
De FOZ heeft de eerste vergaderingen gehad en die voor de komende periode worden ingepland.
De leden hebben gekeken naar de archieven van vorig jaar bij het opstarten van hun dossier. De
stappen voor komende week zijn concrete doelen opstellen per dossier en contact opnemen met
de dossierhouders van vorig jaar als er vragen zijn.
Amber: Beste Raad
Het DB heeft haar eerste twee vergaderingen gehad en er is veel besproken. De eerste paar
punten zien jullie terug als PV-stukken in de mail hierboven maar er is nog meer. De
werkafspraken zijn hier een mooi voorbeeld van, we hebben globaal wat eerste aanpassingen
aangedragen maar willen vooral ook van jullie horen wat er aangepast moet worden.
Ten eerste hebben besloten om Spond te gaan gebruiken om zo de aanwezigheid van iedereen
makkelijk en overzichtelijk bij te kunnen houden. Dit scheelt Liang het sturen van 600 pollen en
de rest van ons ook veel invulwerk.
Voor komende week mag Chris corvee op zich nemen. Voor nu staat iedereen één keer
ingedeeld, we gaan kijken hoeveel iedereen in de raadskamer is om het eerlijk te verdelen. In de
bijlage vind je de taken voor corvee.
Vanaf aankomende vrijdag zal de corvee informatie o.a. worden gedeeld in de vrijdagmail die de
plaats inneemt van de maandagmail.
Sophie van Tilburg heeft ons uitgenodigd voor de ASVA besturendag op 24 september. Dit is een
dag van de studentenvakbond waar besturen en raden elkaar kunnen ontmoeten, ook kunnen
hier trainingen gevolgd worden. Wij gaan hier niet heen, maar de trainingen zijn wel leuk en
nuttig. Als het je wel leuk lijkt om hierheen te gaan laat het dan weten, dan kunnen we je dit voor
je regelen.
Nog een inhoudelijke puntje is dat ik nog even kort wil benoemen is het Green Commitment.
Voorgaande jaren is dit door de raad besproken en ondertekend. In principe blijft de raad dit
document ondertekenen tenzij we dit opnieuw ter stemming brengen. Omdat er binnen het DB
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geen tegenstand tegen de ondertekening is, en we het druk hebben met andere dossiers, kiezen
we ervoor om het dossier vanuit het DB niet opnieuw te behandelen tijdens de PV. Mochten er
anderen zijn die wel een mening hebben die in strijd is met de mening van de vorige raad, dan
kunnen deze er zelf voor kiezen het dossier voor eind oktober naar de PV te brengen.
Als laatste hebben we een RVA uitgekozen en hebben ze allemaal geaccepteerd dus de RVA is als
volgt:
Daan Rademaekers
Daan Jellema
Manish Jhinkoe-Rai
Nina Wagenaar
Sophie van Tilburg
Robin Wacanno
Stan: We krijgen updates van de CSR, dus dat houden we er in.
Amber: Is er nog een update van de REGO,
Kasper: We vergaderen morgen.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vaststellen agenda
Opening
Notulen en Actielijst
Post in/uit
Mededelingen
Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR
Vaststellen agenda
Aanstellen Raadsassistent [VERTROUWELIJK]
HR en Werkafspraken
Taakgroep Weekend
Beleidsplan
Niet ingestemde concept-OER computational science
Tijdstip PV
Evaluatie Inwerktraject [VERTROUWELIJK]
W.v.t.t.k.
Evaluatie Stukken
Evaluatie PV
Rondvraag
Actielijst
Punten volgende agenda
Sluiting

Amber: Ik wil tijdstip PV graag nog toevoegen.
Bjorn: In het algemeen, het zou fijn zijn als alle vertrouwelijk stukken aan het einde zijn. Anders
moet ik wachten op een agendapunt.
Jessica: Gasten mogen niet stemmen en praten, dus laten we aanstellen raadsassistent naar
boven halen zodat Kasper mee kan stemmen daarna.
De agenda is vastgesteld
7. Aanstellen Raadsassistent [VERTROUWELIJK]
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8. HR en Werkafspraken
Is het stuk niet duidelijk?
Mist er informatie?
Brainstorm HR
Amber: Dit zijn voorstellen van ons, hier gaan we nog over discussiëren.
Liang: Een punt van Jessica wat zij eerder heeft voorgesteld, dat mensen proberen zo veel
mogelijk bij evenementen waar de raad is uitgenodigd aanwezig zijn.
Jessica: Ik kan proberen een verwoording te bedenken daarvoor.
Brainstorm werkafspraken
Jessica: Ik wil toevoegen aan dat er niet gedronken wordt tijdens de PV dat mensen ook niet vlak
voor de PV drinken.
Kasper: Volgens mij stond er al in dat als je dronken bent tijdens de PV je ook niet mee mag
doen. Dus vooraf drinken dan ben je dronken. Maar een uur drinken voor de PV is misschien een
betere verwoording dan dronken.
Amber: Voorstel DB is dat dat er juist uit gaat.
Amber: Ik ga een oordeelsvormend stuk schrijven. Als je nog iets bedenkt en laat weten voor
zaterdag dan kan ik het nog laten weten.
Daniel: Op dit moment wordt de agenda op dinsdag verstuurd.
Stan: Op maandag is de agenda verstuurd.
Jessica: Hij wordt voor dinsdagochtend verstuurd. Misschien kunnen we concreet maken welk
tijdstip in plaats van dinsdagochtend.
9. Taakgroep Weekend
Is het niet duidelijk?
Mist er informatie?
Klopt het stemvoorstel?
Liang: Ik zie dat ik ook 21/22 heb gedaan, dat moet 22/23 zijn.
Discussiemoment
Jessica: Het vergaderen zal waarschijnlijk veel minder zijn dan in het PV stuk staat.
Liang: Ik heb er van gemaakt dat i.p.v. elke week vergadering er nu om de week vergaderd
wordt. Zijn er mensen die zich willen aanmelden voor de taakgroep?
Stan: Is het voor iedereen duidelijk wat je dan doet? Zijn er mensen die het leuk lijkt, maar die
weerhouden worden?
Chris: Hoeveel extra werk is het?
Jessica: Vorig jaar heb ik het een soort van in mijn eentje gedaan. Ik was vooral druk bezig met
een huisje zoeken, dat kan snel als het meezit. Daarna moet je nog een soort van planning
maken, zorgen dat mensen komen en dat er eten is. Het kan in 5 vergaderingen, zelfs minder.
Het gaat om snel een huisje zoeken.
Stan: Als niemand zich wil aanmelden dan misschien kijken naar een opdelingen van taken.
Liang: Als niemand het wil doen dan lijkt het me handig dat ik het ga doen. Anders krijg je
communicatie door elkaar.
Stan: We doen een mening rondje.
Daniella: Lijkt me leuk, weet niet hoeveel tijd ik heb. Ik wil eerst aan mijn eigen taken werken.
Daniel: Zelfde als Daniella, ik denk dat ik daar niet genoeg tijd voor heb.
Amber: Ik heb het nu al druk, dus helaas.
Kasper: Zelfde als Daniella en Daniel.
Chris: Ik twijfel.
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Liang: Als ik het in mijn eentje zou willen doen dan had ik niet een heel PV stuk geschreven.
Maar als niemand tijd heeft dan offer ik me op.
Amber: Ik wil opzich helpen, maar wel pas vanaf oktober.
Melanie: Geen tijd.
Rabia: Geen tijd, misschien tegen die tijd dat ik wel tijd heb om te helpen. We toch ook nog niet
wanneer het weekend is?
Chris: Er is wel een datumprikker op Spond verstuurd, als iedereen die z.s.m. invult.
Amber: Ongeveer januari en ongeveer juni.
Jessica: Ik ga misschien in januari de raad uit, dus het lijkt me niet handig om in een taakgroep te
gaan die doorloopt over het hele jaar.
Stan: Half jaar dan wel?
Jessica: Eventueel kan ik helpen waar nodig, idealiter niet.
Winson: Druk.
Jessica: We kunnen het ook voor nu laten en 1,5 maand voor het weekend opgooien, dan weten
mensen of ze meer tijd hebben.
Liang: Dan ga ik nu alvast een huisje zoeken en boeken. Dan planning en taken verdelen later,
maar dan heb je niet echt een taakgroep nodig.
Amber: We kunnen het ook over 2 weken doen, dan hebben mensen al een beter idee hoe ze
zitte qua planning en tijd.
Stan: We peilen over of we over 2 we dit opnieuw gaan behandelen, meer dan de helft is het hier
mee eens.
Liang: Dan moet ik dus wachten om daarna een taakgroep te beginnen en dan pas te beginnen de
taakgroep op te zetten en dingen te regelen.
Jessica: Huisje boeken zou niet veel werk hoeven zijn als het in één keer lukt.
Liang: Als we het voor ons uitschuiven naar een paar weken later dan kan ik het nu net zo goed
doen. Misschien hebben mensen niet meer tijd over 2 à 3 weken.
Jessica: Ik zou wel vragen of mensen willen helpen, er moeten nog best wel wat dingen gedaan
worden. Je kan beginnen met een huisje zoeken en dan later kijken of mensen kunnen helpen.
Amber: Ik wil best helpen met een huisje zoeken in de aankomende 2 weken.
Stan: We vinden het oké om met 3 mensen een huisje te zoeken en dan later mensen te zoeken
voor activiteiten organiseren. Dus Amber, Rabia en Liang gaan nu in de taakgroep weekend en
over 3 weken gaan we herevalueren.
Vaststellen leden taakgroep
Stan: Amber, Rabia en Liang.
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 22/23 stemt de leden die zich tijdens deze vergadering
hebben aangemeld in als leden voor de taakgroep weekend.
Stemming: 11 voor, 0 tegen, 0 blanco, 1 onthouden.
Het stemvoorstel 1 is aangenomen.
Stan: Gaat de taakgroep weekend een vergadering plannen of willen jullie geen vergadering?
Amber: Geen vergadering, we kunnen gewoon even samenkomen wanneer dat handig is.
10. Beleidsplan
Is het stuk niet duidelijk?
Klopt de informatie?
Jessica: Ik zou het punt over ieder commissiestuk 1 pagina aanpassen naar 2 pagina’s, 1 pagina is
heel weinig voor de hoeveelheid dossiers die we hebben. Dit komt uit een vroegere tijd.
Stan: Dat wordt volgende keer toegevoegd.
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Mist er informatie?
Missen er opties?
Missen er plus- en/of minpunten?
Kloppen de plus en minpunten?
Discussie
Jessica: Misschien handig om te beginnen met of we wel of geen beleidsplan willen schrijven.
Stan: Peilen voor beleidsplan schrijven, overwegend positief dus we willen een beleidsplan.
Mensen met neutraal, waarom neutraal?
Chris: Wie leest het beleidsplan allemaal?
Jessica: DT, vaak ook gasten op de CoBO, dus andere studentenraden, je vrienden.
Amber: Studieverenigingen.
Daniella: Ik vroeg me af hoeveel we moeten schrijven, hoeveel tijd moeten we er in steken?
Amber: Er zijn oude beleidsplannen meegestuurd, het wordt niet meer dan dat denk ik.
Ongeveer 100 woorden per dossier. 2 dossiers dus dan 200 woorden.
Jessica: Vooral je belangrijke dossiers en dan 1 alinea.
Stan: We kunnen er vanuit gaan dat er een beleidsplan komt, welk format?
Amber: Ik ben voorstander voor hetzelfde als vorig jaar.
Kasper: Wat was het format vorig jaar?
Jessica: We hadden per commissie 2 tot 3 pagina’s en we hadden 1 taakgroep (financiën)
opgeschreven en die had 1 alinea. Taakgroep financiën was toen overbodig naar mijn mening.
Stan: Peilen over de beknoptheid, we peilen overwegend over dit hetzelfde houden als vorig jaar.
Ik denk dat het ook wel iets beknopter kan naar mijn mening, maar meer vind ik ook niet erg.
Amber: Zelfde als vorig jaar, scheelt niet alleen in de uitvoering maar ook in de stemming
volgende week.
Jessica: Samenvatting commissies kunnen we ook nog apart doen, dan is het heel beknopt.
11. Niet ingestemde concept-OER computational science
Stan: Er zat geen stuk bij.
Jessica: Vorige week hebben we niet ingestemd met de OER. Nu hebben we de OER waar het
precies in staat zoals wij willen. De taaleisen zijn verlaagd. Over het stemvoorstel, we mogen niet
de OER instemmen, maar alleen de taaleisen want er was een ander punt waar we het vorige
week niet mee eens waren.
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 22/23 stemt in met de lage taaleisen in de concept Ter-B van
Computational Science.
Peiling: 1 positief
Stemming: 9 voor, 0 tegen, 2 onthouden.
Het stemvoorstel 1 is aangenomen.
12. Tijdstip PV
Amber: De PV is verplaatst naar 19 tot 21 omdat mijn les tot 18:30 was, maar de laatste twee
weken van september is mijn les verplaatst dus kan de PV om 18 uur beginnen.
Stan: We nemen per acclamatie aan dat de PV vanaf 21 september weer van 18 tot 20 is.
Björn verlaat de vergadering.
13. Evaluatie Inwerktraject [VERTROUWELIJK]
14. W.v.t.t.k.
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15. Evaluatie stukken
Jessica: Er hadden bij discussiepunten iets meer vragen gekund waar we het over hadden
kunnen hebben.
Amber: Er zaten nog wat slordigheidsfouten in.
Daniella: Is het nodig om al die punten door te nemen aan het einde.
Jessica: Niet altijd, mist er informatie is wel heel belangrijk vaak.
Amber: Het voelt misschien overbodig, maar het dwingt je om erover na te denken en te checken
of je het begrijpt.
16. Evaluatie PV
Jessica: Bij mededelingen Stan had je kort iets over de inhoud van een stuk, dat kan ook bij het
agendapunt genoemd worden. Verder prima.
Stan: Prima PV.
17. Rondvraag
Amber: Ik hoorde dat Chris bij collegepraatje de verkeerde Powerpoint had.
Chris: Ik zag gewoon een slide die ik niet kende en ging improviseren.
Winson: Chris ik had je email doorgegeven aan Ezra van de CSR, misschien dat zij nog contact
met je opneemt.
Stan: Leuk om eerste keer voor te zitten, ik ben lang bezig geweest met de agenda. Willen jullie
een bestand of Drive link?
Amber: Ik vind een bestand prima.
Chris: Is er interesse voor een kanditour langs de broertjes en zusjes?
Jessica: Handig om te bespreken of we wel of niet gefeut willen worden. Ik wil niet gefeut
worden maar kennismaken is wel gezellig.
Stan: Dan gaan we even peilen. Langs bij zusjes? Licht positief. Langs bij broertjes? Overwegend
positief. Wie wil er gefeut worden? Overwegend negatief.
Liang: Hebben mensen zin om over 2 à 3 weken dat de RvA langskomen na of tijdens de PV en
dat we kennismaken?
Stan: Iedereen vindt dit leuk.
Jessica: Het is raar om een vergadering mee te maken zonder voor te zitten.
18. Actielijst
(PV-220830-01) Actie Robin - Stuur een mail naar de OD Brain & Cognitive Science en de OD
Computational Sciences dat we graag in gesprek willen over de OER.
(PV-220907-01) Actie Amber - Stuur data IO en BO door naar Björn.
(PV-220907-02) Actie Jessica en Liang - Verwoord toevoeging HR/werkafspraken en stuur door.
(PV-220907-03) Actie Iedereen - Als je nog toevoegingen hebt aan HR/werkafspraken,
verwoordt dit en stuur het voor zondag naar Amber.
(PV-220907-04) Actie Amber - Schrijf oordeelvormend stuk HR/werkafspraken.
(PV-220907-05) Actie Taakgroep Weekend - Huisje vinden voor weekend.
(PV-220907-06) Actie Amber - Schrijft OB stuk beleidsplan.
(PV-220907-07) Actie Jessica - Schrijf mail aan Computational Science dat de lagere taaleisen
ingestemd zijn.
(PV-220907-08) Actie Stan - Geef aan Damian door dat de PV vanaf over 2 weken weer om 18
uur begint.
(PV-220907-09) Actie Amber - Geef iedereen van de raad van 22/23 toegang tot de Drive van
21/22.
(PV-220907-10) Actie Jessica - Ga erachter dat Chris de resultaten krijgt van Belbin test.
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(PV-220907-11) Actie Liang - Evaluatie meenemen in de archivering van de taakgroep
inwerken.
(PV-220907-12) Actie Chris - Kijk of het mogelijk is om kandi tour te organiseren bij de FSR
zusjes en kandi tour bij FSR broertjes zonder feuten.
(PV-220907-13) Actie Liang - Stel voor aan RvA om langs te komen tijden/na PV om kennis te
maken met de raad.
(PV-220907-14) Actie Chris - Stuur het bijhouden van trello actiepunten naar Amber als
suggestie voor werkafspraken.
(PV-220907-15) Actie Daniella - Zorg dat de begroting volgende week gepresenteerd wordt in
een BO stuk.
(PV-220907-16) Actie Taakgroep Financiën - Kadernota als beeldvormend stuk volgende week
presenteren.
19. Punten volgende agenda
Amber: HR en werkafspraken en beleidsplan.
Kasper: VIA kamer.
Chris: Financiën ook volgende week?
Jessica: Als financiën dat redt wel ja.
Daniella: Begroting ook?
Jessica: Beeldvormend stuk volgende week
20. Sluiting
Voorzitter Stan sluit de vergadering om 20:44.
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