Facultaire
Studentenraad
studentenraad.nl/fnwi ~ fnwi@studentenraad.nl

Voorzitter
Stan Fris
Aanwezig
Stan Fris, Chris de Hart, Daniel López Méndez, Daniella Dhingra, Liang Telkamp,
Melanie Kool, Rabia Demir, Kasper Mooijaart, Jessica Bakker
Afwezig
Amber Cornelissen, Winson Ooi
Notulist
Myrthe Zwart
Gast
1. Opening
Voorzitter Stan opent de vergadering om 18:02.
2. Notulen & Actielijst
Stan: Geen op- of aanmerkingen aan de vorige notulen.
De notulen van afgelopen vergadering zijn aangenomen
(PV-221005-03) Actie Daniel - Advies schrijven over Terugkoppeling vakevaluaties met
feedback van het ingestemde stemvoorstel.
Daniel: Is geschreven, moeten nog meer argumenten in. Nog niet af.
(PV-221005-04) Actie Iedereen - Koop het juiste zwarte pak bij de WE en declareer dit zelf.
Daniel: Ik nog niet.
Stan: Dan moet je dat wel snel gaan doen.
(PV-221005-05) Actie Stan - Bespreek met Siddique of er een bias training gegeven wordt of kan
worden.
Stan: Hij wist niet waar ik het over had, maar ging er naar kijken.
(PV-221012-01) Actie Stan - Laat weten aan indieners voorstel studenteninitiatief dyslexie dat
we hun initiatief steunen.
Stan: Die waren blij.
(PV-221012-02) Actie Amber - Ga na of de decaan, de CSR en de OC’s de agenda’s en verslagen
van de raad toegestuurd willen krijgen.
Liang: Er is een mail gestuurd, er zijn een paar reacties.
(PV-221012-03) Actie Kasper - Schrijf een OB stuk over herzien faculteitsreglement met
besproken elementen.
Kaper: Ja.
(PV-221012-04) Actie Winson - Schrijf een positief advies voor de aanstelling OD informatica
met de voorgestelde wijzigingen en stuur dit naar het DB.
Kasper: Gebeurd.
PRO MEMORIE-01 Amber: Maak een samenvatting van het beleidsplan in de vorm van de
bulletpoints
3. Post
Pagina 1 / 7

Facultaire
Studentenraad
studentenraad.nl/fnwi ~ fnwi@studentenraad.nl

In
Liang:
- Conceptbegroting binnen.
- Uitnodigen CoBo’s
Uit
4. Mededelingen
Stan: Amber is afwezig en machtigt Melanie, Winson is afwezig en machtigt Kasper.
5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR
Chris: Beste raadsleden,
Afgelopen donderdag heeft de FPC maar weer eens een vergadering gehouden. Gefeliciteerd
RegO met het raadsrecord!
Wij hebben het onder andere gehad over de catering. Hiervoor is nu een lunchdeal in de kantine
dus we gaan zien hoe goed dit loopt. Ik heb voor toegankelijkheid nog een meeting bijgewoond
met onder andere mensen van de CSR en het is goed te weten dat er ook centraal hard aan dit
dossier gewerkt wordt. Voor klachten komt er zoals jullie weten nog een gesprek met Kees. Wij
willen met het DT een benefiet evenement organiseren. Hierbij denken we aan een
nieuwjaarsconcert. Dit gaan we dan ook naar het komende IO brengen. Voor sociale veiligheid is
er ook een meeting gepland. En als laatste komen paarse vrijdag en de cobo natuurlijk steeds
dichterbij dus daar zijn wij ook hard mee aan het werk!
Melanie: Hoi allemaal,
De FOZ had voor deze week een PV stuk Terugkopeling vakevaluaties maar heeft besloten om
deze niet naar de raad te brengen. De belangrijkste reden is dat we vorige keer een raadsmening
hebben gevormd en deze niet uitgebreid hoeft te worden. Daarnaast is er contact gelegd met de
andere SRen van de UvA en Bèta VU over Openemen hoorcolleges en de wel of geen uitvoering
daarvan. Als laatste hebben we verschillende punten uit de BO notulen gehaald en gekeken of
deze op dit momemt relevant zijn voor de commissie, denk aan BSA, aanwezigheidsplicht en het
inplannen van het gesprek met TLC over Opnemen hoorcolleges.
Kasper: Hoi iedereen,
Als eerste wil ik met genoegen mededelen dat wij afgelopen donderdag een nieuw raadsrecord
hebben gevestigd, met een vergadering van 2 uur 21 minuten. Dus veel succes die te verbreken!
We zijn vooral lang bezig geweest met het bespreken van de RRvE en de Fraude en Plagiaat
Regeling. Daarnaast zijn de laatste taken van Damian die nog open stonden nu overgenomen. We
zijn ook nog altijd bezig het FOC voor te bereiden, die al over minder dan 2 weken is. We hebben
het ook gehad over de 10 geboden, die wij in november, geupdate, willen publiceren. De
feedback op het beleidsplan is besproken en verwerkt. Vanavond op de PV komt het OB stuk
over het Faculteitsreglement, zodat we dat kunnen bespreken op het eerstvolgende IO. Als
laatste zijn we begonnen met alle OER'en lezen, beginnend met de OER-A.
Amber: Lieve Raad,

Pagina 2 / 7

Facultaire
Studentenraad
studentenraad.nl/fnwi ~ fnwi@studentenraad.nl

Het DB is bezig geweest met het vinden van een nieuwe raadsassistent en er lijkt wat schot in de
zaak te zitten. Hier horen jullie later meer over. Hiernaast hebben we het kort gehad over de
planning van de evaluaties en het beleidsplan. Als laatste hebben we, onder invloed van Sophie,
besloten dat we de agenda's ook op de website gaan zetten zodat elke student een
geinformeerde keus kan maken of hen langs wilt komen.
Björn: Dag allemaal,
Ik had goede hoop dat er een bus zou zijn, maar de ritten die ik nodig heb om de PV bij te wonen
vallen helaas uit door de staking. Daarom ben ik straks niet bij de PV. Wel hierbij een update:
- Het DT heeft de concept-begroting van 2023 vastgesteld. Jullie ontvangen hier
binnenkort bericht over;
- Het DT heeft kennisveiligheid in de context van wetenschappelijk onderzoek besproken.
Er worden nieuwe regels vastgesteld om de kennisveiligheid te waarborgen. De
organisatie wordt hierover binnenkort verder geïnformeerd;
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vaststellen agenda
Opening
Notulen en Actielijst
Post in/uit
Mededelingen
Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR
Vaststellen agenda
Herzien Faculteitsreglement
Borrels studieverenigingen
W.v.t.t.k.
Evaluatie Stukken
Evaluatie PV
Rondvraag
Actielijst
Punten volgende agenda
Sluiting

Chris: Borrels studieverenigingen wil ik graag aandragen.
Stan: Dat voegen we toe na het punt herzien faculteitsreglement.
De agenda is vastgesteld
7. Herzien Faculteitsreglement
Is het stuk niet duidelijk?
Mist er informatie?
Jessica: Ik wil graag de reacties weten of mensen graag de agenda en notulen toegestuurd willen
hebben.
Liang: Ik had een paar reacties gezien, sommigen zeiden het graag te willen ontvangen via mail,
sommigen vonden het prima dat het op de website staat.
Klopt de informatie?
Missen er stemvoorstellen?
Kloppen de stemvoorstellen?
Missen er plus-/minpunten?
Kloppen de plus-/minpunten?
Pagina 3 / 7

Facultaire
Studentenraad
studentenraad.nl/fnwi ~ fnwi@studentenraad.nl

Discussiemoment
Stan: Hebben mensen een voorkeur voor een optie?
Jessica: Wij kunnen niet op de website van de faculteit, dus dat moet de website van de FSR zijn.
De vierde optie is denk ik wel fijn, dat mensen het zelf aan kunnen geven. Mensen hebben
aangegeven het te willen, dus als we niet voor de flexibele optie gaan dan zou ik het naar
iedereen sturen. Mijn eerste optie is kijken wie het wil, dat is wel meer werk om up to date te
houden, maar daarna zou mijn tweede optie zijn om het naar iedereen standaard te sturen.
Stan: Dus optie 4 en daarna optie 2 voor jou.
Melanie: Vraag, indien gewenst toegezonden aan de decaan, hoort hij het niet sowieso te krijgen?
Kasper: Volgens het huidige artikel in het faculteitsreglement wel, dat doen we niet en we
hebben vernomen dat sommige mensen het niet willen, dus daarom deze vier voorstellen. Ik had
misschien het huidige artikel er in moeten zetten.
Liang: Ik ben denk ik voor voorstel 1 ben, op de website zetten en het toesturen naar de decaan.
Tegen de OC’s kunnen we zeggen dat de agenda en notulen op de website komen.
Jessica: Is er bekend of de CSR onze agenda wil ontvangen? Aangezien we die van hun
ontvangen?
Liang: Niet bekend, maar je zou ook naar de CSR kunnen mailen dat we het op de website zetten.
Kasper: Bedoel je dan de agenda op de website zetten voor de PV al?
Liang: Ja, wat Stan nu ook al van plan was. Als hij bezig is met de agenda maken dan zet hij hem
daarna gelijk op de website.
Stan: Is het dan niet ook een idee om een voorstel te hebben waarbij het naar de decaan wordt
gestuurd en dan naar mensen die het zouden willen.
Kasper: Dat zit in voorstel 4. De decaan zal als je het vraagt waarschijnlijk wel zeggen dat hij het
wil en anders is het zijn keuze om het niet te krijgen.
Chris: In voorstel 4 wordt niets gezegd over een website.
Jessica: Dat zit impliciet bij dat de FSR er zorg voor draagt dat alle betrokkenen er kennis van
kunnen nemen, op de website, dat is impliciet.
Stan: Dan misschien toevoegen dat agenda’s ook beschikbaar zijn. Willen we een voorstel
toevoegen of de huidige aanpassen?
Jessica: Aanpassen.
Stan: Dan passen we voorstel 4 aan en gaan we daarna gelaagd stemmen over welke optie we
willen.
Voorstel 1
De studentenraad draagt er zorg voor dat de agenda’s en verslagen van de
vergaderingen van de studentenraad worden toegezonden aan het College van
Bestuur de decaan en ten behoeve van belangstellenden ter inzage worden
gepubliceerd op de website van de universiteit faculteit.
Voorstel 2
De studentenraad draagt er zorg voor dat de agenda's en verslagen van de
vergaderingen van de studentenraad worden toegezonden aan de decaan, en aan de
Programme Committees opleidingscommissies en ten behoeve van belangstellenden
beschikbaar zijn via de facultaire website.
Voorstel 3
De studentenraad draagt er zorg voor dat alle bij de faculteit betrokkenen van de
agenda’s en verslagen van de vergaderingen van de raad kennis kunnen nemen.
Voorstel 4
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De studentenraad draagt er zorg voor dat alle bij de faculteit betrokkenen van de
agenda’s en verslagen van de vergaderingen van de raad kennis kunnen nemen en dat de
agenda’s en verslagen, indien gewenst, toegezonden worden aan de decaan, de
Centrale Studentenraad en de opleidingscommissies.
Gelaagd stemmen:
Voorstel 1: 2
Voorstel 2: 0
Voorstel 3: 3
Voorstel 4: voorkeur Kasper, 8
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 22/23 stemt in met aandragen op het eerstvolgende IO om
artikel 40 lid 4 van het Faculteitsreglement aan te passen naar voorstel 4.
Peiling: positief
Stemming: 9 voor, 0 tegen, 0 blanco, 1 onthouden.
Het stemvoorstel 1 is aangenomen.
8. Borrel studieverenigingen
Chris: Wij doen met FPC een paar evenementen in het jaar en we streven ernaar om zoveel
mogelijk aanwezig te zijn. We hebben iets bedacht en halen dat nu ook nog even langs de PV. Het
komt erop neer dat we als evenement hebben bedacht om langs te gaan bij borrels van de
studieverenigingen. Ik heb het gevoel dat het niet duidelijk was dat het de bedoeling is dat
iedereen ook aanwezig is.
Stan: Nu hebben een aantal mensen in Spond niet aangegeven waarom ze niet komen.
Liang: Het is vervelend als mensen zonder reden afzeggen, heel veel mensen reageren niet snel,
of niet, op Spond. Het blijft onbeantwoord. Ik heb liever dat ik weet dat je niet komt dan dat je
niet komt en niets laat weten.
Stan: Bij deze een herinnering om te reageren op polls en Spond en als je niet kan dan een reden
aan te geven.
Chris: We hebben ergens afgesproken dat het 2 zou zijn, dus bij 2 borrels aanwezig.
Stan: Ik had gezegd 2, eigen studievereniging in ieder geval en dan nog een.
Chris: Er zijn 4 borrels van de hoofd verenigingen.
Jessica: Wat wordt er van ons verwacht, actief netwerken of beetje chillen? Hoeveel participatie
wil je zien?
Chris: Het is bedoeld om onze gezichten te laten zien, dat bereik je niet door alleen met onszelf te
praten. Een beetje interactie is fijn, maar het is niet per se de bedoeling om vier uur lang met
mensen actief te praten.
Rabia: Hoeveel borrels zijn er nog?
Stan: 4, eentje vanavond.
Kasper: Is het het idee dat als we sociaal gaan doen dat het bekend is dat we er zijn namens de
FSR of algemeen sociaal doen?
Stan: Ik heb gevraagd aan besturen om aanwezig te zijn op bepaalde data. Het is aan onszelf hoe
prominent we aanwezig willen zijn.
Melanie: Dus we hebben een aantal data waarop we aanwezig mogen zijn?
Stan: Ja het is geregeld en het staat in Spond al. Er is een combinatie borrel NSA/ACD
binnenkort.
Liang: Je hoeft geen propaganda te maken voor de FSR, maar het is ook om onze gezichten te
laten zien. Hoe meer raadsleden komen, hoe gezellig het ook voor ons is.

Pagina 5 / 7

Facultaire
Studentenraad
studentenraad.nl/fnwi ~ fnwi@studentenraad.nl

Jessica: Misschien ook rondvragen naar of mensen problemen hebben binnen het onderwijs?
Dus niet kom bij de FSR, maar ook heb je problemen waarbij we kunnen helpen?
Stan: Beetje casual, dat je uitlegt wat de FSR doet op een wat makkelijkere manier. De bedoeling
is dat het chill is en dan dat ze zien dat er leuke mensen bij de raad zitten.
Chris: Het is niet een college praatje, maar gewoon casual.
Daniella: Sorry dat ik niet altijd op Spond reageer, ik kan niet altijd bij alle borrels zijn ivm met
voetbaltraining. Laatst kon ik er maar een uurtje zijn, maar ben ik toch gekomen. Dus ik probeer
mijn best te doen.
Stan: Je hoeft er niet altijd te zijn, maar doe inderdaad je best. Is er iemand tegen het
stemvoorstel?
Daniel: Ik vind het niet fijn om verplicht te worden. Mag je dit eigenlijk verplichten?
Chris: Je hebt ingestemd om actief mee te doen bij evenementen, daar valt dit onder.
Daniel: Ik doe mijn best, maar ik wil niet verplicht worden. Dat is mijn punt.
Stan: Verplicht kun je los lezen, als je altijd je best doet om erbij te zijn dan is het niet verplicht.
Als je een keer wat anders hebt prima, maar het idee is dat je je best doet.
Jessica: Ik zou het stemvoorstel aanpassen naar je doet je best om er 2 keer erbij te zijn.
Stan: Dan is het dat je je best doet om er altijd bij te zijn.
Chris: Dat hebben we toch al bepaald met elkaar? Dat we altijd ons best doen om er te zijn?
Kasper: Het is niet door ons georganiseerd of expliciet iets waarbij we zijn uitgenodigd.
Liang: Hoe dan ook, verplicht of niet, het is voor de rest van de raad fijn om te zien dat iemand de
moeite doet om er bij te zijn, ook wat Daniella vertelde net. Je kan best even je gezicht laten zien,
het hoeft ook niet de hele avond.
Chris: De verplichte houding kunnen we niet verplichten.
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 22/23 doet zijn best om aanwezig te zijn bij tenminste de helft
van de aangegeven borrels van de studieverenigingen.
Stemming: 7 voor, 0 tegen, 0 blanco, 4 onthouden.
Het stemvoorstel 1 is aangenomen.
Stan: Doe je best er te zijn.
Chris: En geef aan of en waarom je niet kan.
-

9. W.v.t.t.k.

10. Evaluatie stukken
Stan: Ik zou het bij de discussiepunten fijn vinden als er in elk geval 1 of 2 puntjes staan
waarover we kunnen discussiëren.
11. Evaluatie PV
Jessica: Misschien handig om met de secretaris af te spreken dat als de secretaris afwezig is dat
de secretaris een lijstje met de post klaar zet. Af en toe misschien opletten, je bent zelf erg van
het reageren, je kan ook anderen laten reageren zodat je minder zelf praat.
Stan: Specifiek ook bij studieverenigingen? Want dat is mijn dossier.
Jessica: Was ook bij faculteitsreglement zo, iets minder reageren, eerst anderen de beurt geven.
Als voorzitter hoef je niet je mening te geven als de rest al je mening deelt.
Kasper: Hetzelfde als Jessica eigenlijk, eerst anderen de beurt geven voordat je zelf antwoord.
12. Rondvraag
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Myrthe: Door de werkzaamheden bij Sloterdijk had ik voor het eerst sinds ooit een directe trein
vanaf mijn huis naar Science Park, maar vervolgens viel de trein uit en moest ik op Muiderpoort
alsnog overstappen naar een andere trein die overvol was. Echt heel erg flauw.
Jessica: Had je niet de bus kunnen nemen?
Myrthe: Die aansluiting was 1 of 2 minuten of zo en dan moest ik van het perron naar de
bushalte teleporteren om het te redden.
Chris: Hard rennen Myrthe.
13. Actielijst
(PV-221005-03) Actie Daniel - Advies schrijven over Terugkoppeling vakevaluaties met
feedback van het ingestemde stemvoorstel.
(PV-221005-04) Actie Iedereen - Koop het juiste zwarte pak bij de WE en declareer dit zelf.
(PV-221005-05) Actie Stan - Bespreek met Siddique of er een bias training gegeven wordt of kan
worden.
(PV-221012-02) Actie Amber - Ga na of de decaan, de CSR en de OC’s de agenda’s en verslagen
van de raad toegestuurd willen krijgen.
(PV-221019-01) Actie Kasper - Draag het ingestemde voorstel 4 (ter vervanging van artikel 40
lid 4 in het faculteitsreglement) aan op het eerstvolgende IO.
PRO MEMORIE-01 Amber: Maak een samenvatting van het beleidsplan in de vorm van de
bulletpoints
14. Punten volgende agenda
Jessica: Wanneer kunnen we de nieuwe raadsassistent verwachten? Volgende agenda al?
Stan: Waarschijnlijk niet. Verder hebben we volgende vergadering toegankelijkheid van FPC en
activiteit evaluatieweekend.
15. Sluiting
Voorzitter Stan sluit de vergadering om 18:33.
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