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Vergadering
Tijd
Voorzitter
Aanwezig
Afwezig
Notulist
Gast

PV 08-09-2020
18:00
Manish Jhinkoe-Rai
Jolein Rau, Robin Wacanno, Daan Jellema (Daan J), Daan Schoppink (Daan S),
Gerben Koopman, Sara dos Santos Gigante, Daan Rademaekers (Daan R)
Chris Rotgans
Rosa van der Laag
Hilal Demirel, Mund Vetter

1.
Opening
Voorzitter Manish opent de vergadering om 18:01.
2.
Notulen & Actielijst
De notulen worden ingestemd.
(PV 200901-01) Actie DB: kijk of notuleren en transcriberen dezelfde rechtsgeldigheid hebben.
Gedaan.
(PV 200901-02) Actie Robin: stuur de raad een mail dat ze het HR moeten lezen en punten
moeten aandragen voor het HR stuk.

3. Post
In
- Reactie van Peter op onze reactie op de OER-A
- Aanpassing in de OER-B van Physics and Astronomy
- Nieuwsbrief NSA
- Interview met minister van Engelshoven
- Kennismaking met het DT is naar online verplaatst
- Toegang tot de raadskamer is geregeld
- Reactie op een e-mail die Sophie heeft gestuurd rond maart
- Een geboortekaartje uit februari
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4.
Mededelingen
Chris is afwezig en machtigt Manish.
Manish: De komende maand zullen alle vergaderingen online zijn.
5.
Update CSR
De CSR heeft afgelopen week haar eerste overlegvergadering (wij noemen dat BO) gehad. Hier
werd o.a. gesproken over mentale veiligheid, diversiteit en Corona met Geert en Karen. Verder
hadden we afgelopen vrijdag onze eerste GV (vergadering samen met de COR), hier hebben we
het vooral over de verkiezingen en sociale veiligheid. Als laatste was er maandag een PV, hier
hebben we vooral de vergaderingen van afgelopen week geëvalueerd. Verder kregen we een
korte update over proctoring, hierover kan ik op de PV een update geven.
Jolein: In je update ging je meer uitleg geven over proctoring. Kan je dat nu doen?
Daan R: De CSR is in hoger beroep gegaan in de zaak over proctoring. Gisteren zijn de stukken
gestuurd. Er is veel contact geweest tussen oud en nieuw voorzitter van de CSR en de advocaat.
Jolein: Wat is het verschil tussen mentale en sociale veiligheid?
Daan R: Volgens mij gaat het om hetzelfde. Het gaat in beide gevallen over sociale veiligheid. Het
was een breed gesprek over mentale en sociale veiligheid.
Daan J: Sociale veiligheid is een overkoepelende term.
Jolein: Wat gaan ze doen met de casus van FGw?
Daan R: De directie is nog in overleg. Ze snappen ons verhaal maar ze willen ook achter de
docent staan. Ze zoeken naar gepaste maatregelen, dus antwoord wordt nog verwacht.

6.
Vaststellen agenda
Robin: Ik wil twee punten toevoegen. We kunnen kort peilen wie alle stukken uitgeprint wil
hebben en we moeten een foto maken. Dat kunnen we doen met een screenshot op Zoom. Of
geen foto als mensen dat niet willen.
Daan J: Misschien dat we nog een foto kunnen maken bij de Oerknal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Opening
Notulen en Actielijst
Post in/uit
Mededelingen
Update CSR
Vaststellen agenda
Wijzigingen OER-B Biological Sciences, Earth Sciences en Physics and Astronomy
PV-stukken printen
Foto maken
W.v.t.t.k.
Wat gaat er naar de CSR?
Relevante updates taakgroepen en DB
Evaluatie Stukken
Evaluatie PV
Rondvraag
Actielijst
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17. Punten volgende agenda
18. Sluiting
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7. Wijzigingen OER-B Biological Sciences, Earth Sciences en Physics and Astronomy
Discussiepunten
1. Is het stuk duidelijk?
2. Mist er informatie?
Jolein: Weten we wat de OC van Physics & Astronomy (P&A) vindt van het laatste punt?
Robin: Dat hebben ze ons niet vermeld in de email. We worden ook niet expliciet gevraagd
om onze mening.
Jolein: Het lijkt me wel belangrijk om een mening te hebben van iemand die weet wat de
verandering in de OER precies inhoudt en of dit slecht of goed kan uitpakken voor studenten.
Robin: We kunnen het vragen.
3. Discussiemoment over de aanpassingen.
Jolein: Mij lijken de voorgestelde veranderingen bij Biological Sciences en Earth Sciences heel
logisch.
Daan R: Daar ben ik het mee eens. We kunnen ook niet zomaar iets niet instemmen zonder
goede reden.
4. Mist er een stemvoorstel?
5. Kloppen de stemvoorstellen?
Robin: Het lijkt me dat het stemvoorstellen voor P&A kunnen wachten.
Jolein: Alle stemvoorstellen moeten negatief geformuleerd zijn, omdat dat de grootste
verandering is.
6. Stemmen per stemvoorstel
a. Stemmen stemvoorstel 1
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 20/21 stemt niet in met de wijzigingen aan artikel B-4.4 van
de OER-B van Biological Sciences.
Voor: 0 Tegen: 8 Blanco: 0 Onthouden: 1
b. Stemmen stemvoorstel 2
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 20/21 stemt niet in met de wijzigingen aan artikel B-4.4 van
de OER-B van Earth Sciences.
Voor: 0 Tegen: 9 Blanco: 0 Onthouden: 0
Manish: We hebben besloten de volgende stemvoorstellen niet te behandelen vandaag.
Robin: Ik weet niet of de email van hun een officieel vraag was of dat ik nu een email kan
sturen.
Manish: Formeel kan ook.
Robin: Dan doe ik dat.
c. Stemmen stemvoorstel 3a
Stemvoorstel 3a: De FSR FNWI 20/21 stemt niet in met de wijzigingen op pagina 27 van de
OER-B van Physics and Astronomy.
i. Stemmen stemvoorstel 3b (indien 3a niet ingestemd)
Stemvoorstel 3b: De FSR FNWI 20/21 stemt niet in met de wijzigingen op pagina 27 aan de
tabel List of Academic Skills Courses van de OER-B van Physics and Astronomy.
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ii. Stemmen stemvoorstel 3c (indien 3a niet ingestemd)
Stemvoorstel 3c: De FSR FNWI 20/21 stemt niet in met de wijzigingen op pagina 27 aan de
lijst van vakken die met pass/fail worden becijferd van de OER-B van Physics and Astronomy.
8. PV-stukken printen
Manish: Wie willen de stukken geprint in de raadskamer hebben? Robin en Manish. We doen dit
pas als we weer in de raadskamer kunnen.
Daan J: Niet heel environmentally conscious dus misschien nog even bespreken tegen die tijd.
9. Foto maken
Robin: Het is sowieso van tijdelijke aard, want niet iedereen is er. We kunnen ook zo proberen
een groepsfoto te maken buiten.
Jolein: We hebben ook individuele foto’s en foto’s van commissies en DB nodig. Ik ben zelf voor
fysiek, dat lijkt mij handiger voor commissiefoto’s.
Robin: De individuele foto’s kan je zelf doen, dan worden ze misschien van betere kwaliteit. Voor
de commissie foto’s kunnen we break out rooms gebruiken.
Daan R: Is er iemand die een foto op locatie kan maken? We zijn niet met veel, dus we zouden
voor de trap van de Oerknal een foto kunnen maken. We moeten dan Jolein Photoshoppen. Een
Zoom-foto is op zich wel leuk, maar wat minder hoge kwaliteit.
Daan J: Ik vind de trap voor de Oerknal prima. Mij lijkt zowel fysiek als op Zoom een prima idee.
Jolein: Ik weet niet wanneer ik weer terugkom. Ik vind het prima om erin gefotoshopt te worden.
Gerben: We kunnen makkelijk een screenshot maken en een zwarte achtergrond erachter
plakken.
Jolein: Bij Zoom kan je ook je naam zien.

10. W.v.t.t.k.
11. Wat gaat er naar de CSR?
12. Relevante updates taakgroepen en DB
Jolein: Het DB heeft taken verdeeld. Kunnen jullie die bekend maken zodat ik weet wie ik waar
voor moet aanspreken?
Update ORC
Afgelopen week heeft de ORC (Onderwijs en Reglementencommissie) haar eerste vergadering
gehad waarin alle belangrijke dossiers zijn verdeeld onder de commissieleden. Helaas kunnen
we niet alle dossiers op ons nemen dus er is een selectie gemaakt op basis van tips van de oude
raad.
Verder is het PV stuk "Wijzigingen OER-B Biological Sciences, Earth Sciences en Physics and
Astronomy" geschreven waar de raad een besluit over zal vormen.
Faciliteiten en Publieke Relatiescommissie (FPC).
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Vorige week hebben we onze eerste vergadering gehad waarin we de commissie hebben
opgestart. Zo hebben wij onze dossiers verdeeld, verwachtingen gesteld voor onszelf en een
begin gemaakt aan onze planning. Deze week gaan wij dit afronden en beginnen we met het
inhoudelijk behandelen en oppakken van dossiers.
Update DB:
Vorige week heeft het DB ook vergaderd. We hebben toen onder andere een finale takenpakket
opgesteld voor een ieder van het DB. Verder hebben we gekeken naar een 1e leuke activiteit en
zal onze VVZ de komende tijd kijken naar raadsbrede activiteiten.
De secretaris is druk geweest met mailen om de toegang te kunnen krijgen voor onze kamer, en
dat is eindelijk gelukt!
13. Evaluatie stukken
Jolein: Ik vond het goed.
Daan R: Bijlagen horen ook in PDF te staan.
Jolein: De deadline voor PV stukken in de mail is 14:00, maar in de werkafspraken staat nog
15:00. Vergeet niet dat aan te passen.
Daan R: Kan de titel van de PV-mail in de vorm van 200908 PV? Dat is makkelijk terug te zoeken.
Jolein: De datumcode van de agenda ook graag in deze code in plaats van 20200908.
14. Evaluatie PV
15. Rondvraag
Daan R: Volgende week schrijf ik een stuk over hoe ik het CSR schap wil invullen.
16. Actielijst
Actie Chris: stuur de raad een mail dat ze het HR moeten lezen en punten moeten aandragen
voor het HR stuk.
Actie Robin: Stuur taakverdeling van het DB naar iedereen.
Actie Robin: stuur de reactie van Peter op de OER-A door naar de raad.
Actie ORC: Stuur een bericht naar de OC van P&A over het laatste punt in de OER P&A.
17. Punten volgende agenda
18. Sluiting
Voorzitter Manish sluit de vergadering om 18:48.
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