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Vergadering PV 22-09-2020
Tijd
18:00
Voorzitter
Manish Jhinkoe-Rai
Aanwezig
Jolein Rau, Daan Jellema (Daan J), Gerben Koopman, Daan Schoppink (Daan S),
Daan Rademaekers (Daan R) is later binnengekomen.
Afwezig
Chris Rotgans, Sara dos Santos Gigante, Robin Wacanno
Notulist
Rosa van der Laag
Gast
Hilal Demirel
1. Opening
Voorzitter Manish opent de vergadering om 18:03.
2. Notulen & Actielijst
De notulen worden ingestemd met enkele aanmerkingen.
(PV-200915-01) Actie Robin: Maak een poll in telegram wie de maandagmail wilt ontvangen.
Gedaan.
3. Post
In
-

Kennismaking ASVA
Reactie op het advies van de OER-A
De OC van Physics and Astronomy gaat het advies op de OER-B bespreken

4. Mededelingen
Chris, Sara en Robin zijn afwezig. Daan R komt later.
Jolein: Ik ben gemachtigd door Sara en Robin. Het is handig om degene die je gaat machtigen
even te vragen of ze aanwezig zijn, want Sara en Robin zijn gemachtigd maar niet aanwezig.
5. Update CSR
Gisteren heeft de CSR vergaderd over het maken van een gezamenlijke agenda. We hebben dit
nog niet op dit moment, we hebben besloten om dit te doen en onze AS gaat dit aanmaken.
Verder hebben we het gehad over onze "letter of no confidence" tegen de decaan van de FGw. De
oude CSR heeft gestemd om deze te steunen, de brief komt vanuit de FSR FGw. Nu de brief af is
gaan we kijken of we akkoord zijn met de semantiek van de brief. De vraag is ook of we wachten
tot het rapport van het social safety onderzoek af is. We gaan de brief volgende week bespreken.
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6. Vaststellen agenda
Jolein: Ik zou graag een punt om de SoCo in te stemmen toe willen voegen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Opening
Notulen en Actielijst
Post in/uit
Mededelingen
Update CSR
Vaststellen agenda
Huishoudelijk Reglement FSR FNWI 20/21
Benoeming opleidingsdirecteur Logica [VERTROUWELIJK]
Benoeming opleidingsdirecteur Future Planet Studies [VERTROUWELIJK]
Werkafspraken FSR FNWI 20/21
W.v.t.t.k.
Wat gaat er naar de CSR?
SoCo Raadsassistenten
Relevante updates taakgroepen en DB
Evaluatie Stukken
Evaluatie PV
Rondvraag
Actielijst
Punten volgende agenda
Sluiting

7. Huishoudelijk Reglement FSR FNWI 20/21
Discussiepunten
1. Is het stuk duidelijk?
Jolein: Ik zou er graag een BO-B stuk van maken omdat het niet heel duidelijk is. Het had
duidelijker gekund door aan te geven wat er precies veranderd en wat de plus- en minpunten
zijn.
Gerben: Ik ben het met Jolein eens, ik vind het best een groot besluit.
Daan J: Ik vind het ontbreken van plus- en minpunten best wel kwalijk.
Jolein: Ik denk dat we best even plus- en minpunten kunnen noemen. Ik zou het niet helemaal
uitstellen want dan ben je nog lang bezig.
2. Kloppen de opties?
3. Discussiemoment
Optie 5.2
Jolein: Ik denk dat het een verandering is dat het niet automatisch van de voorzitter naar de
vicevoorzitter gaat. Je kan de vicevoorzitter kiezen, maar dat hoeft niet. Het is handig om per
raad dit te bepalen.
Manish: Maar alleen de voorzitter en vicevoorzitter hebben de voorzitterstraining gekregen.
Jolein: Dat iemand een training heeft gehad, betekent niet dat diegene de beste voorzitter is. Je
wil de keuze vrijhouden iemand anders te kiezen als dat nodig is. Maar het kan zijn dat ik deze
optie verkeerd heb begrepen.
Optie 6.2
Jolein: Hier staat dat alle taken worden overgenomen, wat ook betekent dat de dossiers worden
overgenomen. Dat is ontzettend onhandig.
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Optie 8.5
Jolein: De raadsassistenten tellen niet mee met het aantal raadsleden dus nu staat het er correct.
Optie 10.5.a
Jolein: Ik heb hier nooit wat van gehoord dus ik weet ook niet of dit is gebeurd.
Manish: Ik heb de geheimhoudingsverklaring getypt en die kan de AS binnenkort ondertekenen.
Jolein: Hier staat nu dat de hele raad dit doet, maar dat is dus eigenlijk de voorzitter op dit
moment?
Gerben: Een zelf getypte geheimhoudingsverklaring, is het wel legaal bindend?
Manish: Dit is privaat recht, dus in principe mag dit onder 2 personen worden gedaan.
Jolein: Moet dan niet de hele raad dit doen?
Manish: Volgens mij moeten het DB en de AS dat doen. Dan zijn we samen dit aangegaan.
Optie 13.8
Jolein: Als Manish er niet is zou dat betekenen dat gasten geen spreekrecht kan worden gegeven
dus daarom heb ik er technisch voorzitter van gemaakt.
Optie 17.2
Jolein: In het HR staat hoe we raadsassistenten moeten werven. Het lijkt me belangrijk dat dat
openbare informatie is.

8. Benoeming opleidingsdirecteur Logica [VERTROUWELIJK]
Dit agendapunt wordt vertrouwelijk behandelt.
9. Benoeming opleidingsdirecteur Future Planet Studies [VERTROUWELIJK]
Dit agendapunt wordt vertrouwelijk behandelt.
10. Werkafspraken FSR FNWI 20/21
Discussiepunten
1. Is het stuk duidelijk?
Jolein: Ik ben ook hier er voor om hier nog niet over te stemmen en er een BO-B stuk van maken.
2. Discussiemoment
Manish: Er missen hier ook plus- en minpunten dus we kunnen dit stuk later behandelen.
Jolein: Ik ben er voor dat we plus- en minpunten noemen.
Artikel 3.4 en 3.7
Manish: Ik heb niet altijd een kwartier pauze tijdens mijn colleges, maar ik vind het prima.
Daan J: Ik heb ook colleges met telkens 5 minuten pauze.
Jolein: Ik weet dat Robin tegen is. Ook is het handig om nazendingen alvast op de agenda te
zetten zodat we weten dat er nog een stuk aan komt.
Manish: Laat even per mail weten dat een stuk een nazending wordt.
Artikel 6.13 + 6.15
Jolein: Bij Facebook en Instagram staat ergens iets over de Facebook wall en dat door de
beheerder dingen daarop weggehaald kunnen worden. Op een wall kunnen andere mensen
posten. Ik ben er tegen dat we Instagram toevoegen omdat dat over iets anders gaat.
Daan J: We moeten een van beide artikelen weghalen.
Artikel 7.9
Jolein: Vorig jaar waren er twee chats, een voor belangrijke dingen en de andere voor memes.
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Ik denk dat er wel een discussie kan worden gevoerd of we dat willen of niet. En de verwoording
van het stemvoorstel moet anders.
Artikel 4.3.1 en 4.4.9
Jolein: Ik ben best wel tegen. Je leert het pas na een aantal keer en als ze af gaan wisselen zorgt
dat voor inconsistentie. Ik vind dat een van de twee mensen dat moeten doen.
Gerben: Ik ben ook er voor om een iemand te hebben voor de consistentie.
Artikel 4.4.10
Jolein: Er stond dat dat de taak van de AS, maar nu doet de secretaris dit. Mijn voorstel is om dat
te veranderen naar hoe het is.
Deel C
Artikel 7.5
Jolein: Er staat FWNI en wat de verandering is, is niet duidelijk.
Manish: Ik denk dat er wordt bedoeld dat het wordt afgeschaft. Maar dat weet ik ook niet zeker
want ik ben niet de indiener.
3. Verplaatsen van opties onder deel A naar delen B of C
11. Raadskleding
Discussiepunten
1. Is het stuk duidelijk?
2. Missen er opties in deel A?
Daan J: Er missen discussiemoment en plus- en minpunten voor deel C.
3. Missen er plus-- en minpunten in deel A?
4. Discussiemoment over deel A.
Daan J: Ik ben er best voor. Corona houd ook op en raadskleding is een leuk aandenken.
Daan S: Je krijgt ieder jaar geld en je kunt niet sparen want je krijgt weer budget elk jaar. Dus er
zitten geen voordelen aan om het niet te doen.
5. Peiling over de opties in deel A.
Overwegend positief
Indien deel A optie1 positief peilt verder naar discussiepunt 6
6. Discussie en peilen over kleuren
Daan S: Ga voor zwart en wit, dat is het beste. Ik loop al jaren op Science Park rond en zie echt
dat dat er het beste uitziet. Wit wordt snel vies. Twee kleuren kiezen kan niet in één kledingstuk,
wel als je twee verschillende kledingstukken doet.
Jolein: Ik ben voor zwart.
Peilen
Zwart: positief
Grijs: 3 neutraal en 2 negatief
Wit: 3 negatief en 2 neutraal
Manish: De voorkeur zal voor zwart gaan.
7. Missen er opties bij deel B
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Jolein: Is het een trui met capuchon of een trui zonder?
Daan S: Een trui zonder capuchon.
8. Missen er voor- of nadelen bij deel B?
9. Discussiemoment over deel B.
Gerben: Stem allemaal voor een trui.
10. Peilen over deel B.
Optie 1:
Twee positief 3 neutraal
optie 2:
3 positief en 2 neutraal
optie 3
3 positief, 2 negatief
11. missien er opties in deel C
12. plus- en minpunten deel c
Jolein: Als je een shirt wil, die liggen in de raadskamer en ze zijn heel lelijk. Stem voor een
overhemd.
Daan S: Ik wil toevoegen dat je als vierde optie een hybride optie hebt tussen een trui en vest. Als
je dat doet kan je het allebei hebben. Dassen zijn er al dus die komt er niet bij.
Jolein: Een trui was fijn omdat je die over je overhemd kan doen, wat chill is voor CoBo’s.
Daan S: Er zijn geen CoBo’s door corona.
Jolein: Ik denk wel dat er in maart weer CoBo’s zijn.
Daan S: Bij de overhemden, vorig jaar was het echt een ramp want het was duur en het logo en
de tekst waren uitvergroot.
Manish: Misschien dat we in het kader van de green commitment bij een duurzame drukkerij de
kleding kunnen bestellen.
Daan S: Het wordt niet veel aangeboden, het is heel duur en het is het niet waard.
13. Peilen over deel C:
optie 1: drie neutraal, twee negatief
optie 2 drie positief, één neutraal, één negatief
optie 3: drie negatief, één neutraal, één positief
optie 4: vier neutraal, één positief
Manish: Optie 2 heeft dan de meeste voorkeur.
12. Kadernota
Discussiepunten
1. Is het stuk duidelijk?
2. Mist er informatie?
3. Missen er stemvoorstellen?
4. Kloppen de stemvoorstellen?
5. Discussiemoment
Jolein: Ik vind het wel vervelend dat vragen niet beantwoord kunnen worden en dat er geen
plus- en minpunten staan.
Manish: We kunnen altijd niet stemmen tijdens deze PV en dat later doen.
Jolein: De deadline is de maandag voor de volgende PV. We kunnen het best bij het DT aangeven
dat we later zijn of het via een mailstemming doen. Ik snap het deel over van Rijn niet helemaal.
Waarom, hoe, wanneer en zo.
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Manish: Ik heb begrepen dat die verandering is doorgevoerd.
Daan J: We kunnen dan beter geen advies geven dan een advies wat nergens op is gebaseerd.
Daan S: Laat ze die plus- en minpunten er in zetten en ga dan daarna pas stemmen.
Gerben: Ik ben het eens met Joleins idee om dit via een mailstemming te doen.
Daan J: Koppel een deadline aan de mailstemming.
Jolein: Je kan ook zeggen tegen het DT dat je de deadline niet haalt.
Daan S: Zeg tegen de indieners dat het stuk niet voldoende was en dat ze een nieuw stuk moeten
maken en dat we kijken of het een mailstemming wordt of nog een keer op de PV komt.

13. SoCo Raadsassistenten
Jolein: Dit punt is zo laat toegevoegd aan de agenda omdat de vacature voor raadsassistent pas
sinds gisteren open staat. Daarom kunnen we nu pas een SoCo instemmen.
Manish: We wil er in?
Jolein, Gerben en Daan J. willen in de SoCo.
Manish: Heeft er iemand bezwaar dat Jolein, Gerben en Daan J de taakgroep SoCo RA wordt?
Nee, dan is dat ingestemd.

14. W.v.t.t.k.
15. Wat gaat er naar de CSR?
16. Relevante updates taakgroepen en DB
ORC
Afgelopen week zijn er geen nieuwe mails binnengekomen waar we in de vergadering over
gesproken hebben. Wel hebben we een aantal updates gegeven over lopende zaken en een
aantal ervan afgehandeld.
Een aantal belangrijke punten:
- Er zijn gesprekken met de beoogde OD's van Logic en FPS gehouden. De PV stukken zullen op
de PV langskomen.
- Vanaf nu staat er een informatief stukje over de ORC op de site.
- Er wordt nog gewacht op een reactie over OER-A van het directieteam wat betreft de
aanwezigheidsplicht in de studiewijzer.
- Aankomende week zal er een mail uitgestuurd worden dat we niet akkoord zijn gegaan met een
wijziging van OER-B van Informatiekunde, omdat we het standpunt van de raad 19/20
aanhouden.
DB-update
Vorige week is er vergaderd door het DB. Zaken die naar voren kwamen zijn dat er gewerkt
moet worden aan de green commitment, het beleidsplan en een overzicht houden over wat er in
de verschillende commissies gebeurd en moet gebeuren. Tevens gaan wij starten met het
voorbereidend werk van de komende AO's, IO en BO.
FPC
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Deze week brengen wij het vergaderstuk over raadskleding naar de PV. Wij hebben naar
aanleiding van de vorige PV de procedure omtrent vertrouwelijke stukken besproken en zijn tot
de volgende conclusie gekomen:
In principe is de 6-wekenplanning leidend. Hierin wordt aangegeven welke stukken naar de PV
worden gebracht en of deze vertrouwelijk zijn. De 6-wekenplanning wordt aan het begin van de
6 weken naar iedereen gemailt. Als hier stukken in staan die niet als vertrouwelijk zijn
aangemerkt kan dit nog worden gewijzigd door raadsleden die dit nodig achten. Als een stuk niet
op de planning staat en onverwacht naar de pv komt wordt dit uiterlijk donderdag 14 uur
tegenover de raad aangegeven zodat men kan bedenken of het punt als vertrouwelijk behandeld
moet worden. In het uitzonderlijke geval dat een stuk pas later wordt geagendeerd, moet een
individuele oplossing worden gevonden. In het geval van twijfel wordt het stuk niet op de site
gezet.
Een aantal belangrijke punten:
- We gaan naar een bijeenkomst over de bereikbaarheid van het SP, input hiervoor is zeker
welkom.
- De website is geupdate en wordt nog verder verfijnd.
- De eerste meeting voor To Dah Loo heeft plaatsgevonden. TDL krijgt vanaf nu een QR code
zodat je altijd de recentste versie kunt lezen.
- Het smoelenboek en de raadsposter worden deze week gemaakt.
- Onze sociale media aanwezigheid voor de komende weken is voorbereid.
Jolein: in de update staat dat we niet akkoord gaan, maar dat moet zijn ‘akkoord zijn gegaan’.
Gerben: FPC gaat hier achteraan.

17. Evaluatie stukken
Manish: Kadernota
18. Evaluatie PV
Daan J: Af en toe werden er punten lang herhaald.
Jolein: Ik vind dat Rosa punten goed samenvat.
19. Rondvraag
Gerben: Lijkt me handig als we een standaard template maken voor stukken.
Daan J: Ze hadden het over de raadsvisie, lijkt me goed om het daarover te hebben een keer.
20. Actielijst
(PV-200922-01) Actie Chris: Geef bij het stuk over het HR veranderingen, plus- en
minpunten aan.
(PV-200922-02) Actie Gerben: stuur een advies over de benoeming van OD Logic en
stuur een mail naar de raad.
(PV-200922-03) Actie Sara: Stuur een advies over de benoeming van OD FPS en stuur
deze naar de raad.
(PV-200922-04)Actie Chris: Schrijf een nieuw stuk voor de werkafspraken en voeg plusen minpunten toe bij elk stemvoorstel en herformuleer de stemvoorstellen.
(PV-200922-05) Actie financiën: Schrijf een nieuw stuk voor de kadernota en laat
iedereen voor woensdag weten of het een mailstemming wordt of dat het stuk op de PV.
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Er moet uiterlijk voor maandag 12:00 gestemd worden als het een mailstemming wordt.
Indien PV stemming laat DT weten dat het advies over de kadernota later komt.

21. Punten volgende agenda
Manish: Green commitment, raadsvisie.
Jolein: Als je het wil hebben over het beleidsplan, dat komt sowieso op de PV.
22. Sluiting
Voorzitter Manish sluit de vergadering om 19:41.
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