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Vergadering PV 05-01-2021
Tijd
18:00
Voorzitter
Manish Jhinkoe-Rai
Aanwezig
Daan Rademaekers (Daan R), Robin Wacanno, Margot Brinkhof, Parcival
Maissan, Fijke Oei, Daan Jellema (Daan J), Ilse Altenburg, Chris Rotgans
Afwezig
Sara dos Santos Gigante, Daan Schoppink (Daan S), Gerben Koopman
Notulist
Rosa van der Laag
Gast
Hilal Demirel

1. Opening
Voorzitter Manish opent de vergadering om 18:00.
2. Notulen & Actielijst
De notulen worden ingestemd met enkele aanmerkingen.
(PV-201124-07) Actie Robin: Vraag CONGO waar de doodle blijft.
(PV-201201-05) Actie Robin: Redigeer het Engelstalige beleidsplan en plaats deze op de
website voor morgen 17:00 en stuur deze naar FPC. Gedaan.
(PV-201208-03) Actie Daan R: Redigeer de instemming van de OER-B van
Informatiekunde voor de vanavond. Gedaan.
(PV-201208-04) Actie Robin: Stuur voor 16 December 9:00 de instemming voor de
OER-B van Informatiekunde door naar Annemarie en naar de decaan. Gedaan.
(PV-201214-01) Actie Chris: Maak een smoelenboek in het Engels en verstuur die naar
Robin voor vanavond 24:00. Gedaan.
(PV-201214-02) Actie Daan R: Stuur de brief over de OER van Informatiekunde naar
Manish. Gedaan.
3. Post
In
-

Een mail over het BSA
Een mail over praatjes en workshops.
De beleidsagenda en het verslag daarvan zijn doorgestuurd.

4. Mededelingen
Daan J: Ik ben erachter gekomen dat er een foutje in de NJE zat, waardoor we sommige
mensen niet hebben gevraagd in welk studiejaar zij zaten. Van een deel hebben we dat
wel gehad.
Robin: Ik heb ook een reactie gekregen over spelfouten in de NJE.
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Manish: Sara is er niet en heeft niemand gemachtigd. Gerben is er niet en heeft Chris
gemachtigd. Daan S en Hilal zijn ook afwezig. Ik heb trouwens geen CSR en FPC update
gezien.
Daan J: Die heb ik per ongeluk gestuurd in de vertrouwelijke mail thread.
Manish: Mocht je agendapunten hebben, zet ze in de 6-weken planning en streep je
actiepunten af op Trello als je hebt gedaan.
5. Update CSR
Daan R: We hebben een reactie op een advies die we hebben gestuurd over sociale
veiligheid. Verder is er niet veel gaande.
6. Vaststellen agenda
1. Opening
2. Notulen en Actielijst
3. Post in/uit
4. Mededelingen
5. Update CSR
6. Vaststellen agenda
7. Normenverlaging BSA
8. W.v.t.t.k.
9. Wat gaat er naar de CSR?
10. Relevante updates taakgroepen en DB
11. Evaluatie Stukken
12. Evaluatie PV
13. Rondvraag
14. Actielijst
15. Punten volgende agenda
16. Sluiting
7. Normenverlaging BSA
Robin: Het is niet een geheim dossier, maar ik wist niet zeker of het vertrouwelijk moest.
Daan J: Wat mij betreft hoeft het niet vertrouwelijk.
Robin: Dit gaat over een aantal zaken die werden opgebracht vlak na vorige PV. We
hebben een antwoord van Peter gekregen. Die kunnen we nu even lezen. Er zijn nog wat
dingen gebeurt. Er zijn twee OC’s die actie hebben ondernomen op de mail die we
hebben gestuurd. Maar de mail is niet bij alle OC’s aangekomen door een fout in het
doorsturen vanuit de faculteit.
Discussiepunten
1. Is het stuk niet duidelijk?
2. Mist er informatie?
Daan R: Ik ben dit weekend door de Model OER gekeken en deel B staat dat het de keuze
is aan de opleiding is of ze 42 of 48 punten aanhouden als BSA. Het lijkt erop dat 30
punten geen optie is.
Robin: Vorig jaar kon er dus wel van afgeweken worden doordat het centraal was
besloten.
3. Discussie
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Daan R: Ik denk dat de brief van Peter in lijn is met wat hij en Karen eerder hebben
aangegeven. Ik denk dat het enigszins redelijk is en ik vind dat we op tijd meer
informatie nodig hebben. Ik vind dat we op tijd moeten zorgen dat de onduidelijkheid bij
studenten verdwijnt.
Daan J: Over het eerste punt, dat we het niet alleen voor de FNWI kunnen
verantwoorden: praktica vind ik belangrijker dan werkgroepen, dus ik vind wat hij zegt
niet klopt. Bij het volgende punt, dat je een uitzonderingsclausule kan gebruiken. Ik vind
dat je dat duidelijk aan de studenten moet maken en ook concreet invulling hieraan
moet geven. Bij punt 4 zegt hij dat mensen moeilijke vakken niet gaan doen. Je moet die
vakken sowieso halen tijdens je bachelor dus daar zie ik geen problemen bij ontstaan. Ik
vind dat dit hele antwoord lijkt op de vaagheidszone.
Robin: Ik vind dat er in dit antwoord wordt voorbijgegaan aan de mensen die zich voor
februari willen uitschrijven. Daar gaat ie niet op in. Daarnaast, er is nu geen
transparantie over hoe dit proces gaat. Niet iedereen wordt hier consistent bij
betrekken, gezien niet elke OC de mail heeft gekregen. Dit lijkt erg op de vaagheidszone.
Studenten zijn hier de dupe van als te laat duidelijkheid ontstaat.
Daan R: Al die zaken rond BSA worden pas in de zomer besproken op landelijk niveau.
Parcival: Hij zegt dat we iedereen voor wie dat nodig is discrepantie kunnen geven door
corona. Als je het allemaal via de commissie gaat doen, wat heel lang duurt, dan kan je
net zo goed het BSA verlagen. Het lijkt in de cijfers alsof de studenten het goed doen,
maar ik heb zelf gekeken en het gaat niet goed. De menselijke factor wordt niet gezien,
want de onderwijskwaliteit is echt omlaag gegaan. Als mensen statistiek konden laten
vallen, zouden de dat doen. Het is niet erg dat studenten strategisch te werk gaan tijdens
corona. Als je dit landelijke wil oplossen, gaat dat pas na de zomer plaatsvinden.
Fijke: Ik ben het eens met Parcival, dat studenten zich kunnen uitschrijven voor een vak
door corona. Met ORC hebben we besloten dit op te pakken.
Daan R: Ik wil toevoegen dat Karen zich hiervoor inzet, maar ik denk dat het tempo
waarin het wordt geregeld te wensen over laat.
Robin: Ik denk dat het voor studenten beter is om nu tijdens corona even iets minder te
doen. Het is niet alsof je dan een permanent probleem hebt, want een jaartje
studievertraging is geen probleem. Het lijkt me juist goed dat die mogelijkheid er is.
Daan J: De meeste mensen die stoppen op universiteit A gaan op universiteit B ongeveer
dezelfde studie doen, dus het is gewoon extra vertraging voor studenten.
Manish: Dat is alleen wel een probleem dat er ook zonder corona al was.
Parcival: Peter zegt ook dat hij dit moeilijk te verkopen vindt aan andere OC’s. Maar wat
je ziet is dat sommige OC’s heel actief zijn geweest. Dat kan een voorbeeld zijn voor
andere OC’s.
Robin: Daar hoort de kanttekening bij dat niet alle OC’s de brief hebben ontvangen. Je
kan zeggen dat er niets raars aan is dat je als OC actief bent omtrent het BSA. Het
alternatief is om iets faculteitsbreed te doen.
Manish: Dus de wet zegt dat er een BSA moet zijn, maar het is niet bepaald hoe hoog die
is. Maar Daan R zei net iets anders.
Daan R: Ja, in de model OER staat een aantal van minstens 42, maar daar zouden we naar
moeten kijken.
Parcival: Kunnen we hier juridisch advies over vragen?
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Daan J: De tijd dringt dus het kan geen kwaad het aan te vragen. Ik vind ook dat als ze
alles baseren op de hardheidsclausule, dat dan ook moet worden gecommuniceerd naar
studenten.
Manish: In het communiceren naar studenten kunnen wij ook een rol in spelen. Het is
goed om bekend te maken dat er manieren zijn om dispensatie te krijgen voor het BSA.
Het is ook belangrijk om te benadrukken dat door het wegvallen van practica we een
objectieve rechtvaardiging hebben voor het verlagen van het BSA.
Robin: Daar gaat ook de brief van Peter over. Er was een OC die actie had ondernomen
en echt last had van de practica. Maar er was nog een OC die geen practica hebben op
dezelfde manier die ook zorgen uiten over het BSA.
Manish: Ik zie de objectieve rechtvaardigen en dat is voor mij het wegvallen van
practica. De schade die hierdoor is geleden moeten direct gecompenseerd worden.
Robin: In de adviesverlaging van de OC van Informatica, daar wordt gesproken dat ze
naast fysieke practica nog andere zorgen hebben. Als we het doen volgens jou
rechtvaardiging, zou dat alleen over die eerste OC gaan.
Manish: Het zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat studies met veel practica een lagere
BSA krijgen dan bijvoorbeeld Informatica.
Robin: We zouden we dit volgende week kunnen bespreken. De vraag is of we dan al
juridisch advies hebben.
Manish: Onder hoge druk wordt het gemakkelijker dingen voor elkaar te krijgen.
Robin: Mij lijkt het goed dat we stellen dat het DT hier algemeen duidelijkheid over moet
scheppen. Dat zouden we kunnen doen, los van wat we vinden van een mogelijke
verlaging.
Daan R: Bij hoge druk kan de boter ook wel eens omslaan. Het kan realistisch zijn dat
zaken niet zo snel gaan. Twee weken is best kort dag.
Daan J: Ik wil nog weten wat we hier precies mee gaan doen.
Manish: We kunnen een ongevraagd advies sturen op basis van een stuk die we
eventueel volgende week kunnen schrijven.
Robin: Ik heb nu een stuk geschreven, ik kan zo een stemvoorstel schrijven. We missen
nog wat informatie maar ik denk dat we een voorlopige stemming kunnen houden.
Daan R: Ik ben niet zo fan van voorlopige meningen omdat je die moet ontstemmen. Dit
was geen besluitvormen stuk.
Robin: Zullen we hier dan over peilen?
De FSR FNWI 20/21 steunt initiatieven van individuele opleidingen voor verlaging van
de BSA-norm.
Positief: 7 Neutraal: 0 Negatief: 2
De FSR FNWI 20/21 steunt een faculteits-breed initiatief voor een verlaging van de
BSA-norm.
Positief: 9 Neutraal: 0 Negatief: 0
8. W.v.t.t.k.
9. Wat gaat er naar de CSR?
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10.Relevante updates taakgroepen en DB
Vandaag heeft de FPC de jaarplanning geupdate naar onze nieuwe inzichten. Daarnaast
is de nieuwjaars enquête nu al een groot succes, er zijn binnen 12 uur al bijna 1200
antwoorden binnengekomen! Als je hem nog niet in hebt gevuld is hij hier te
vinden https://bit.ly/3gFfrL4.
Een aantal belangrijke punten:
- De concrete inhoud van de collegepraatjes is besproken.
- De invulling van het dossier diversiteit is besproken.
- Het is gelukt om promotiefilmpjes voor de nieuwjaars enquête en het beleidsplan op te
nemen.
Hierbij een DB-update,
Voor de vakantie zijn een aantal dingen besproken binnen het DB. Hier volgt nu een
update.
- De AS sollicitatie was al van start. Er hebben zich kandidaten aangemeld. Het DB zal op
korte termijn de geschikte opvolger van Rosa bekend maken.
- Eind januari zal de nieuwe AS mee moeten lopen met Rosa (virtueel
hoogstwaarschijnlijk).
- Er was een pakket opgesteld voor de kerst als dank, die inmiddels door bijna een ieder
is ontvangen.
- De situatie omtrent OC PB was besproken; echter bleek dit achteraf onnodig te zijn
aangezien zij niet op ons antwoord hebben gewacht.
De laatste vergadering voor de vakantie hebben we uitgebreid vergaderd over de BSA
kwestie. We hebben het niet slechts gehad over de zaak van Psychobiologie maar ook
over het BSA in het algemeen. Verder hebben we die week drie mails ontvangen wat
betreft de (her)benoemingen van OD's. Twee ervan waren herbenoemingen en een
daarvan is een nieuwe benoeming waar wij uit de FSR ons advies over zullen geven. Er is
een doodle uitgestuurd naar de kandidaat om na de vakantie een gesprek in te plannen.
Ook is er een brief verzonden naar alle OC's naar aanleiding van het gesprek tijdens het
IO met uitleg van de situatie en onze doelen wat betreft de de terugkoppeling van de
vakevaluaties. Uiteindelijk hebben we het eerste half jaar een beetje geevalueerd en
besproken wat onze doelen voor het aankomende half jaar zijn.
11.Evaluatie stukken
12.Evaluatie PV
De raad is tevreden.
13.Rondvraag
Fijke: Er was een mail gestuurd dat het BO op de 18e en op de 20e was. En voor de
bestuursbeurs moeten we een bewijs van aanstelling inleveren.
Robin: Er staat in de zoomlink dat het de 18e is, maar in de agenda staat de 20e. Ik ga
erachteraan. En over de bestuursbeurs, we zullen er met DB even naar kijken.
Daan J: Ik wilde nog opmerken ik het fijn zou vinden als het aanstellen van de AS graag
langs de PV zou gaan.
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Robin: Het is een van de taken van het DB. In principe is het niet iets is waar de PV over
gaat.
Daan R: Volgens mij is de aanstelling door de raad en het contact via het DB. Het lijkt me
wel goed dat we erover kunnen stemmen.
Robin: Misschien kunnen we volgende PV of de PV erna gaan stemmen.
Daan J: Je kan altijd de stukken nasturen, dus het liefst volgende week. Want hoe sneller,
hoe makkelijker het is voor Rosa om in te werken.
14.Actielijst
(PV-201124-07) Actie Robin: Vraag CONGO waar de doodle blijft.
(PV-210105-01) Actie Robin: Mail het DT dat het BO op de 20e is en dat er een foutje is
gemaakt bij de link.
(PV-210105-02) Actie ORC: Maak tijdslijn voor het verlagen van het BSA.
(PV-210105-03) Actie Manish: Agendeer BSA op het AO en bespreek dat we tijdens het
BO de duidelijkheid en de visie willen ontvangen van het DT omtrent het verlagen van
het BSA.
(PV-210105-04) Actie ORC: Denk na over het inwinnen van juridisch advies omtrent
BSA bij juridische zaken.
(PV-210105-05) Actie FPC: Creëer bekendheid over het BSA en de hardheidsclausule of
overweeg dit te doen.
(PV-210105-06) Actie Daan R: Onderzoek de hardheidsclausule omtrent het BSA
15.Punten volgende agenda
BSA en aanstelling nieuwe AS.
16.Sluiting
Voorzitter Manish sluit de vergadering om 19:15.
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