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Voorzitter Jessica Bakker 
Aanwezig Jessica Bakker, Koen Oostinga, Daan Jellema, Jasmijn Hoevers, Damian Piersma, 
Liang Telkamp, Winson Ooi, Robin Wacanno 
Afwezig  Parcival Maissan, Manish Jhinkoe-Rai, Noa Kluiters, Esmee van Brandenburg 
Notulist  Myrthe Zwart 
Gast   Björn Out 

 
 

1. Opening 
Voorzitter Jessica opent de vergadering om 18:15. 

 
2. Notulen & Actielijst 

Jessica: Kleine opmerking, het wordt fijn gevonden als er tijdens het notuleren niet in de notulen 
worden gekeken of gewerkt, dat is afleidend voor de notulist. 
De notulen van afgelopen vergadering zijn aangenomen 
 
(PV-220215-01) Actie CFO - Stuur een ongevraagd advies m.b.t. evaluatie kwaliteitsafspraken 
naar het DT. 
Jessica: Mee bezig. 
Robin: De discussie kennende, misschien moeten we hier een pro memorie van maken. Er komt 
niet binnenkort al advies en het moet nog langs de PV. 
Jessica: Dan maken we een pro memorie van dit actiepunt. 
(PV-220222-03) Actie Robin - Regel administratieve zaken raadsassistenten. 
Robin: Gedaan. 
(PV-220222-06) Actie Robin - Regel administratieve zaken inwerktaakgroep. 
Robin: Nee, laat maar staan. 
(PV-220301-04) Actie Manish - Schrijf een ongevraagd advies over de klachtenfunctionaris. 
Daan: Ik heb het niet voorbij zien komen. Wanneer is dit actiepunt ook al weer op de lijst gezet? 
Jessica: Dit punt was van voor het BO, maar zou pas na het BO uitgevoerd worden. 
Daan: Ik zal even met Manish contact opnemen of dit nog nodig is aan de hand van het BO. Maak 
er maar een pro memorie van. 
(PV-220301-09) Actie werkgroep HR - Verwerk stemprocedure in het HR en breng het ter 
stemming op de volgende PV. 
Jessica: Volgende PV ja. 
(PV-220308-01) Actie Iedereen - Vul vanavond (8 maart) de Doodle beschikbaarheid actie week 
in. 
Daan: Gebeurd. 
Robin: Niet 8 maart, wel gedaan. 
(PV-220308-02) Actie Robin - Verwerk een samenvatting van de bijlagen van alternatieve 
invulling BSA in het oordeelsvormende stuk. 
Robin: Dat stuk is er nog niet, ik ben nog aan het kijken naar aanleiding van de reactie van de PV 
hoe ik dat het beste kan doen. Ik weet niet of het nu handig is, maak maar een pro memorie van. 
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(PV-220308-03) Actie DB - Vraag een adviesverzoek over profiel herbenoeming vice-decaan. 
Jessica: Oeps, vergeten. 
Robin: We hebben het wel kort besproken. 
Jessica: Ja we willen een officieel adviesverzoek. We moeten er nog achteraan. 
Robin: Gaan we nog achteraan. 
 
Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - Plan een eerste vergadering  

Pro Memorie-02 Taakgroep archivering - Maak inventarisering van de taken  
Pro Memorie-03 Taakgroep inwerken - Verwerk de stemmingsprocedure in de inwerkmap 
 

3. Post 
In 

Robin:  

- Email vanuit het NIKHEF. Er wordt in de buurt gewerkt (Kruislaan), we worden 

uitgenodigd voor een informatie bijeenkomst 

- Email Kees over koffiecorner, ook beveiliging mag mensen niet wegsturen. 

- Email Kees over het BO actiepunt verplichte colleges bij selectie numerus fixus. 

- CoBo AUC 

 

Daan: Ik heb helemaal vorig jaar bij een input sessie voor de Kruislaan gezeten. Vorig jaar in mei 

was er ook een sessie, maar deze was fysiek in plaats van online dus toen was ik er niet bij. Ik wil 

de update wel weten, stuur maar naar FPC door. 

Björn: Vrij raar dat jullie niet betrokken waren, want meerdere studieverenigingen zijn er bij 

betrokken. 

Robin: Ja dit is een tweede sessie, vorig jaar was er ook al wat over. Ik stuur het door. 

Björn: Het gaat over het kruispunt bij de Spar veranderen. 

Daan: Dat klopt niet helemaal. Ze willen het kruispunt verder naar achter verplaatsen.  

Jasmijn: Waar ook de tram zit? 

Daan: Ja, dat willen ze updaten. Als je Amsterdam inrijdt dan ga je er overheen, in plaats van dat 

het bij dat kruispunt helemaal vaststaat. Ze willen fixen dat het er altijd vast staat. Maarja, dat 

gebeurt waarschijnlijk pas over 10 jaar ofzo. Ze willen ook een bus tussen de UvA en VU laten 

rijden, dat zal ook pas over 10 jaar gebeuren. 

Robin: Ik stuur de email naar iedereen door. Dan was er ook nog de email van Kees over het BO 

actiepunt verplichte colleges bij selectie numerus fixus, naar wie moet die? 

Damian: Dat was van de selectieprocedures die wij binnen hadden. 

Robin: Dan stuur ik het naar COO door. 

Jasmijn: AUC was toch een tijd geleden al gewisseld? 

Jessica: Ohja, ik was vergeten te zeggen dat 7 april de CoBo ASVA is. Dat is de vierde CoBo in 

actieweek. Dus dat wordt leuk. 

 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Liang: Ik moet eerder weg. 
Jessica: Parcival is afwezig. Manish is afwezig en heeft Daan gemachtigd. Ik wil Koens update 
over de koffiecorner niet bij mededelingen maar op de agenda bij updates. 



 Facultaire 
Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 3 / 9 

 
5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 

Daan: Beste raad, 
 
Bij deze twee FPC-updates voor de prijs van één. De afgelopen twee weken hebben wij het onder 
andere gehad over de voortgang van de werving, de resultaten hiervan hebben jullie kunnen 
zien op onze social media. We zijn ook druk in weer met het informatievoorziening dossier 
waarbij we proberen het voor iedereen duidelijk te maken waar ze heen moeten voor hun 
problemen binnen de faculteit. Ook zijn we momenteel bezig met de invulling van de actieweek 
voor de werving. 
 
Een aantal belangrijke updates: 
- We zijn opnieuw een personalia poster aan het maken. 
- De mail-to-all voor de werving is maandag verzonden. 
- De collegepraatjes voor de werving zijn bijna afgerond. 
- Er wordt gekeken naar een nieuwe invulling voor het mental health dossier. 
- De koffiecorner is erop gewezen dat de grond naast hen niet van hun is. 
- We gaan de ideeënbus binnenkort verven. 
 
Jessica: Hoi allemaal, 
 
De CFO heeft de concepten van de OER-A en TER-A besproken en gekeken naar aanpassingen 
die we aan willen dragen. Ook wij hebben het BO nabesproken 
 
Belangrijke punten: 

- Er wordt gekeken of aanwezigheidsplicht opgenomen kan worden in het template van de 
studiegids 

- We inventariseren welke opleidingen problemen ondervinden met de toestroom van 
internationale studenten. 

- De evaluaties van de kwaliteitsafspraken zijn gelezen. 
 
Damian: Hey allemaal, 
 
De COO heeft afgelopen week het BO nabesproken en de OER’en B zijn kort besproken. Zoals in 
de eerdere update ook al is gezegd, het proces is nu echt van start gegaan. Een overzicht van alle 
wijzigingen is in de maak en bereid jullie ook alvast voor op de aankomende stukken die 
betrekking hebben hierop. Tevens is S&D weer ter sprake gekomen. Hier is besproken wat er 
tijdens het BO is besproken en is de mededeling over de curriculumcommissie gedaan door mij 
met als toevoeging dat ik al twee mensen bereid heb gevonden plaats te willen nemen hierin. 
 
Manish: Beste raad, 
 
De CSR heeft vandaag gesproken over een aantal onderwerpen, waaronder de bijdrage aan een 
Oekraïne event, het profiel van de rector magnificus en de topsportregeling. 
De CSR heeft a.s. vrijdag een extra PV vanwege meerdere onderwerpen die nog behandeld 
moeten worden. 
 
Liang: Beste raad, 
 
Dit is de eerste update van de taakgroep inwerken :) ! 
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Wij hebben afgelopen vrijdag de eerste vergadering gehad. Wij hebben de taakverdeling 
vastgesteld. Verder zijn we bezig met het inventariseren en structureren van onze taken voor de 
komende periode. Daarnaast hebben we de vorige inwerkprocedure besproken. 
 
Robin: Hoi iedereen. Hier een update van het DB: 

- Het overleg van gisteren met de besturen van de andere raden is besproken. Hier is 
onder andere gesproken over de werving voor de aankomende raden, de procedure 
rondom nieuwe opleidingen en de mogelijkheid voor laagdrempelig contact via 
bijvoorbeeld Whatsapp 

- Het DB gaat kijken of zijn vergaderingen meer over de week verspreid kunnen worden. 
- Een aanstaand overleg met AUC is voorbesproken en er is gekeken naar hoe we 

structurele gesprekken met hun en bijvoorbeeld ook de VU Bèta-raad kunnen houden. 
 
Koffiecorner update 
Koen: Ze wilden graag vertellen dat posters ophangen niet mocht, maar het is niet van hen. Het 
enige wat op de posters stond is dat het een openbare plek is en dat je er ook zonder consumptie 
mag zitten, maar ze vonden dat het hen in een kwaad daglicht zet. Maarja, een bewaker op ons 
afsturen komt ook niet goed over. Hij vond het onredelijk dat wij niet naar hen kwamen terwijl 
hij een bewaker op ons af stuurde. 
Robin: Kees kwam ook voorbij. Kees heeft gezegd dat het gebied voor die balie niet van hen is, ze 
huren alleen de balie. Ze moeten het probleem niet bij ons leggen maar bij Kick en Joris. 
Koen: Ze weten wie Kick is. De tweede man die er stond beweerde dat ze mensen niet 
weggestuurd hebben. 
Jasmijn: Waarom komen mensen anders naar ons toe? 
Koen: Ze vonden dat wij twee kanten van het argument moesten zien en dat we dat nu niet 
deden. 
Robin: De mensen van de UvA moeten twee kanten zien, wij moeten als raad de studenten 
vertegenwoordigen. 
Koen: Van de posters zeiden ze dat ze respectloos waren, maar ik heb niets beloofd dus we 
kunnen ze gewoon ophangen. Het punt kwam niet zo goed over verder. 
Daan: We kunnen het bij FPC nog erover hebben. 
Koen: Na de FPC vergadering heb ik ook een gesprek met Kees, dus dan kan ik het ook 
opbrengen. Ik zal de posters nog opbrengen. 
Robin: Er is vandaag nog iemand weggestuurd en daarover naar ons toegekomen. Dus dat ze 
mensen niet wegsturen klopt gewoon niet. 
 
Daan: Ik heb een vraag over de update van COO. Damian, je zei dat je meerdere mensen had 
gevonden die in de curriculumcommissie wilde, wie? 
Damian: Noa en ik. 
 

6. Vaststellen agenda
1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. OER-A concept 
8. Combimagnetron [VERTROUWELIJK] 
9. W.v.t.t.k.  
10. Wat gaat er naar de CSR? 
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11. Evaluatie Stukken 
12. Evaluatie PV 
13. Rondvraag 
14. Actielijst 
15. Punten volgende agenda 
16. Sluiting  

 
Koen: Staat mijn nazending erop? Over de combimagnetron? 
Jessica: Dat wil ik onder inhoud stukken PV bespreken. Willen we Björn erbij laten? 
Jasmijn: Het lijken mij losstaande dingen, dus niet handig in hetzelfde stuk? 
Jessica: We doen eerst kort een inleiding over de inhoud van PV stukken, dan gaan we het stuk 
behandelen en dan een afsluitend woord. 
Daan: Dus we gaan het combimagnetron stuk behandelen als stuk en feedback eigenlijk tijdens 
het stuk benoemen? Okay. Misschien moeten we het agendapunt dan aanpassen naar 
combimagnetron? 
Jessica: Dat is prima. Björn mag aanwezig blijven en we zullen achteraf vertrouwelijkheid 
bepalen. Iemand op tegen? Nee, Björn je mag blijven. 
 
De agenda is vastgesteld 
 

7. OER-A concept 
Jessica: Ter verduidelijking, het concept TER-A is de Engelse versie van de OER-A voor de Master 
studenten. 
 
Is het stuk niet duidelijk? 
Daan: In het stuk staat dat de inhoudelijke punten op een ander moment zullen worden 
aangeleverd, is dat zeker of een vermoeden? 
Jessica: Over de TER-A inhoudelijk punten? Dat is een vermoeden, we kunnen het altijd aan het 
eind mee aandragen. Björn weet hier ook niet meer over. 
Daan: Wel fijn om te weten, hoe sneller we dit weten hoe sneller we er op kunnen inspelen. 
Jessica: Het zijn niet onze inhoudelijke punten. De OER-A punten komen niet in de TER-A, want 
het is een vertaling. Dus we vermoeden dat ze eerst de OER-A veranderingen aandragen en 
instemmen en dan later in TER-A vertalen als dat is goedgekeurd. Dan hoeft het proces niet 
dubbel gedaan te worden. 
 
Klopt de informatie? 
Mist er informatie? 
Discussiemoment 
Tekstuele wijzigingen 
Koen: Stond het overal als hem? Echt bizar dat dat in 2021 nog zo was. 
 
Fraude en plagiaat A-1.2.k. 
Jessica: Iemand hier op tegen? Er wordt een document toegevoegd. Nee. 
 
Onderwijsvrije week A-3.1.1 
Jessica: Toegevoegd dat de jaarindeling ook berust op de onderwijsvrije week. Dit is ook al 
meegenomen in de MOER. 
 
Chronische ziekte A-6.5 
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Jessica: Studenten met functiebeperking of chronische ziekte. Negatieve meningen? Nee. In de 
TER-A staat het ook in de titel, in de OER-A niet. We willen aandragen dat we het bij de OER-A 
ook in de titel willen zien. 
Robin: Dan snap ik niet dat in de Engels versie chronic disease tussen haakjes moet. Dan lijkt het 
een beetje een bijzaak. Ik zou toevoegen dat het er normaal staat en niet tussen haakjes. 
 
Verlenging OER-A A-9.4 
Koen: Ik ben het met deze manier van vormgeven totaal niet eens. Er wordt gezegd dat het 
verlengd wordt, geen specificatie tot wanneer. Wat me dan fijn lijkt is dat er staat ‘tot de nieuwe 
OER-A wordt vastgesteld’ of iets in die richting. 
Daan: Vorig jaar is het zo gegaan dat de OR de OER heeft tegengehouden omdat zij het niet eens 
waren met de veranderingen die wij hadden aangedragen. Dit heeft erin geresulteerd dat het 
een tijdje duurde voordat er officieel een OER was. Technisch gezien konden studenten zich dus 
niet beroepen op de OER, omdat die niet was ingestemd. Om dat te voorkomen is er nu gezegd 
dat we de OER maximaal 6 maanden verlengd kon worden. Echter, de reden dat het OR 
uiteindelijk wel met ons heeft ingestemd is omdat ze waren van ‘de OER moet er nu komen’ en 
het DT de OR een zetje gaf. Ze willen dit nu weg hebben zodat als wij iets aandragen waar zij het 
niet eens zijn wij niet meer een machtsmiddel hebben. Het is een onbehoorlijke wegname van 
onze rechten. Ik was sowieso al tegen het feit dat het 6 maanden verlengd mocht worden en wat 
mij betreft halen we dit hele stuk eruit. We doen de OER procedure al heel lang. We doen het nu 
zelfs nog eerder, en dan zijn ze nog van mening dat het langer moet. Nee, er moet voor de 
vakantie tot instemming gekomen worden, daarvoor hebben we deze hele procedure. Het is 
onzin dat de OR dit rekt tot de volgende raad die dit misschien laat schieten dan en ons 
machtsmiddel weghalen. Gaan we niet doen. 
Koen: Ja ik heb hier te weinig verstand van. Ik dacht vooral van dan heb je tijdelijk geen OER en 
dat is kut. 
Robin: Vorig jaar was dit een van de langste discussiepunten met het DT. Raar dat het er nu uit 
wordt gehaald zonder dat ze het even tegen ons zeggen. Beetje raar. Als we hierover gestemd 
hebben en we zijn het er duidelijk niet mee eens, dan aangeven dat we het hier een half jaar 
geleden over hebben gehad en ze ons gewoon even vergeten zijn op de hoogte te houden. We 
hadden hierover in discussie kunnen gaan. 
Koen: Ik had nog even een vraag. Als die OER niet wordt ingestemd binnen die 6 maanden, dan 
daarna als er punten zijn waar we het niet over eens worden met het DT of de OR dan is er geen 
OER misschien en kunnen studenten zich daar niet op beroepen. 
Jessica: Dat betekent wel dat het OER proces al 6, 8 of 10 maanden langer dan gepland duurt. Dat 
is een hele lange uitloop, gebeurt al heel weinig. 
Daan: Het is in voorgaande jaren nooit gebeurd dat het proces uitliep. Het is één keer uitgelopen 
door corona. En vervelend dat studenten zich technisch niet op OER kunnen beroepen, maar hoe 
vaak komt het voor dat een student naar de rechter stapt met de OER. Stel dat zou wel zo zijn, er 
is bijna 12 maanden en nog 6 maanden extra om die OER in te stemmen, no way dat er geen 
compromis kan komen. Ik ben er zeer op tegen. 
Koen: Mooi punt om aan te dragen. 
Daan: Ik zou omdat we nu al de OER procedure eerder laten beginnen eigenlijk willen dat dit 
eruit wordt gehaald. Er is genoeg tijd zeker als je eerder begint. 
Jessica: Zijn er mensen zwaar tegen op Daans uitspraak? 
Robin: Niet zo zeer tegen, maar naast de OER-A gelden deze termijnen ook voor de OER-B. 
Technisch gezien zijn de OER-A en OERen-B één document. Je kunt niet de ene hebben zonder de 
andere. Er kunnen ook problemen met de OER-B zijn, dan ben je afhankelijk van nog meer 
decentrale medezeggenschap. Een uitloop is fijn, maar niet een oneindige uitloop. 
Jessica: Zolang er een OER niet ingestemd is, mag er geen enkele OER gepubliceerd worden. 
Zolang één niet ingestemd is dan de rest ook niet. 
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Daan: Als Corona niet een ding was, dan was er geen uitloop geweest. Dat is waarom de raad van 
19/20 niet genoeg discussie kon hebben. Daarnaast, we gaan nu al eerder beginnen, wat mij 
betreft gaat dit eruit. Op zijn allerminst een gelimiteerde hoeveelheid tijd. 
Koen: Ik heb niet genoeg kennis voor een duidelijke mening hierover. 
Daan: ‘Ik weet dat ik het niet weet’. 
Koen: Dat wilde ik even duidelijk maken, dat ik niet helemaal geïnformeerd was. 
Robin: Het feit dat die wijziging in de TER niet zijn doorgevoerd vind ik nog steeds wel raar. Ik 
denk dat we dat actief moeten navragen. Daarnaast, ik weet niet zeker of het voor de OER geldt, 
maar vaak is de Engelse variant van reglementen niet bindend en meer als hulpmiddel. Het kan 
dat de OER een uitzondering is. 
Jessica: Het is dus niet de Engelse variant, maar het is de OER-A voor de Masters. Dat is de Engels 
variant van de OER-A voor bachelors. 
Robin: Gekke is ook dat die wijziging van de termijn niet in de TER staat, dat kan ook niet. Daar 
moeten we echt over mailen. 
 

8. Combimagnetron [VERTROUWELIJK] 
 

9. W.v.t.t.k. 
Niets ter tafel gekomen. 
 

10. Wat gaat er naar de CSR? 
Jessica: Verder niets meer. 
 

11. Evaluatie stukken 
Robin: Ja, over het combimagnetron stuk. Ik denk dat het belangrijk is, ook als je heel 
enthousiast bent, om de negatieve kanten goed te benoemen, ook al ben je het er niet mee eens. 
Dit was misschien wat minder serieus, maar alsnog moeten we over alle informatie beschikken 
om goede beslissing te nemen en dan moeten er ook dingen in staan die nadelig kunnen zijn. Dan 
kun je een veel betere discussie voeren. 
Daan: Mooi verwoord Robin, ik ben het met je eens. Verder werd bij het OER-A concept stuk niet 
de implicatie uitgelegd van het verwijderen van de 6 maanden. Koen benoemde dat hij niet 
genoeg hierover wist en ik denk dat dat wel laat zien dat er informatie miste. Volgend stuk zie ik 
graag meer achtergrond hierover verwerkt. 
Jessica: Ik was hier ook niet mee bekend. Ik wist alleen dat het vorig jaar was toegevoegd en dat 
ze het er nu weer uit willen. Maar ik zal er nog induiken. 
 

12. Evaluatie PV 
Jessica: Ik denk dat alles netjes en rustig gebracht is. 
Daan: Ik hoef de drama counter niet te resetten, dankjewel. Bedankt dat alles zo rustig en netjes 
verwoord is. 
Robin: Wat belangrijk is om te onthouden is dat als iemand opmerkingen heeft op je stuk dat dit 
geen persoonlijke aanval is. Je hoeft niet boos te worden want daar kom je niet verder mee. We 
zijn bezig met dingen die niet met ons als persoon te maken hebben. 
 

13. Rondvraag 
Robin: Ik had gisteren een mooie maandag mail gestuurd met een mooi plaatje, ik ben heel erg 
benieuwd welke kat iedereen heeft uitgekozen. 
Daan: Hüsker Meü, omdat het een referentie is naar een post hardcore band die ik cool vind. Dat 
is T. 
Jasmijn: Ik had Q want ik hou van dekentjes en volgens mij ligt die kat naast dekentjes. 
Koen: Ik ben voor I, me love some chonky boy. Die kat is gewoon een deken. 



 Facultaire 
Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 8 / 9 

Jasmijn: Misschien zijn Q wel handdoeken als ik er zo naar kijk, maar in mijn hoofd zijn het 
dekentjes. 
Damian: Ik ben voor E gegaan, puur en alleen omdat ik het een geweldige foto vind want de kat 
lijkt heilig of een demon.  
Liang: F vind ik leuk, de amon toe-bean die op de piano bijt. 
Jessica: Ik vind D leuk, gewoon door de bel. 
Myrthe: Mijn keuze is K, ik weet niet, witchcraft, ik heb er wel wat mee. Hij is gewoon even de 
duivel aan het oproepen. 
Damian: Hij is kat E aan het oproepen. 
Winson: Ook D. 
Björn: Ik vind T ook wel leuk, die gezichtsuitdrukking is grappig. 
Liang: Vraag aan iedereen. Ik heb voor de werving een LinkedIn stuk geschreven, daar hebben 
we veel connecties. Wil iedereen van de raad dit stuk delen? 
Daan: Deel het filmpje van de werving in je instagram story. Klik op delen en add to your story. 
Zet hem er in is leuk. 
Damian: Koen hoe was de pasta. 
Koen: Echt heel smerig, ik ga het nooit meer kopen. Een combimagnetron helpt niet, je gaat een 
hoop stront ook niet opwarmen. 
Koen: Hebben we zin in de eerste CoBo in jaren. 
Daan: Twee vragen. De eerste ben ik vergeten. Hoe kom ik aan zo’n coole mok als jij Robin? 
Robin: Die heb ik gestolen bij het EJC. 
Jessica: Het IO komt er weer aan, nog maar 2 weken. Het AO is over minder dan een week. Als je 
leuke ideeën hebt mail ze dan naar het DB. 
Koen: Mail is er al uit. 
Koen: Kan deze mail voortaan eerder? Ik wil het wel met de commissie kunnen bespreken. 
Robin: Hij was er nu eigenlijk te vroeg. De planning is in de prak gegaan. 
Jessica: Was een week na het BO. 
Damian: Ik heb het zojuist gedeeld Liang. 
Daan: Mijn punt voor deze mail was vooral als het meer dan een week voor AO wordt gestuurd, 
dan kan iedere commissie er iets mee doen. 
Robin: Ik herinner iedereen ook aan het aankomend overleg in de maandag mail. 
Damian: Kan de maandagmail ook weer op maandag worden gestuurd. 
Daan: Ik waardeer dat hij steeds vaker en meer gestuurd wordt. 
Jessica: Ik waardeer dat Daan, ook al praat hij door mij heen, toch denkt ik praat door Jessica 
heen, ik moet nog mijn hand opsteken en dan stopt met praten. 
Koen: Dat vind ik  
Jessica: Koen is daar heel slecht in. 
Myrthe: Is het geluid van mijn toetsenbord afleidend? 
Daan: Nee het is wel rustgevend. 
Koen: Toetsenbord ASMR. 
 

14. Actielijst 
(PV-220222-06) Actie Robin - Regel administratieve zaken inwerktaakgroep. 
(PV-220301-09) Actie werkgroep HR - Verwerk stemprocedure in het HR en breng het ter 
stemming op de volgende PV. 
(PV-220308-03) Actie DB - Vraag een adviesverzoek over profiel herbenoeming vice-decaan. 
(PV-220322-01) Actie Jessica - Ga na waarom de aanpassingen in de OER-A niet meegenomen 
zijn in de TER-A. 
 
Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - Plan een eerste vergadering  

Pro Memorie-02 Taakgroep archivering - Maak inventarisering van de taken  
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Pro Memorie-03 Taakgroep inwerken - Verwerk de stemmingsprocedure in de inwerkmap 
Pro Memorie-04 CFO - Stuur een ongevraagd advies m.b.t. evaluatie kwaliteitsafspraken naar het 
DT. 
Pro Memorie-05 Manish - Schrijf een ongevraagd advies over de klachtenfunctionaris. 
Pro Memorie-06 Robin - Verwerk een samenvatting van de bijlagen van alternatieve invulling 
BSA in het oordeelsvormende stuk. 
 

15. Punten volgende agenda 
Jessica: Voor volgende vergadering staat op de agenda de wijziging van het HR en de 
werkafspraken. Daar krijgen we een BO stuk van, zoals op de actielijst staat. OER-A concept 
komt een OB stuk van, van OER-B ook. 
Robin: Waarschijnlijk is dat alleen een B stuk. Want het zijn heel veel wijzigingen. 
Koen: Zet het even in de planning 
Jessica: Tip voor het stuk, ga de dingen echt gelaagd doen zodat het in het discussiemoment 
duidelijk is waar we wanneer langs gaan. 
Jessica: Oké, dan krijgen we ook nog over de kwaliteitsgelden een beeldvormend stuk, profiel 
vicedecaan een OB stuk en misschien wel combimagnetron als BO stuk. 
Damian: Ja denk het wel. 
Daan: Zou het niet beeldvormend worden? 
Damian: Beeldvormend of BO, maar waarschijnlijk beeldvormend. 
 

16. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 19:33. 


