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

 
 

1. Opening 
Voorzitter Jessica opent de vergadering om 18:13. 

 
2. Notulen & Actielijst 

Jessica: Willen we het stuk over de koffiecorner vertrouwelijk of niet? 
Daan: Ik denk niet dat de koffiecorner het zelf leest en anders geeft het wel aan hoe serieus het 
is. Studenten en het DT mogen best weten dat we voor de studenten zijn en luisteren naar 
reglement van het DT. 
Jessica: Dan een tweede punt, Daan heeft de reden voor verlenging van de OER-A gegeven, die 
klopte niet. Wij hebben toen niet ingestemd met de OERen-B, dat is de reden dat OERen A later 
werden ingestemd. 
Daan: De OR deed juist moeilijk toch? 
Jessica: Wij wilden geen hogere taaleisen. De OCs wilden niet instemmen zonder hogere 
taaleisen. 
Daan: De reden die ik heb gegeven was niet voor 21/22 maar van het jaar ervoor. 
Jessica: Dan klopt het wel. 
Damian: Robin zegt dat het gedoe met de OR volgens mij vorig jaar was. 
Daan: Ik had mijn verwoording verder iets aangepast zodat hij iets beter in de notulen was. 
De notulen van afgelopen vergadering zijn aangenomen 
 
(PV-220222-06) Actie Robin - Regel administratieve zaken inwerktaakgroep. 
Robin: Gedaan. 
(PV-220301-09) Actie werkgroep HR - Verwerk stemprocedure in het HR en breng het ter 
stemming op de volgende PV. 
Jessica: Gedaan. 
(PV-220308-03) Actie DB - Vraag een adviesverzoek over profiel herbenoeming vice-decaan. 
Jessica: Gedaan en niet gekregen. 
Daan: Heeft het DT aangegeven dat hij niet gaat komen of hebben we hem nog niet binnen? 
Jessica: Wij hebben geen adviesrecht. 
Daan: Er was toch uitgezocht dat we dat wel hadden? 
Jessica: Kees heeft gezegd dat die combinatie die Manish heeft gegeven niet geldt dus dat we het 
niet hebben. 
Daan: Hoezo klopt die combinatie niet? Ik zou juridische zaken even vragen of dit zo is. Als het in 
het verleden wel is gebeurd. 
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Jessica: Is in verleden niet gebeurd. Wij hebben alleen adviesrecht op het profiel. 
Robin: Ik heb hier ook  naar gekeken, maar ik zie als ik naar de WHW in de reglementen kijk 
geen reden dat we wel instemmingsrecht hebben. Daarbij komt ook nog dat de herbenoeming in 
april ingaat. Dus ik weet niet of het nog zin heeft. We kunnen hier veel van maken, maar dat is 
alleen zinnig als we er iets tegen willen doen. Als we geen probleem hebben met de 
herbenoeming van Lex dan is het alleen maar meer werk. 
Daan: Origineel kwam het initiatief vanuit Manish. Laten we hem een actiepunt geven voor het 
achterhalen voor toekomstige raden en dat wij het nu laten. 
(PV-220322-01) Actie Jessica - Ga na waarom de aanpassingen in de OER-A niet meegenomen 
zijn in de TER-A. 
Jessica: Gedaan. Reden niet gekregen, wel aangepaste TER-A. 
 
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 
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. 
 

3. Post 
In 

Robin:  

- Reactie op onze reactie instemmingsverzoek S&D. 

- Kennismaking bestuur VIA, al iets over gestuurd in Telegram groep. 

- OD bevestigingsbrief benoeming vice-decaan? 

 

Daan: Dat van VIA bestuur heb ik in de telegram gezien, maar niet op de mail. 

Robin: In de mail was dezelfde vraag als op telegram, als je de mail wil hebben dan kan ik hem 

nog wel doorsturen. Ik stuur hem door naar iedereen. 

Daan: Vanuit mij de vraag, er is vergadering van 14 tot 15 met de inwerktaakgroep. Kan je 

vragen of ze tussen 3 en 5 kunnen komen? 

Robin: Dat had Jessica ook aan mij gevraagd. Was het plan om het door te geven. 

 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Jessica: Noa, Jasmijn, Winson en Liang hebben zich afgemeld vanwege tentamenweek. Van 
Manish heb ik niets meegekregen. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Daan: Beste raad, 
 
Afgelopen woensdag heeft de FPC het, zoals jullie misschien al hadden verwacht, gehad over de 
werving. Hiervoor is jullie gevraagd de instagram en LinkedIn post opnieuw te delen. Ook wordt 
er voor volgende week een poster gemaakt. De invulling van de actieweek voor de werving is 
ook verder uitgewerkt en het rooster is vanuit Liang naar jullie gestuurd. Daarnaast zijn we 
begonnen met het maken van een engelse versie van onze website. 
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Een aantal belangrijke punten: 
- Het facilitair overleg is voorbesproken. 
- Het informatie overleg is voorbesproken. 
- We hebben 11 mei onze eigen CoBo (constitutieborrel). 
 
Jessica: Hoi allemaal, 
 
Nu wel de update van CFO. Afgelopen vergadering zijn we vooral bezig geweest met voorstellen 
ter aanpassing van de OER-A, deze komen volgende week allemaal langs de PV. Verder zijn we 
nog bezig met het evalueren van de evaluatie van de kwaliteitsafspraken en zijn we informatie 
aan het vergaren over mogelijke problemen met grote instroom van internationale studenten. 
 
Onderwerpen die ter aanpassing van de OER-A aangedragen worden zijn: 

- Aanwezigheidsplicht duidelijk hebben in de studiegids 
- Het terugkoppelen van vakevaluaties 
- Het ondersteunen van studenten die moeten herkansen 
- Geldigheidsduur van de OER 

 
Damian: Beste allemaal, 
 
Later dan jullie gewend zijn van mij, maar hier is hij dan toch echt. COO heeft de afgelopen 
vergadering gesproken over de OER'en, welke vanavond ook aan bod komen. De OC week is 
besproken met de mogelijke rol die de COO kan vervullen hierin en de meeting is 
voorbesproken. 
 
Liang: Beste allemaal, 
 
Afgelopen woensdag heeft de taakgroep inwerken weer vergaderd. We hebben het gehad over 
het inwerkweekend, het tijdspad van de inwerkmomenten en de inwerkmap. 
 
Belangrijke punten zijn: 
- We willen de structuur van de inwerkmap aanpassen; 
- Er komt een inwerkmap per commissie; 
- Tot aan de kandidaatstelling richten wij ons voornamelijk op de inwerkmap. 
 
Robin: Hoi iedereen, 
 
Door omstandigheden een iets verlate update vanuit het DB: 

- Het AO van gisteren is nabesproken 
- Het gesprek met AUC van vorige week is nabesproken. Er zal nauwer contact zijn met 

AUC. 
- Vorige week is jullie gevraagd om feedback op de aanstellingsbrief. Tot op heden 

hebben wij niks ontvangen. Graag zien we graag nog reacties in het document dat 
vorige week in de maandag-e-mail is gestuurd. 

 
Jessica: Wij willen graag feedback op de aanbevelingsbrief. Kan de rest hier ook naar kijken? 
Daan: Ik heb best wel veel feedback gegeven. Koen heeft gevraagd om samen te zitten om het 
compleet te maken. 
Jessica: Oké, dan graag feedback geven maar even wachten tot het stuk is aangepast. Dat kan 
morgen in het verloop van de dag of overmorgen. 
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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. Wijzigingen concept-OER'en en -TERs deel B 
8. OER-A concept 
9. Twijfelaarsevenement 
10. Wijziging HR en Werkafspraken 
11. Profiel herbenoeming vice-decaan [VERTROUWELIJK] 
12. W.v.t.t.k.  
13. Wat gaat er naar de CSR? 
14. Evaluatie Stukken 
15. Evaluatie PV 
16. Rondvraag 
17. Actielijst 
18. Punten volgende agenda 
19. Sluiting  

 
Daan: Koen heb jij de mail al gelezen die ik heb gestuurd. Denk je dat we daar met z’n tweeën 
uitkomen of moeten we dit met de PV bespreken? 
Koen: Met zijn tweeën is prima. 
 
De agenda is vastgesteld. 
 

7. Wijzigingen concept-OER'en en -TERs deel B 
Is het stuk duidelijk? 
Daan: Zijn dit alle wijzigingen of alleen die jullie interessant vonden? 
Damian: Dit zijn alle algemene taalwijzigingen van de bachelors. Esmee heeft van masters nog 
niets kunnen aandragen. 
Robin: Stond ook al in stuk, maar sommige wijzigingen met betrekking tot vakken hebben we 
overgeslagen, niet interessant. Inhoudelijke wijzigingen zijn meegenomen in het stuk. 
Koen: Er staan heel veel zwarte dingen. Blauw is nieuwe dingen en rood weggehaald. Wat is het 
zwarte dan? Jullie eigen invulling of iets wat niet aangepast is? 
Robin: Dat verschilt een beetje per persoon. Als het lange stukken tussen rood en blauw zijn dan 
niet aangepast. Hele kleine stukjes per artikel zijn dan korte samenvatting van wijzigingen. 
Koen: Het is wel fijn om het consistent te hebben. 
Esmee: Bij mijn stukken heb ik tussen aanhalingstekens geschreven wat een samenvatting was. 
Koen: Heeft iedereen dat gedaan? 
Jessica schudt nee 
Koen: Layout consistent graag dan. 
Daan: COO mag me hier corrigeren, maar zoals ik het las waren de stukken die na 
artikelnummers stonden tussen rood en blauw meestal gewoon de tekst uit de OER, als het er 
een regel onder stond dan was het een samenvatting. Voor mij was het wel redelijk duidelijk wat 
wat was. Dus mocht wat ik net zeg het geval zijn dan bespaart het mogelijk werk om deze uitleg 
te noteren ipv alles een andere kleur te geven. Moet wel kloppen dus kijk dit even na. 
Jessica: Dat valt binnen de commissie op te lossen. 
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Daan: Ik heb meerdere punten per onderdeel die half onder mist informatie en half onder heeft 
iemand een vraag vallen, kan dat dan bij punt 3? 
Jessica: Dat is een goede. 
Björn: Ik weet niet waarvandaan jullie alle OERen en TERs hebben ontvangen. Dit zijn allemaal 
concepten in voorbereiding en zijn nog niet door het DT als concept aangemerkt. Het zijn in 
principe wijzigingen die opleidingen willen, maar een aantal zijn niet volledig. Een heel stuk van 
het voorstel van Information Studies staat ook niet in de OER en dat zou wel moeten als het 
wordt goedgekeurd. Op een aantal plekken zijn wijzigingen onvolledig of kunnen nog heel erg 
wijzigen. 
Jessica: De punten kunnen nog dus nog wijzigen, dat hangt van het DT af. 
Damian: Wij hebben OERen ontvangen van Marlies Doeven, namens Peter. In iedere mail staat 
dat dit wel de concepten zijn. 
Björn: Dat heb ik van Peter begrepen dat het niet zo is. 
Jessica: Volgens mij komt er nog een tweede keer een OER langs, maar dit is het moment om 
aanpassingen tegen te houden zodat er nieuwe kunnen komen waar iedereen het mee eens is. 
Robin: Wat je zegt Björn klopt, maar ieder jaar krijgt de raad de OERen 2×. 99% van de 
wijzigingen gaan door naar de definitieve concepten, wij geven feedback vanuit raad op wat er 
nu ligt. Dan aan het einde is er nog een ronde. Binnenkort is daar ook een meeting erover. Wij 
gaan dus niet als raad hier nu definitief naar kijken en dat we er dan klaar mee zijn. 
Björn: Uiteraard, dat snap ik. Het punt is meer dat het kan dat je bij een aantal punten hele 
logische feedback kan verwachten waarvan ik weet dat het de bedoeling is dat te 
implementeren, dat gaat misschien dubbel maar prima, daar komen we vanzelf achter. 
 
Mist er informatie? 
Heeft iemand een vraag over een van de OER-wijzigingen? 
Deel A 
Daan: Fijn dat we een extra stukje hebben om de OER-A wijzingen tegen te werken. 
 
Deel B 
Daan: Ik heb best wel wat punten. Hoe moet ik ze af? 
Jessica: Ga ze maar één voor één af als je meer informatie wil. 
Daan: Psychobiologie, artikel B1.3 flexstuderen. Er wordt verwezen naar 17k, wat stond er 
origineel in en weten jullie zeker dat het 17k moet zijn? 
Esmee: Er staat in het artikel, 17k, daar was een comment bij dat het vervalt. We waren aan het 
praten wat we er mee moeten doen. 
Daan: Wat is de inhoud van het artikel. 
Esmee: Wet over experiment flexstuderen. 
Jessica: 17k valt weg en dat wordt aangepast. 
Esmee: Waarnaartoe weten ze nog niet. 
Discussie over of iets nou wel of niet een taalfout is. 
Robin: Ik denk we blij zijn als je taalfouten hebt gevonden, maar we vinden het fijner als je een 
lijstje stuurt. Dat gaat sneller. 
Jessica: Taalpunten mogen jullie dus naar COO sturen. 
Daan: Er zijn wijzigingen voor de taaleisen Engels bij psychobiologie en biomedische 
wetenschappen, maar niet bij biologie. Ik zou verwachten dat het consistent moet zijn bij 
levenswetenschappen. 
Damian: Er zijn een aantal dingen die binnen studierichtingen niet consistent zijn en het is bij 
biologie inderdaad niet toegevoegd. Ik ga er even achteraan. 
Parcival: Biologie is ook een veel kleinere studie. Bij meer opleidingen is dat zo. Bij Informatie 
studies is dat ook zo. 
Jessica: Bij kleine opleidingen doen ze het niet, bij grote opleidingen wel. 
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Parcival: Dan kun je makkelijker bijvoorbeeld Engels sprekende docenten inzetten. 
Robin: Dit is iets wat opleidingen individueel mogen kiezen. Ik snap het idee van consistentie, 
maar dit is echt iets van de opleiding zelf. 
Daan: Prima, ik was gewoon benieuwd. Bij de OER van biomedische wetenschappen, artikel b4.8 
over een lid dat vervalt of zal worden aangepast. Is dit een verwachte relevante wijziging, en is 
dit een wijziging van ons of het DT en wanneer komt deze wijziging? 
Robin: Dit ding is rood, dit gaat er juist uit. Ik denk dat dit te maken had met de 
aanwezigheidsplicht en dit was gedaan na ons sleutelen van vorig jaar uit voorzorg. Dat is niet 
doorgegaan, dus daarom gaat deze toevoeging eruit.  
Koen: Ik had nog een punt over biologie. Waarom is dat minimum cijfer 5 voor een deeltentamen 
weggehaald? 
Parcival: Een 5 is gewoon geen voldoende. Je mag daar niet meer mee compenseren, dat vinden 
zij. 
Koen: Er staat niet dat je geen 5.5 moet halen. 
Parcival: In de OER-A staat wat een voldoende is. 
Daan: Bij B4 Earth Science staat er niets onder, komt dit later of is dit het? 
Damian: Dit wordt in volgende stuk geleverd, er waren technische problemen. 
Robin: Dat was ik vergeten aan te geven, sorry. 
Daan: B6 en B7 neem ik dan ook van aan dat de OERen nog niet verzameld zijn. Ik neem aan dat 
die voor het oordeelsvormende stuk wel aanwezig zijn. 
Damian: Wij hebben alle OERen inmiddels ontvangen, dus komt goed. 
Daan: Zouden jullie bij het volgende stuk in de inleiding aan kunnen geven wat er veranderd is. 
Zeg bijvoorbeeld: B6, B7 zijn toegevoegd. 
Robin: Als het nieuw is dan zullen we het geel arceren. Als er een hele nieuwe OER is dan maken 
we het kopje geel zodat niet het hele stuk geel is. Zullen we in stuk ook uitleggen. 
 
Deel C 
Daan: Bij C1 Natuur en sterrenkunde, vrij keuze minor. Het lijkt alsof de keuzeruimte verdwijnt, 
waarom, wat komt er voor in de plaats? 
Damian: Er blijft een keuzeruimte zoals het nu in OER staat, maar deze wordt anders ingevuld 
met andere vakken, alleen nog natuurkunde vakken. 
Daan: Dus de mogelijkheid om een minor te nemen in iets anders dan natuurkunde vervalt dan? 
Parcival: Dit is het eerste semester he. 
Damian: Je hebt twee vrij ruimtes. 
Parcival: Je hebt 60 EC in je derde jaar. Het eerste semester vrije ruimte is niet meer vrij, maar in 
het tweede semester kan dat wel nog. 
Daan: Bij scheikunde is dat andersom, dus ik was even confused. 
Robin: We kunnen het op papier nog toevoegen voor het volgende stuk, ik snap de verwarring. 
Daan: Bij C2 wiskunde staan wijzingen onduidelijk, wat is hier gebeurd? 
Robin: We hebben een bestand ontvangen met alleen maar wijzigingen. Of er is iets fout gegaan 
of hele paginas zijn gewijzigd. Ik ben hier nog mee bezig. Het lijkt erop als iemand hele paginas 
er opnieuw in heeft geplakt, dus alles lijkt veranderd. Het is een vaag document vandaar dat het 
er nu nog niet in stond. 
Daan: Dan heb ik nog wat opmerkingen over de hele scheikunde OER. B4.2, waarom gaat 
oriëntatie op onderwijs weg? En het innovatieproject gaat ook weg, dat vind ik onzin. Zeker 
oriëntatie op onderwijs was populair en er is een enorm tekort aan docenten scheikunde op 
middelbare scholen. Ik zou best meer toelichting willen hebben voor we instemmen. 
Esmee: In het document wordt niet aangegeven waarom het wordt veranderd. 
Damian: Dit heeft te maken met nieuwe curriculum. Ik ben hier druk mee bezig met de OC om 
over te praten. 
Daan: Verdwijnen project 1 en 2 überhaupt? 
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Damian: Een van de twee verdwijnt, er is nog maar één project. 
Daan: Dan zie ik dat wel voor me. Kan je kijken waardoor het project dan wordt vervangen. Het 
aanbieden van oriëntatie op onderwijs vind ik belangrijk om te behouden. 
Parcival: De minor is niet weg, dus ik snap op zich als er geen ruimte voor is dat ze het zo doen. 
Daan: Beetje raar dat ze het zo maar weg doen met een nieuwe curriculum. Ik wil hem houden. 
Koen: Ik zie dat ze 12 ipv 48 EC voor dit gedoe uittrekken, waar blijft die 36 EC? 
Björn: Volgens mij is het krom geschreven. In jaar 2 is er 48 EC gebonden keuze. Dat kan volgens 
mij sowieso niet. Ze beginnen met het programma heeft 48 EC en keuzeruimte, dan vervolgens 
jaar 2. Het is gewoon niet goed geschreven. 
Damian: De gebonden keuze verwoording kan ik toelichten. Je moet nu 3 tracks kiezen die je 
volgt, vandaar de gebonden keuze. 
Björn: De huidige keuzeruimte is toch in jaar 2 en 3. 
Daan: Volgens mij is dit heel krom verwoord. Normaal heb je 12 EC keuze in jaar 2. Nu 48 EC aan 
keuzeruimte, maar je moet gewoon 3 tracks waaruit je vakken volgt en dan nog 12 EC verplichte 
vakken. 
Jessica: Waarschijnlijk is dit de verwoording van de OER dus dan moeten we een advies 
aandragen voor een andere verwoording. 
Robin: Als het goed is er een document waar we dingen in kunnen zetten, we hoeven niet een 
heel advies te doen. We sturen nu alleen een tabel met onze wijzingen en reacties erop. 
Taalkundig advies is niet heel moeilijk. 
Jessica: Voor het oordeelsvormende stuk gaat COO een nieuwe verwoording bedenken en deze 
toelichten aan PV. 
Daan: Er wordt gezegd dat van een vak de ECs pas in het 3e jaar worden bijgeschreven. Wordt 
het pas in jaar 3 afgerond? 
Damian: Ja. 
Daan: Beter kun je het dan in 2 delen splitsen. De OC is hier waarschijnlijk ook mee bezig, maar 
dat kunnen wij als raad ook doen. 
Koen: FPS had eenzelfde constructie met selectiepunten. Daardoor kun je aan het einde van het 
3e jaar pas afstuderen. Ze zijn er vanaf gestapt omdat het niet werkte en dan gaan ze het nu dus 
weer opnieuw invoeren. 
Daan: OER-B B4.6. Ik vind het een heel slecht idee dat mensen die general chemistry niet 
afgesloten hebben geen 2e en 3e jaars labvakken mogen doen. Dit voegt voor de veiligheid niets 
toe en mensen die ziek zijn o.i.d. lopen daardoor onnodig veel vertraging op. Bijvoorbeeld, als je 
1 vak in het eerste jaar niet hebt gehaald en dat je dan heel veel vakken daaropvolgend niet zou 
mogen volgen. Dit zorgt voor veel onnodige vertraging. Als je general chemistry niet afgerond 
hebt dan zou je wel gewoon labvakken mogen volgend. 
Robin: Ik zeg niet dat ik voor ben. Maar in geval van ziekte is altijd dispensatie mogelijk. Is wel 
werk, maar het is niet zo als je ziek bent dat je dan helemaal niks meer kan doen. Er is geen 
motivatie in het stuk als het er niet bij staat. 
Parcival: Je hoeft alleen maar dat een vak af te ronden. Bij alle studies met practica is het zo dat 
je practica van het jaar ervoor moet hebben afgerond om door te gaan. Dit is echt geen rare eis. 
Jessica: In welk blok valt dit vak?  
Damian: Blok 1. 
Jessica: Als je hem in het eerste jaar niet haalt kan je hem gelijk in het tweede jaar opnieuw doen 
en daarna weer vakken volgen. 
Damian: Ik moet wel zeggen al verpest jij een vak bij general chemistry, je zit er om te leren. Het 
is praktisch onmogelijk om het niet te halen. 
Esmee: Het was er bij gekomen. Daarvoor moest je het hele vak halen en dan pas mocht je 
practica doen, nu zodra de veiligheidstoets voldoende is dan mag je de practica ook volgen. 
Daan: Dan was de verwoording niet duidelijk. In mijn jaar zijn er mensen op die laatste 
verslagen benadeeld, maar dat was ook net toen er een nieuwe variant van het vak was. Als het 
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coulanter is en de lijnen soepeler, dan vind ik het prima. Vanuit mijn ervaring maakte ik me 
zorgen. 
Robin: Ik wilde nog een algemene opmerking maken, we gaan nu best richting discussie. Het 
idee is nu vooral om onduidelijkheden duidelijk te maken. Handig als mensen er op letten dat we 
niet discussie over de inhoud gaan hebben, dat is bedoeld voor het volgende stuk. 
Koen: Chemistry 4.10, waarom ze specifiek aankaarten ‘een voorbeeld hiervan is molecular life 
sciences’ waarom die specifiek eruit gelicht bij die woordkeuze? 
Parcival: Ja dat wordt aangeboden en dan weet je waar je aan toe bent. 
Koen: Best wel biased dan dat je ook naar life sciences kan. 
Esmee: Het staat niet in het document aangegeven waarom ze deze eruit lichten. 
Jessica: In vervolggesprek kunnen er vragen over gesteld worden. Goed punt om later verder op 
in te gaan. 
Koen: C6 physics and astronomy, verschillende vakken, wat bedoelen ze hiermee? 
Parcival: Heel veel vakken zijn toegevoegd en weggehaald, niet interessant. 
Jessica: Misschien bij het volgende stuk de verschillende vakken iets duidelijker maken. 
Parcival: Maar je hebt het niet nodig om wel of niet met het stuk in te stemmen. 
 
Deel D 
Daan: Informatica en informatiekunde is gesteld dat er lage taaleisen verkregen moeten worden. 
Is voor aanmelding een HAVO diploma of colloquium doctum genoeg, of moet je een extra 
examen doen? 
Parcival: Een apart examen. 
Robin: Dit zullen we bij het volgende stuk expliciet noemen, maar het gaat om dezelfde eisen als 
bij biomedisch. Je moet een VWO einddiploma hebben, HAVO is niet voldoende. 
Björn: Geldt dit ook voor studenten die een minor doen, bijvoorbeeld programmeren of KI? Er 
zijn veel HBO studenten die die minoren doen. 
Robin: Ik denk het niet. Over het algemeen gelden voor minoren andere ingangseisen, niet de 
eisen die aan bachelorstudenten worden gesteld. Ik denk 80% zeker dat het niet het geval is. We 
kunnen het nog even navragen. 
Parcival: Dat maakt voor de minor programmeren sowieso niet uit want die is in het Nederlands. 
Daan: Waarom is bij informatiekunde B8.1 de toelatingseis geschrapt. 
Parcival: Dit gaat om het pre-master programma. Er is geen toelichting gegeven. 
Daan: Moeten we daar iets mee? 
Parcival: Het zijn e-modules hè. 
Daan: Artificial intelligence B4.1.2 deze track is niet toegankelijk voor mensen die niet van 
medical informatics zijn, klopt dat? 
Parcival: Leek mij wel. 
Daan: B4.2 artificial intelligence for health wordt geschrapt, is er een overgangsregeling? 
Parcival: Meestal wel, maar dat kan ik nog even nazoeken. 
Björn: Dit is vrij problematisch met het feit dat overgangsregeling uit de OER is verwijderd. 
Damian: De overgangsregeling staat in de OER van vorig jaar. 
Daan: Misschien kunnen we vragen of ze het niet willen verwijderen. 
Robin: Ze verwijzen nu expliciet naar de OER van dit jaar alleen voor mensen die gestart zijn in 
13, 14 of eerder. Ze hebben het van één jaar eruit gehaald, waarschijnlijk omdat de hoeveelheid 
studenten die eronder vallen waarschijnlijk 0 of bijna 0 is. 
Daan: Bij information studies. Het lijkt op een numerus fixus. Kunnen we dan gewoon een echte 
numerus fixus doen en niet een taaleis constructie. 
Björn: Er ontbreekt nog veel informatie. Voorstel wat er nu ligt is nog niet goedgekeurd, er is 
inderdaad een daadwerkelijk begrenzing. 
Parcival: Bij 4.1.2 AI track is voor iedereen toegankelijk, de brush up cursus wordt wel 
geschrapt. 
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Deel E 
Daan: Wordt er een reden gegeven dat Humane AI wordt gecancelled voor 2 jaar. Logisch voor 
mensen die door willen stromen naar KI toch? E1.B9.2 
Esmee: Dit was eerder in het artikel volgens mij aangegeven. 
Robin: In dit soort gevallen is er vaak een gebrek aan de docent. We kunnen er achteraan, maar 
het is vaak een praktische zaak. 
Esmee: Humane AI voor bèta-gamma wordt de komende 2 jaar niet aangeboden, daarvoor in de 
plaats komt digital transformations als keuzevak wat wordt doorontwikkeld met als plan het 
binnen een paar jaar weer op te nemen. 
Daan: Dan bij deze de vraag of ze ‘een paar jaar’ een concrete hoeveelheid kunnen geven en in de 
OER kunnen verwerken. 
Parcival: Ik vind niet dat het in de OER moet. 
Jessica: Bèta-gamma B4.9, daar staat in de toelichting dat iets toegevoegd is, maar het is in het 
rood.  
Daan: Dat wilde ik ook gaan zeggen. 
Jessica: In de toelichting staat er wordt iets toegevoegd maar alleen maar rood. Kleurfout? 
Esmee: Ja dat is een kleurfout. 
Daan: Naar wie mag ik mijn grammatical dingen doorsturen. 
Damian steekt zijn vinger op 
Robin: Mag gewoon naar de maillijst van COO, dan bespreken wij het bij de vergadering. 
 

8. OER-A concept 
Jessica: Zoals het vermoeden was, moeten de OER en TER overeenkomen. We hebben een 
nieuwe TER  gekregen. De TER is naar de OER aangepast. Ook is ‘of chronische ziekte’ zonder 
haakjes aan de titel in de OER-A toegevoegd.  
 
Is het stuk niet duidelijk? 
Missen er stemvoorstellen? 
Daan: Zoals ik in vorige discussie heb aangegeven, ik wil voorstellen om überhaupt de 
verlenging uit de OER te halen. 
Jessica: Volgende week krijgen we weer OERen en dan kunnen we aangeven welke dingen wij 
willen aanpassen als FSR. 
Daan: Dus we moeten nu zeggen dat de wijziging van 6 maanden niet oké is en dan daarna zelf 
aangegeven dat het er helemaal uit moet. 
Jessica: Inderdaad. 
 
Kloppen de stemvoorstellen? 
Jessica: Ik stel voor om het stukje over voorbehoud te verwijderen en er OER-A en TER-A 8.4 van 
te maken in beide stemvoorstellen. Ook bij stemvoorstel 2 zullen we dan de artikelen benoemen. 
Geen mensen op tegen? Dan worden de stemvoorstellen aangepast. 
Robin: Het ging om instemming en dan is de grootste wijziging dat we wel instemmen. Dus dan 
klopt het stemvoorstel niet. 
Jessica: We verwijderen de woorden ‘niet’. 
 
Missen er voor- en/of nadelen? 
Daan: Stemvoorstel 1 staan geen voor- en nadelen bij, maar ik kan ze ook niet bedenken dus ja. 
 
Kloppen de voor en nadelen? 
Discussiemoment 
Tekstuele wijzigingen 
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Fraude en plagiaat A-1.2.k. 
Onderwijsvrije week A-3.1.1 
Chronische ziekte A-6.5 
Jessica: Het is nu ook toegevoegd in titel in de OER-A. 
 
Verlenging OER-A A-9.4 
Daan: Heeft iemand behoefte dat ik mijn betoog herhaal of zijn we gewoon tegen. 
Jessica: Is daar behoefte aan? Nee, dat is het vorige keer gegeven en was duidelijk. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de voorgedragen aanpassingen voor de 
OER-A en TER-A, met uitzondering van de aanpassing in artikel A-9.4 in de OER-A en A-8.4 
in de TER-A. 
Peiling:1 positief, 1 neutraal 
Stemming: 5 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel is aangenomen. 
 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de voorgedragen aanpassing in 
artikelen OER-A-9.4 en TER-A-8.4 om de maximale verleng tijd van de OER te 
verwijderen. 
Peiling: 2 negatief 
Stemming: 0 voor, 5 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel is verworpen. 
 
Jessica: Het vervolg is dat we de uitkomst meenemen in het OER proces, dit wordt gedaan. 
 

9. Twijfelaarsevenement 
Jessica: Er zijn geen stukken of bijlagen, dus ik wil Daan het woord geven. 
Daan: Ik wil iedereen even kort informeren over de inrichting van het evenement. Jammer dat 
niet iedereen erbij kan zijn. Liang heeft iedereen een rooster gestuurd op basis van de 
doorgegeven beschikbaarheid. Als je er in staat dan zorg je dat er bent of ik kom je halen. Het 
twijfelaarsevenement is op vrijdag, we doen het hybride. Er staan een aantal mensen op 
misschien maar al die mensen zijn niet hier dus ik kan niet vragen waarom dat is. Dan wil ik van 
Jessica en Damian weten of ze er fysiek kunnen zijn. 
Damian en Jessica schudden ja. 
Daan: Dan doe ik zelf het online regelen want het is mijn Zoom cal. Met Jasmijn, Noa en Liang ga 
ik dan nog even contact opnemen voor fysiek zitten 
Jessica: Krijgen wij te horen wat we moeten doen of moeten we gewoon vragen beantwoorden? 
Daan: Ik stuur iedereen naar de raadkamer. Wat mij betreft mogen jullie een Powerpoint met 
general info wat de raad doet laten zien. Deze kun je zelf nog even doorscrollen. We hebben dat 
NJE ding als naslagwerk. Het idee is mensen komen naar het uur en dat jij uitlegt wat de raad 
doet en verder beantwoord je vragen. 
Daan: Mocht je er onverhoopt toch bij kunnen zijn, kom alsjeblieft wel. 
Koen: Is het verplicht om in je raadstrui te komen? 
Daan: Zou wel leuk zijn. 
 

10. Wijziging HR en Werkafspraken 
Daan: Ik weet het niet zeker, maar misschien kunnen we eerst de herbenoeming behandelen, 
want die heeft een deadline en dit niet. 
Jessica: Daar heb je gelijk in, laten we dat even doen. 
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Is het stuk duidelijk? 
Parcival: Volgens mij staat er ergens dat een raadslid of assistent iemand mogen machtigen, dat 
het een raadsassistent mag zijn en dat die een volledige stem heeft. Dan kan een raadsassistent 
die afwezig is een volledige stem hebben. 
Daan: Het idee was dat het impliciet was dat als er gemachtigd wordt door een raadsassistent 
dat het alleen interne zaken betreft, maar dat kunnen we nog even aanpassen. Ik had ook nog 
wat doorgekregen namens Jasmijn. Op een gegeven moment staat er externe stemmingen, we 
kunnen beter ‘stemmingen over externe zaken’ van maken. Zoals het nu staat is het onduidelijk. 
 
Mist er informatie? 
Klopt de informatie? 
Mist er een stemvoorstel? 
Kloppen de stemvoorstellen? 
Missen er voor- en/of nadelen? 
Kloppen de voor- en/of nadelen? 
Discussiemoment 
Wijziging stemprocedure 
Parcival: Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Normaal 50%, maar andere kant is LIEF de 
grootste partij. Nu is er een betere balans. 
Daan: Bij bemiddelingen kwam naar boven dat bij ⅔ meerderheid en het het volgen van de 
procedure het er op neerkomt dat het DB en de dossierhouder de knoop doorhakken. Tot 
voorheen was het DB volledig LIEF en hakte dan de knoop door. Nu is dat niet meer zo. 
Parcival: Dit staat allemaal niet in het stuk. 
Daan: Ik was er niet vanuit gegaan dat mensen niet bij bemiddeling waren, ik zal het bij het 
volgende stuk nog even toelichten. 
Parcival: Ik had er niet zo uitgehaald, maar bedankt voor de verduidelijking. 
Daan: Ik probeer geen macht bij SLAAFS weg te halen hoor. 
Koen: Valt de verkiezing voor ambtelijke secretaris als functie binnen de raad. Dus ook onder ⅔? 
Daan: Ja want gaat over persoon die wij aannemen. Moeten we die verwoording anders maken? 
‘Persoon die de raad aanneemt’. 
Parcival: Je kan ook besluiten om die fuik weg te halen, dat het DB en de dossierhouder 
besluiten. Als je er niet uit komt dan kom je er niet uit totdat je consensus hebt. Als je toch aan 
het aanpassen bent. 
Daan: Persoonlijk, ik ben van mening dat een meerderheid een meerderheid is. Ongeacht of het 
51% of 66.7% is. Ik denk dat een simpele meerderheid al voldoende is om aan te geven wat de 
mening is. Daarnaast heb ik ook amper dingen meegemaakt in de afgelopen 1,5 jaar dat dingen 
afgewezen zijn omdat er een gewone meerderheid was en niet ⅔ meerderheid. Ik heb niet het 
idee dat mensen daar heel erg een compromis wilde sluiten. Dan is het gewoon een besluit wat 
in de lucht hangt. Dat zou ik liever niet doen persoonlijk. Bijvoorbeeld bij de OER-B chemistry 
was ik moeilijk, er was een meerderheid maar dan wordt hij toch wel afgekeurd of goedgekeurd. 
Parcival: Dadelijk is het 50/50 en besluit LIEF alsnog. Dan zou je eigenlijk zeggen dan doen we 
niets toch. 
Daan: Dat is niet helemaal waar, als je precies 50/50 hebt dan is er geen meerderheid. Gewone 
meerderheid is dan dat er bij 6 tegenover 6 niets gebeurt. Pas als je 7 tegenover 5 hebt wordt het 
aangenomen of afgewezen. Je kan nog steeds hebben dat mensen het niet eens worden, maar het 
is nu zo geformuleerd dat er in dat geval van 50/50 geen gewone meerderheid is en het niet 
aangenomen kan worden. 
Parcival: Dan snap ik niet bij die ⅔ dat het DB kan beslissen. Komt na 2 uur vergaderen ook niet 
helemaal binnen. 
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Jessica: Dat kunnen jullie samen op een later moment bespreken dan. Wat ik wel nog mee wilde 
nemen, nu we met gewone meerderheid werken. Stel er zijn 2 raadsleden afwezig dat we met 
zijn 3en iets in kunnen stemmen. Dat zou ik best raar vinden. 
Daan: Dan moeten de andere twee gewoon aanwezig zijn. 
Parcival: Je zou ook een minimum in kunnen voegen, maar ik vind dit heel veel gedoe zo voor het 
einde. Lijkt me meer iets voor de volgende raad. 
Daan: Als er 4 mensen zijn is er nog steeds quorum. Dan kan het nog steeds dat 3 mensen voor 
en 1 tegen en heb je ⅔ meerderheid dus dat is geen argument tegen het veranderen van de 
stemprocedure Jessica. Op Parcival, ja het is een vrij late wijziging, alle andere raden doen niet 
zo’n ingewikkelde constructie als wij nu hebben. Dat het laat is betekent niet dat we het niet 
kunnen wijzigen, aangezien er toch al wijzigingen waren. We doen dit ook aan de hand van 
mediation, maar door drukte zijn we er niet eerder aan toegekomen. Ik wil het je graag later nog 
toelichten. 
 
Verduidelijking gelaagd stemmen 
Rechten raadsassistenten 
Robin: Het belangrijkste waar ik nu hier mee zit is wie bepaalt of iets intern of extern is. 
Daan: Zoals we net hebben besproken. Interne zaken die we hebben zijn mensen aannemen, 
anders kunnen we het nog bij de voorzitter of technisch voorzitter neerleggen. Externe zaken 
zijn zaken als adviezen, ongevraagde adviezen en dingen die daarbij horen. 
Robin: Raadsassistenten of ambtelijk secretaris vallen dan onder extern? 
Daan: Intern. 
Robin: Dat is lastig want het is een kwestie van hoe je ernaar kijkt. Het gaat om hoe we binnen 
raad werken, maar je neemt als raad iemand aan om voor ons te werken. Ik ben het met je eens 
dat bij het gros van de dingen er duidelijk onderscheid voor is, maar er zijn ook best dingen waar 
er een grijs gebied is. Als je dit zo doet dan zorg je in toekomst misschien voor onnodige 
discussie. 
Daan: Ten eerste, het aannemen van de ambtelijk secretaris of raadsassistent is echt een interne 
zaak want de raad neemt die mensen aan. Wat we zouden kunnen doen ipv concreet in het stuk 
is om per dingetje te gaan peilen of we het intern of extern vinden, maar dan zijn we weer bij af. 
We wilden het in HR zodat we niet iedere vergadering naar intern en extern hoefden te kijken. Ik 
stel voor dat je naar Jessica een lijst van grijze gebieden die je voor je ziet stuurt, dan bespreken 
we die bij het volgende stuk en schrijven we daar een verwoording voor. De vorige keer dat we 
discussie over stemrecht raadsassistenten hadden, was er een consensus dat raadsassistenten, 
ambtelijk secretaris en functionarissen een interne zaak was. 
Robin: Je zei dat ambtelijk secretaris en raadsassistenten worden gekozen door de raad, maar 
daarvoor is belangrijk dat de raad de raadsleden zijn. De raadsassistenten zijn formeel niet deel 
van de raad. Dus het is lastig, vooral als je kijkt naar het faculteitsreglement.  Ik zal dat nog even 
checken. Dit zijn lastig wijzigingen, die niet minder discussie opleveren. 
Daan: Waarom intern en extern is gescheiden is omdat we met het DT geen problemen wilden 
krijgen die hen aangingen. Ik kan me niet voorstellen dat het DT zegt stuur je raadsassistenten 
weg omdat je raadsassistenten hebt laten beslissen over andere raadsassistenten. Het 
onderscheid was puur voor waar doet het DT wel en niet moeilijk over. Juridisch klopt het nooit 
100%, maar dan komen we weer terug bij of we raadsassistenten überhaupt stemrecht moeten 
geven. Dit hebben we besloten, dit was onze redenering dus zo moet het terugkomen in HR. 
Koen: Ik vraag me af of we zo moeilijk moeten doen, in een heel uitzonderlijke geval van grijs 
gebied dan kunnen we wel de discussie voeren. We kunnen er in de aanpassingen van het 
volgende stuk zeker naar kijken, maar ik weet niet hoeveel impact het heeft om dat te 
specificeren. 
Daan: Indien er onduidelijkheid is over intern en extern dan kunnen we de raadsleden laten 
stemmen over wat het is. Er wordt naar gekeken. 
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Procedure aanbevelingsbrief 
Parcival: Ik wist niet dat we het DT dingen kunnen opdragen in ons HR. Blijkbaar als we 
opschrijven schrijf een brief dan moeten ze dat doen. Maar even serieus, ik vind niet dat we het 
DT dingen moeten opdragen in ons HR. 
Daan: Het staat niet in het HR maar in de werkafspraken. Het idee is dat raadsleden weten dat ze 
tegen de voorzitter moeten zeggen dat de brief moet komen ipv naar Peter gaan. 
Parcival: Peter moet die brief tekenen, er staat nu dat hij dat gaat doen. 
Daan: We kunnen zeggen Peter heeft toegezegd dit te ondertekenen en verwijzen naar de 
notulen. We gaan er nog naar kijken. 
 
Sancties 
Parcival: Dat je dit wil afschaffen klinkt wel als een praeses punt. 
Jessica: Ik ben geen voorzitter en ik wilde dit niet afschaffen. Maar is er iemand echt op tegen? 
Nee. 
Koen: Ik vind het prima, maar het is gewoon een loze regel want we hebben het hele jaar nog 
geen punt gegeven. Ik wil vooral geen loze regel. 
 
 

11. Profiel herbenoeming vice-decaan [VERTROUWELIJK] 
 

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

13. Wat gaat er naar de CSR? 
Jessica: Niets. 
 

14. Evaluatie stukken 
Daan: 14 pagina’s was vervelend om te lezen, ik kan me niet voorstellen hoe het moest zijn om al 
die OERen door te lezen. 
Damian: Geef alsjeblieft aan Winson door om consistent te zijn met lettertypes. 
 

15. Evaluatie PV 
Jessica: Het was een lange PV, maar we zitten nog niet aan de 2 uur. 
Daan: Sorry dat ik zoveel zeurde bij de OER-B, maar nu weten jullie dat het wel actief is gelezen. 
 

16. Rondvraag 
Daan: Jessica jij komt zo filmpje doen toch? We gaan Amber zo ophalen bij de Congo kamer. 
Esmee: Weet iemand iets meer over de vrouwen pakken bij Gents? 
Jessica: Ik zou gebeld worden als er meer bekend was, maar ik ben niet gebeld. 
Koen: Ik ben langs geweest, toen was er niets. Ik heb er 2 keer naar toe gebeld en toen ook niets. 
Damian: Ga gewoon heen, laat je maten opmeten, onthou ze en bestel ze online. 
Jessica: Ik heb het gevraagd of ze konden meten met een meetlint, maar dat doen ze ook niet. 
Björn: Vraag het aan het VIA bestuur, daar was het heel snel geregeld dus het kan wel. 
Daan: Er is meer dan één Gents in de wereld, die ene kleine in Amsterdam heeft niets, dus dat 
betekent niet dat een andere in Amsterdam niets heeft. 
Björn: Ze hebben een contactpersoon die je door kan verwijzen, dan kan het heel snel gaan. 
Jessica: Volgens mij zei die man dat ze in Almere meer pakken hadden, maar dat weet ik niet 
zeker. 
Daan: Björn zei neem contact op met VIA bestuur, wie gaat dat doen? 
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Koen: Ik heb zin in samen shoppen, zullen we achteraf ook een koffietje gaan doen bij de 
Starbucks. 
 

17. Actielijst 
(PV-220329-01) Actie Manish - Achterhaal hoe het zit met rechten over herbenoeming vice-
decaan voor volgende raden. 
(PV-220329-02) Actie Iedereen - Kijk op 31 maart of 1 april naar concept aanbevelingsbrief en 
geef hier feedback op. 
(PV-220329-03) Actie Damian - Zoek uit wat er gebeurd met project 1 en 2 in bachelor 
scheikunde. 
(PV-220329-04) Actie Daan - Neem contact op Noa, Liang en Jasmijn over of ze fysiek of online 
aanwezig kunnen zijn bij het twijfelaarsevenement. 
(PV-220329-05) Actie Daan - Stuur de mail die naar de geïnteresseerden uit NJE is gestuurd 
door naar Jessica, Damian en etc. 
(PV-220329-06) Actie Robin - Stuur onderwerpen die bij stemming in grijze gebied intern 
extern vallen naar Jessica. 
(PV-220329-07) Actie Koen - Neem contact op met VIA bestuur over pakken. 
 
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 
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. 
 

18. Punten volgende agenda 
Jessica: Volgende week gaan we het hebben over het HR en de werkafspraken, misschien 
kwaliteitsgelden maar het oordeelsvormend stuk over de OERen-B komt dan ook dus misschien 
dat we dat uitstellen. 
Koen: Wanneer komt combimagnetron terug? 
Jessica: Wanneer het OER proces is afgelopen. 
 

19. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 20.12. 


