
 Facultaire 
Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 1 / 15 

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

 
 

1. Opening 
Voorzitter Jessica opent de vergadering om 18:05. 

 
2. Notulen & Actielijst 

Jessica: Er was nog een opmerking over de notulen van PV 220329. Daan ligt dit verder toe. 
Daan: Manish kwam erachter dat er bij een stemming 4 onthouden waren en dat er maar 3 
mensen gestemd hadden, dus het quorum is niet gehaald. We hebben daarover geen rechten dus 
we hoeven het niet opnieuw te bespreken, maar we moeten wel opletten dat we niet zo veel 
onthouden stemmen dat we geen quorum hebben. 
Jessica: Dan zal de verwoording worden aangepast om het kloppende te maken. Er waren verder 
geen opmerkingen over de vorige notulen. 
De notulen van afgelopen vergadering zijn aangenomen 
 
(PV-220329-01) Actie Manish - Achterhaal hoe het zit met rechten over herbenoeming vice-
decaan voor volgende raden. 
Myrthe: Er stond een opmerking van Manish bij dit actiepunt in de vorige notulen. Hij zei dat het 
in het faculteitsreglement staat en dat het goed komt. 
Robin: Dat staat er niet in. Er staat wel iets over de decaan maar dat is iets anders dan de vice-
decaan. 
(PV-220329-03) Actie Damian - Zoek uit wat er gebeurd met project 1 en 2 in de bachelor 
scheikunde. 
Damian: Wat er staat was niet helemaal waar, het was project 1 en Oriëntatie op Onderwijs. 
Daan: Het ging over de vakken die verwijderd zijn, die normaal rond project 1 en 2 zouden zijn, 
en waar die heen zijn gegaan. Maar ik weet dat je dit hebt uitgezocht. 
(PV-220329-07) Actie Koen - Neem contact op met VIA bestuur over pakken. 
Koen: Heb ik gedaan. Zij vonden het ook vervelend om te bestellen. We moeten langsgaan want 
ze zijn slecht in communicatie, boekhouding en eigenlijk alles. 
(PV-220405-01) Actie Actie Robin - Stuur mail CSR over verkiezingen door naar Daan. 
Robin: Gedaan. Zodra we weten of meer partijen meedoen dan wil ik even een pro memorie dat 
ik die ook naar hen doorstuur. De Vrije Student krijgt het via centraal door, maar als er meer 
mensen komen dan moet ik het ook doorsturen. 
(PV-220405-02) Actie Damian - Mail vanavond OD wiskunde met vraag over diploma’s die 
komen te vervallen. 
Damian: Gedaan. Nog steeds geen reactie. 
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Jessica: Hij had beloofd het de volgende ochtend te doen. 
Robin: Het ding is het stond onduidelijk in het concept, want blijkbaar stond het er altijd al in. 
Maar het stond heel raar in het concept. Dit was de OER wiskunde die niet duidelijk was. Ik heb 
het per ongeluk gezien als wijziging. 
Jessica: Het is eruit gehaald en weer toegevoegd. 
Robin: Dat punt hoeft zo niet langs te komen bij de discussie want het is niet gewijzigd. 
(PV-220405-03) Actie Damian - Mail OD Bèta-Gamma over het eruit halen van Human AI en het 
volgen van het vak Cognitie. 
Damian: Gebeurd. Als het goed is nog geen reactie. 
Robin: Ik heb nog niets gezien. 
(PV-220405-04) Actie Iedereen - Formuleer onderwerpen over OER’en B waar je nog discussie 
over wil hebben, stuur dit naar COO voor donderdag 7 april 18.00 uur. 
Daan: Gebeurd. 
(PV-220405-05) Actie Jessica - Kijk hoe andere faculteiten het doen met de geldigheid van de 
OER. 
Jessica: Vergeten, sorry. 
Daan: Kan eruit want het moet deze week ingeleverd worden. 
Jessica: Robin kan het voor het einde van de vergadering gevonden hebben. Maar het mag er 
vanaf. 
(PV-220405-06) Actie Jessica - Zoek uit wie het limiet van 6 maanden van de OER vorig jaar 
aandroeg. 
Jessica: Dat heb ik gevonden, dat waren wij. Dat was ORC. 
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. 
Pro Memorie-07 COO Breng beredenering voor wijzigingen OER’en naar de PV. 
 

3. Post 
In 

Robin:  

- Uitnodiging CoBo Amsterdance aanstaande donderdag in de Krater. 

- Van Kees over S&D: Wij mogen maar één persoon voor de curriculumcommissie 

aandragen. Zij vinden het eigenlijk geen goed idee want belangenverstrengeling. 

- Herinnering van Marlies dat wij uiterlijk a.s. vrijdag onze reactie moeten inleveren. In 

eerdere mails was dit 13/14 gezegd dus we hebben meer tijd. 

- Binnenkort bijeenkomst met OCs en examencommissies om de reacties te bespreken, 25 

is de concept datum. 

- Uitnodiging CoBo FSR Geesteswetenschappen op 11 mei. 

 

Daan: Over S&D. Ze hebben toen gezegd dat zij geen slechte belangen inschatten en tegen Noa 

gezegd je kan erin. Nu zeggen ze het tegenovergestelde. Noa was er niet heel blij over. 

Koen: Het is heel gek dat ze zo tegenstrijdig aan het praten zijn. Tijdens het IO en BO vonden ze 

het vervelend dat wij zo wantrouwig waren en nu doen ze hetzelfde bij ons. 
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Robin: We hebben dit binnen de COO besproken en er komt volgende week een PV stuk over.  

Als mensen interesse hebben dan kan ik de e-mail doorsturen. Doe ik nu wel even.  

Daan: Ik ga een nieuwe datum CoBo proberen te fiksen. 

Winsom: Waarom? 

Robin: 11 mei zou onze eigen CoBo zijn. 

 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Jessica: Manish is afwezig en heeft Daan gemachtigd. Noa, Esmee en Parcival zijn in haaien aan 
het snijden. Ik heb ook een leuke mededeling. Gisteren kwam Kick binnenlopen. Hij gaf ons de 
mogelijkheid om onze vergaderkamer op te geven. We krijgen dan de VIA kamer erbij. Dan 
kunnen we vergaderen in de huidige raadskamer en chillen in de VIA kamer. 
Daan: Er is hier voorgaande jaren lang over gezeurd, dus top dat dit nu geregeld kan worden. We 
kunnen het ACD en de NSA ook niet aandoen dat er administratie naast hen zit. Hoe moeten we 
dit doorgeven? 
Jessica: Aan Kick laten weten dat we het een goed idee vinden. 
Robin: Ik ben niet tegen, maar we moeten de UvA dwingen om het goed schoon te maken. Er 
lopen ook muizen rond. Het is echt heel vies. 
Jasmijn: Ik weet niet hoe die kamer eruit ziet. Is er voldoende ruimte om met mensen te zitten. 
Jessica: Dat kan half. We kunnen de werkende mensen splitsen in gezellige en serieuze mensen 
en deze over de twee ruimtes verdelen. 
Robin: We krijgen sowieso meer ruimte. 
Jasmijn: Dan moeten in de vergaderkamer mensen eruit als er een vergadering is. 
Daan: Netto hebben we sowieso meer ruimte. Daarnaast denk ik qua inschatting dat je als je 
tafels efficiënt opstelt dat je misschien in de VIA kamer één tafel minder kwijt kan. Maar dan mis 
je wel de chill ruimte. Maar er hoeft geen grote koelkast in. Ik denk dat je er niet heel veel op 
achteruit gaat. 
Robin: De VIA kamer heeft een grote bank nu. Hij is minder lang, maar ik denk dat de ruimte 
redelijk vergelijkbaar is. Het is iets krapper maar wel nog steeds twee ruimtes. Zelfs als je 
vergadert kan iemand er met een koptelefoon zitten. En we hoeven ook niet meer naar boven. 
Robin: Ik heb gecheckt voor de geldigheid van de OER-A, door een steekproef bij 
geesteswetenschappen te doen. Daar staat voor de geldigheid van de OER-A: deze is geldig voor 
de duur van het studiejaar, dan wel tot eerstvolgende wijziging is vastgesteld. Dus geldigheid tot 
er een nieuwe OER is. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Daan: Beste raad, 
 
Mijn excuses voor de late update. De FPC heeft zich de afgelopen weken hard ingezet voor de 
werving en wil iedereen bedanken voor hun hulp bij de actieweek. Daarnaast hebben wij 
stappen ondernomen om de informatievoorziening flowchart te verbeteren en deze bij de UvA 
aan de man te brengen. 
 
Een aantal belangrijke zaken: 
- Het facilitair overleg heeft plaatsgevonden. 
- We hebben de jaarplanning opnieuw doorgenomen. 
 
Jessica: Hoi allemaal, 
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Wegens de actieweek heeft CFO vorige week kort vergaderd en vandaag weer vergaderd. Hierbij 
is het IO nabesproken en is er nagedacht wat wij op het BO willen bespreken. Daarbij gaan wij 
verder in op de OER-A. 
 
Belangrijke punten: 

- Er zijn concrete vragen geformuleerd over de mogelijke problemen omtrent 
internationalisering. 

- Er wordt begonnen aan het schrijven van de studentenbijbel die nog een andere naam 
gaat geven. 

- Wij gaan deze week ons commissie uitjes van de kerstvakantie inhalen. 
- De staking van docenten 4 is besproken. 
- De evaluatie van de evaluatie van de kwaliteitsafspraken komt naar de volgende PV. 

 
Damian: Beste allemaal, 
 
Voordat ik met de update van de COO begin, is het goed om misschien even een mogelijke 
misvatting uit de wereld te helpen. In de afgelopen vergadering binnen de COO ben ik erachter 
gekomen dat er wordt gedacht dat ik in een OC zit. Dit is niet het geval. Ik heb goed contact met 
OC-leden en zit in een OC-panel, maar niet in de OC zelf. 
 
Afgelopen vergadering is het IO, de OER’en, S&D en het gesprek met de FSR bèta besproken. 
 
Belangrijke punten zijn: 

- Voor de AKT’s moet een overzicht gemaakt worden voordat er actie ondernomen wordt; 
- Het DT wil graag dat de vragen via hen worden gespeeld; 
- Morgenavond is de laatste PV waar we de OER’en B bespreken (voor nu dan), dus dan 

eindelijk van de draak af; 
- De mail van Kees n.a.v. S&D is besproken en er zijn vragen gesteld binnen de commissie 

hierover. 
 
Hopende jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben, zie ik jullie vanavond op de PV. 
 
Liang: Beste allemaal, 
 
Afgelopen week heeft de taakgroep inwerken niet vergaderd. Wel is het huisje voor het 

inwerkweekend geboekt, we keren weer terug naar het prachtige Limburg! 😀 
 
Robin: Hoi iedereen, 
 
De DB-vergadering is gepland voor komende donderdag, dus een update hierover zal volgende 
week volgen. 
 
Daan: Sorry dat die van mij zo laat was. 
 

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 
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7. Wijzigingen concept-OER'en en -TERs deel B 
8. OER'en-B Informatiewetenschappen Artikel 4.8 lid 2 
9. Voorstellen aanpassingen OER A 
10. Werving [VERTROUWELIJK] 
11. Wijziging HR en Werkafspraken 
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  

 
Koen: Ik dacht misschien even fijn wat betreft werving om het daar even over te hebben. 
Daan: Dat wilde ik ook aandragen. Graag na alle OER dingen. 
Jessica: Dit komt Werving op punt 10. 
 
De agenda is vastgesteld. 
 

7. Wijzigingen concept-OER'en en -TERs deel B 
Jessica: Na iedere discussie gaan we direct al stemmen. Is er nog nieuwe informatie? 
Robin: Bij wiskunde was dus een punt over de geldigheid van de diploma’s. Dat is niet meer, dat 
is dus geen wijziging. Die kan uit de lijst. 
Jessica: Dan wil ik voorstellen om dat stemvoorstel weg te halen. Niemand is hier op tegen. 
Daan: Die geldigheidsduur blijft dus onbeperkt. 
Jessica: Dan verdwijnt stemvoorstel 2b omdat het hier niet om een wijziging gaat. 
 
Is het stuk duidelijk? 
Daan: Naast F en G is er dus niets toegevoegd? 
Robin: Nee, tenzij geel gearceerd, maar volgens mij niet. 
 
Mist er informatie? 
Missen er stemvoorstellen? 
Kloppen de stemvoorstellen? 
Discussie per artikel in deel F 
Biomedical Sciences: B-3.5 
Daan: Ik ben het eens met de verwijdering. Vlaamse studenten werden voorgetrokken. Maar ik 
vind wel de verwoording van de reden vrij ruw. 
 
Stemvoorstel 2a: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijziging aan artikel 3.5 in de OER-B 
van de opleiding Biomedical Sciences. 
Peiling: 4 positief 
Stemming: 5 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel 2a is aangenomen. 
 
Wiskunde: B-4.7 
Daan: We gaan het er zo met informatiewetenschappen ook over hebben. Volgens mij is 
iedereen het erover eens dat het een stom idee is. We moeten dit niet door laten gaan 
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Robin: Dit stond ook in het stuk van informatiewetenschappen. We hebben helaas nog niet 
studenten over dit soort eisen kunnen spreken binnen de OCs. Wij hadden ook al onze 
bedenkingen. Dit heeft dezelfde strekking. 
 
Stemvoorstel 2c: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijziging aan artikel 4.7 in de OER-B 
van de opleiding Wiskunde. 
Peiling: 4 negatief 
Stemming: 0 voor, 5 tegen, 0 blanco, 2 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2c is verworpen. 
 
Robin: Technisch punt, je zei net OER’en in het meervoud, maar het is enkelvoud. Wiskunde 
heeft gelukkig maar één OER. 
 
Scheikunde: B-4.2 
Daan: Het gaat over het verwijderen van de vakken Innovatie Project Alternatieve Brandstoffen, 
Oriëntatie op Onderwijs en nog een innovatieproject. Persoonlijk vind ik dat het belangrijk is dat 
in ieder geval Oriëntatie op Onderwijs aangeboden blijft worden. Zeker aangezien de universiteit 
meer doorstroom naar onderwijsposities wil. Ik wil graag stemmen dat in ieder geval dit vak in 
het curriculum wordt opgenomen, zijnde als keuzevak in het tweede jaar. Het derde jaar is te 
laat want het is een voorbereiding op de minor. Die innovatie vakken zou mooi zijn, maar 
daarvan vind ik de noodzaak  minder dringend. 
Jessica: Dus het idee is op zich oké, met de eis dat Oriëntatie op Onderwijs een keuzevak in jaar 2 
wordt. 
Daan: Ik wil nog toevoegen dat het als keuzevak voor alle vier de tracks toegankelijk moet zijn. 
Damian: In principe hoef het niet per se voor alle vier toegankelijk te zijn, want je doet al drie 
van de vier tracks. Dus bij minimaal twee tracks. 
Daan: Het moet beschikbaar zijn voor iedere student. 
Robin: Ik heb geen sterke mening, maar ik wil wel melden dat we op dit punt adviesrecht geen 
instemmingsrecht hebben. We kunnen het advies geven, maar we kunnen het niet tegenhouden. 
Jessica: Dan stel ik voor om het voorstel aan te passen en toe te voegen dat we Oriëntatie op 
Onderwijs willen behouden. 
 
Stemvoorstel 2d: De FSR FNWI 21/22 adviseert om bij artikel 4.2 in de OER-B van de 
opleiding Scheikunde Oriëntatie op Onderwijs als keuzevak in leerjaar 2 te behouden. 
Peiling: 4 positief 
Stemming: 4 voor, 0 tegen, 0 blanco, 3 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2d is aangenomen. 
 
Scheikunde: B-4.6 
Daan: Ik ben het er niet mee eens dat ze vinden dat General Chemistry Lab gehaald moet zijn 
voordat je deel kan nemen aan de practicum vakken in jaar 2. De veiligheidstoets bewijst dat 
mensen veilig kunnen werken. Daarnaast zijn er in het eerste jaar nog meer vakken, dus je hebt 
in jaar 2 al meer kennis dan bij General Chemistry. Dan mag je vervolgens in jaar 2 niet mee 
doen terwijl ze de kennis al hebben. 
Jessica: Ik wil graag toevoegen dat het het eerste vak is wat wordt gevolgd, dus je mist alleen 
practica in blok 1. 
Daan: Het is niet verwoord als practica maar als vakken. Sowieso ontstaat er een 
studieachterstand terwijl je wel de kennis hebt. 
Damian: Het is verwoord als practica of projecten. 



 Facultaire 
Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 7 / 15 

Daan: Mijn excuses, maar het neemt niet weg dat practica onderdeel zijn van vakken en vakken 
niet afgesloten kunnen worden, dus dat je dan geen ECs krijgt. 
Robin: Wij hebben hier enkel adviesrecht voor zover ik kan zien in het overzicht wat bij de 
bijlage is meegestuurd. Dus dat moeten we wel even in ons achterhoofd houden. 
Damian: Voor eerstejaars labvakken moet je ook al General Chemistry hebben gehaald om mee 
te doen aan de eerstejaarsvakken. 
Jessica: Dus hieruit maak ik op dat de eisen nu minder streng dan zijn dan dat het op dit moment 
is. 
Damian: Nu moet je in het eerste jaar General Chemistry hebben gehaald om bijvoorbeeld aan 
Organic Chemistry te beginnen in jaar 2. 
Daan: Staat het in de OER-B? 
Damian: Nee. 
Daan: Dan mag het niet. 
Robin: Het staat in de studiegids, dus dan mag het wel. 
Jessica: Stel in jaar 1 heb je het niet gehaald, in jaar 2 in blok 1 haal je het wel, dan kun je in blok 
2 wel practica volgen want je hebt het gehaald. 
Damian: Plus nog de labvakken van jaar 1. 
Jessica: In de nieuwe OER niet. 
Damian: Maar het staat nog wel in de studiegids. 
Jessica: Dus dat is iets om erbij te adviseren, dat alle studiegidsen aangepast moeten worden 
naar de OER. Er staat nu dat wanneer General Chemistry niet volledig is gehaald er geen practica 
gevolgd mogen worden, terwijl in OER staat dat wanneer de veiligheidstoets is gehaald je 
practica mag volgen. 
Robin: Volgens mij hebben we hier wel instemmingsrecht, volgens mij valt dit er technisch 
gezien onder. Maar het is wel een grijs gebied waar we hier wel en niet recht op hebben. 
Björn: Is het niet zo dat een vak via de studiegids op dit gebied restrictiever mag zijn dan de OER 
is. Dan kan je adviseren de studiegids aan te passen, maar docenten kunnen hier bezwaar op 
hebben. Je kan het adviseren, maarja. 
Robin: Volgens mij werkt de studiegids in het verlengde. De eisen daarin zijn bindend en die zijn 
door de docent bepaald. 
Björn: Het heeft vanuit de opleiding geen zin om het in de OER te zetten. 
Robin: Het zorgt vooral voor duidelijkheid. In principe kan alles in de OER, maar hoeft niet alles 
nut te hebben. 
Daan: Ik vind het het überhaupt raar dat het via de studiegids geregeld wordt, ik weet het even 
niet zo goed. 
 
Stemvoorstel 2e: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijziging aan artikel 4.6 in de OER-B 
van de opleiding Scheikunde, met het advies dat alle studiegidsen aangepast moeten 
worden. 
Peiling: 3 neutraal, 1 positief 
Stemming: 2 voor, 2 tegen, 0 blanco, 3 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2e is niet aangenomen. 
 
Informatica, Informatiekunde en KI: B-3.1.2  
Robin: Hier was het ook onduidelijk. De wijziging is dat op dit moment mensen met een HBO 
diploma of propedeuse mogen instromen bij de bachelor, mits ze een schakelprogramma 
wiskunde B volgen. Er is nu toegevoegd dat ze ook aan de VWO taaleis Engels moeten voldoen, 
of een taaltoets hebben gedaan, bijvoorbeeld CAE. Dus nu worden HBO studenten ook op 
taaleisen gecheckt voor de start van de bachelor. Hier hadden wij graag nog de OCs over 
gesproken, maar dat is niet gelukt. Vorige week hebben we dit besproken. Ik weet persoonlijk 
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dat er heel veel mensen zijn die vanuit het HBO instromen en dat het heel restrictief gaat 
worden. Mijn gevoel is dat het Engels geen probleem is. 
Daan: Dit is een verkapte numerus fixus, stel dat in of hou op met taaleisen. 
Robin: Deze bachelors zijn Nederlandse bachelors. Er wordt wel Engels gebruikt maar de taal is 
Nederlands. Het is ook raar ten opzichte van andere bachelors. 
Daan: Hebben we hier instemmingsrecht of adviesrecht? 
Robin: Dit geval staat niet in het overzicht, dus ik ben bang dat we het niet zeker weten. Dan 
kunnen we doen alsof we instemmingsrecht hebben. 
 
Stemvoorstel 2f: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijziging aan artikel 3.1 lid 2 in de 
OER’en-B van de opleidingen Informatica, informatiekunde en Kunstmatige Intelligentie. 
Peiling: 4 negatief 
Stemming: 0 voor, 5 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel 2f is verworpen. 
 
Bèta Gamma: B-4.2 
Robin: Ik heb hierover geen mening, maar wij hebben hierover adviesrecht. 
Daan: Er zijn twee dingen onduidelijk in wat zij aandragen. Komt er een nieuw vak ter 
vervanging, of komt er een nieuw vak en gaan ze dit later aanbieden. Ze zeggen niet wanneer ze 
dat vak weer willen gaan aanbieden, daar wil ik een datum voor hebben voordat wij hier iets 
over zeggen. Ik wil in ieder geval adviseren dat ze een datum hier toevoegen, het liefst zo snel 
mogelijk. 
Jasmijn: Mijn vraag was ook of dit als gevolg heeft dat Cognitie verplicht wordt voor iedereen, 
terwijl dat nu een keuzevak is. Er is over gemaild maar er is nog geen antwoord. 
Jessica: Ik stel voor het stemvoorstel aan te passen. Zolang er geen antwoord is op de vraag 
zeggen dat wij niet instemmen.  
Jasmijn: Volgens mij was dit ook in combinatie met artikel 9.2 overgangsbepaling. 
Jessica: Willen we dit meenemen in het stemvoorstel? Ja. 
 
Stemvoorstel 2g: De FSR FNWI 21/22 adviseert negatief over de wijziging aan artikelen 
4.2 en 9.2 in de OER-B van de opleiding Bèta Gamma en wacht op reactie op zijn vragen. 
Peiling: 4 positief 
Stemming: 4 voor, 0 tegen, 0 blanco, 3 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2g is aangenomen. 
 
Brain and cognitive sciences: B-3.1 
Daan: De vage verwoording moet anders. Er moet een specifiek cijfer komen, in plaats van een 
‘goed’ cijfer. Dit is een te vrije interpretatie. 
Jessica: Dan voegen we toe aan het stemvoorstel dat er een cijfer moet komen. 
Koen: Maar het kan ook dat er een beoordeling zoals onvoldoende, voldoende, goed komt. 
Jessica: Dan passen we het stemvoorstel aan van cijfer naar specificering. 
 
Stemvoorstel 2h: De FSR FNWI 21/22 adviseert om een specificering toe te voegen aan de 
wijziging aan artikel 3.1 in de OER-B van de opleiding Brain and cognitive sciences. 
Peiling: 4 positief 
Stemming: 5 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel 2h is aangenomen. 
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Brain and cognitive sciences: B-3.3 
Daan: Dit is geen fatsoenlijke selectieprocedure. Je moet gewoon aanmeldingen doorwerken. Er 
is een deadline voor een reden. Ik ben het er niet mee eens. Desnoods stel je de deadline eerder 
in, dan weet je waar je aan toe bent. Nieuwe studenten gaan niet de OER lezen om te kijken of 
hun aanmelding nog wordt behandeld. 
Jessica: Ik vind het ook raar. 
 
Stemvoorstel 2i: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijziging aan artikel 3.3 in de OER-B 
van de opleiding Brain and cognitive sciences. 
Peiling: 4 negatief 
Stemming: 0 voor, 5 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel 2i is verworpen. 
 
Brain and cognitive sciences: B-4.4 
Daan: Ik heb hier geen mening over. 
 
Stemvoorstel 2j: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijziging aan artikel 4.4 in de OER-B 
van de opleiding Brain and cognitive sciences. 
Peiling: 1 positief, 3 neutraal 
Stemming: 5 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel 2j is aangenomen. 
 
Alle overige wijzigingen 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijzigingen zoals vermeld in de 
concepten van de OER’en-B 22/23 met uitzondering van de artikelen zoals vermeld in 
deel F en in acht nemend de aanvullingen hierop tijdens de PV. 
Peiling: 4 positief 
Stemming: 5 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel 1 is aangenomen. 
 
Jessica: Het vervolg is dat er adviezen worden geschreven en verstuurd. 
 

8. OER'en-B Informatiewetenschappen Artikel 4.8 lid 2 
Is het stuk niet duidelijk? 
Klopt de informatie? 
Mist er informatie? 
Robin: Waarschijnlijk gaan we volgende week met de studenten OC leden zitten. Dit kan later 
nog meegenomen worden in de uiteindelijk OER’en aan het einde van het jaar. We hadden ook 
de ODs gemaild, die wilden dit niet beantwoorden. Ik heb dezelfde mail naar Kees gestuurd en 
hij heeft gezegd dat de ODs gezamenlijk met reacties moeten komen. 
 
Missen er stemvoorstellen? 
Kloppen de stemvoorstellen? 
Discussiemoment 
Jessica: Goed idee om dit te verwijderen, dat is duidelijk. Dus we gaan over tot stemming. 
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Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 adviseert de informatiewetenschappen bachelors 
Artikel B-4.8 lid 2 uit hun OER’en te verwijderen. 
Peiling: 4 positief 
Stemming: 5 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel is aangenomen. 
 
Jessica: Het vervolg is de uitkomst van de stemming in een advies te verwerken. Dit zal 
waarschijnlijk een ongevraagd advies worden, want het is een groter punt. 
Robin: Ik denk dat we eerst de reactie van de opleidingen moeten afwachten. Als zij het ook raar 
vinden dan scheelt het weer werk. Dit wordt binnen de commissie opgepakt. 
 

9. Voorstellen aanpassingen OER A 
Koen: Er was volgens mij ook ruimte voor discussie want het is een OB stuk. Ik zie het niet 
terugkomen nu. 
Jessica: Kloppen de plus- en minpunten is een soort discussiepunt. Maar het komt erachter. 
Robin: Plus- en minpunten zijn een feit, geen mening. 
Jessica: Het komt erna dan. 
 
Is het stuk duidelijk? 
Klopt de informatie? 
Mist er informatie? 
Missen er stemvoorstellen? 
 
A-3.2.3 Aanwezigheidsplicht in studiegids 
Klopt het stemvoorstel? 
Missen er plus- en/of minpunten? 
Kloppen de plus- en minpunten? 
Discussie 
Koen: Het is niet zo, dit gaat dus niet komend studiejaar maar het jaar erna in. Dan kunnen ze 
volgend jaar zeggen we maken het rood en dan weet de volgende raad dit niet. 
Robin: Dat kan gebeuren, dat moet duidelijk zijn bij de overdracht en archiefstukken. We kunnen 
het niet voor volgend jaar laten gelden. De studiegidsen zijn nu al geschreven op basis van de 
huidige OER. Anders krijg je een technische strijd, daar was het vorig jaar ook op stuk gelopen. 
Het is een kwestie van goede overdracht. 
Daan: Als het er in staat dan worden studiegidsen aan de hand daarvan geschreven. Dan kan het 
inderdaad de keren erna niet gebeuren, maar de raad moet wel in kunnen zien dat dat een slecht 
idee is. Belangrijk om toch zeker te benoemen bij de overdracht. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 stemt in met het aandragen van de toevoeging aan 
artikel A-3.2.3 over aanwezigheidsplicht in het OER-proces. 
Peiling: 4 positief 
Stemming: 5 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel 1 is aangenomen 
 
A-4.5.5 Ondersteuning herkansers 
Klopt het stemvoorstel? 
Missen er plus- en/of minpunten? 
Kloppen de plus- en minpunten? 
Discussie 
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Koen: Het ding was hier dat het DT zei dat ze dit niet in de OER-A wilden en docenten al 
antwoord op vragen geven. In hoeverre kunnen we er voor zorgen, hoe krijgen we het voor 
elkaar dat dit er ook daadwerkelijk in gaat komen. Want dat is nu niet realistisch om aan te 
nemen. 
Daan: Het DT zegt wel vaker dat ze iets niet willen. Soms moet je risico nemen en dan kunnen we 
later met het DT op een andere verwoording komen. Het is geen slecht iets om aan te dragen. 
Robin: Het DT heeft een beetje trauma overgehouden aan het toevoegen van verplichte 
oefententamens. Zoals ze zelf tijdens IO zeiden, docenten zouden dit moeten doen. Als ze boos 
worden dan gaat er sowieso iets fout. Ze willen geen eisen aan docenten stellen, maar er worden 
ook eisen aan studenten gesteld. 
Koen: Ook is in het IO besproken dat het vooral de bedoeling is om de drempel voor contact voor 
studenten te verlagen, dat zie ik hier niet concreet gebeuren. Het is fijn om studenten altijd 
mogelijkheid te laten zien. 
Robin: De wijziging is misschien cryptisch verwoord, maar er staat gewoon dat een student 
tussen tentamen en hertentamen e-mails mag sturen en dat de docent dient deze te 
beantwoorden. Er staat niet letterlijk ‘he stuur even een mailtje’ maar dat staat er feitelijk wel. 
Koen: Dan zouden we raad de verantwoordelijkheid moeten geven om dit naar studenten te 
communiceren, anders heeft dit geen meerwaarde. 
Jessica: Zodra het in de OER-A staat dan kunnen we het in de studenten bijbel zetten en kan er 
een nieuwe tien geboden komen. Genoeg mogelijkheden. 
Robin: Wij en het DT willen hetzelfde, en zij willen het andersom aanpakken. Eerst promo en als 
het niet werkt dit, wij willen eerst een basis. Als het in de OER staat dan kunnen we het hard 
maken. Nu is er niets fout als docenten het niet doen. 
Koen: Voorkomen is beter dan genezen, waarom niet in de OER? 
 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 21/22 stemt in met het aandragen van het nieuwe artikel A-
4.5.5 over ondersteuning bij herkansingen in het OER-proces. 
Peiling: 4 positief 
Stemming: 5 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel is aangenomen. 
 
A-7.1 Terugkoppeling vakevaluaties 
Klopt het stemvoorstel? 
Missen er plus- en/of minpunten? 
Kloppen de plus- en minpunten? 
Koen: Dat laatste minpunt is niet per se een minpunt over de inhoud van het stemvoorstel, meer 
in hoeverre het nuttig is om er iets mee  te doen. 
Robin: Daarnaast is dit een minpunt wat door het DT is aangedragen, waar ik het niet mee eens 
ben. OCs hebben een belangrijke rol, maar het is niet dat de FSR er niets mee te maken heeft. De 
OER-A is ons gebied. 
 
Discussie 
Koen: Er stond ergens dat een deel van de OCs maar heeft ingestemd hiervoor. Klopt dat? 
Jessica: Ongeveer de helft heeft het er in gezet. Ik had een PV stuk van voorgaande jaar gelezen, 
enkele OCs waren het niet eens met de verwoording die er toen was. Vooral kleine opleidingen 
zagen er niet heel veel nut in. 
Robin: Wat de OCs vooral belangrijk vonden is zelf de mogelijkheid tot invulling hebben. Kleine 
opleidingen waarbij statische analyse niet heel veel zin heeft zagen het bijvoorbeeld niet echt 
zitten. Dus het was niet zozeer dat ze het oneens waren met het terugkoppelen van resultaten, 
maar dat ze vrijheid wilden hebben om dat op een zinnige manier te doen. 
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Koen: Dus het is niet nodig om de OCs die het er niet hebben ingezet te overtuigen van het nut. 
Robin: We hebben het nog niet formeel over deze wijziging gehad. Vorig jaar alleen in het 
algemeen over terugkoppelen van resultaten. Het is krachtiger richting het DT om met de OCs 
samen een gedeeld advies te sturen. Een van de argument van het DT is ook dat de OCs het 
moeten willen. Vooral om het makkelijker te maken. 
Koen: Fijn dat er achteraan gezeten wordt, mijn zorg is weggenomen. 
Daan: Als de OCs dit op hun eigen manier in gaan vullen dan zie ik geen toegevoegde waarde aan 
het toevoegen aan de OER-A. Zeker gezien het DT hier waarschijnlijk dwars gaat liggen, we het 
er niet door gaan krijgen. We kunnen al die tijd en energie ook in andere punten stoppen. 
Robin: Dat heb ik niet gezegd. Ik denk niet dat de OCs bezig zijn met het toevoegen. Het streven 
vanuit ons is dat dit iets is wat op de hele faculteit moet gebeuren. De manier waarop we het in 
de basis gelijk trekken is door een simpel artikel als deze in de OER-A te zetten. Het is wel zo dat 
het DT moeilijk doet, het is voor de OCs makkelijker om het per OER-B te doen. Vorig jaar 
hebben we dat geprobeerd en in een geen enkele OER-B is dat gelukt. Dat was veel energie voor 
niets. De OCs zijn er niet heel erg mee bezig. Wij nemen nu de regie hierin, als we het niet doen 
dan ben ik bang dat het überhaupt niet gebeurt. De OCs zijn vaak bezig met vakevaluaties en niet 
zozeer actief bezig met het aandragen van wijzigingen voor de OER-B. Ze doen meer toetsen dan 
zelf aandragen. Het is voor ons makkelijker om dit globaal op een basale manier te doen. 
Jessica: Ook op dit moment in de helft van de OER’en-B staat het. 
Daan: Waarom was het vorig jaar niet toegevoegd aan OER’en-B die het wel eens waren? 
Robin: De ODs hebben wijzigingen niet overgenomen. Zij hebben het laatste woord. De OCs 
willen het wel, maar het heeft voor hun geen hoge prioriteit. Als zij het er mee eens zijn maar de 
OD zegt nee, dan zeggen ze ‘dan niet’. Zeker in het eindproces van de OER waar het dan niet in 
OER is opgenomen. Het is gebleken dat de OCs er niet een groot probleem van hebben gemaakt. 
Zij hebben geen zin in het gezeur over de OER met de OD. 
Daan: Dit is een essentieel stuk info wat ik miste, nu ga ik voor stemmen anders zou ik tegen zijn. 
Koen: In principe is het idee dat we het in OER-A willen als stok achter de deur voor de ODs en 
OCs. 
Robin: Dat is wat we misten vorig jaar, toen gingen we van onder naar boven en dat werkte niet. 
Koen: ‘Uitwerking kan uitgebreid worden in de OER-B’, nee dat moet gebeuren. Dit geeft best 
wel veel vrijheid anders dat ze het niet doen. 
Robin: Als in de OER-A staat dat ze het moeten doen dan kunnen ze het niet niet doen, maar hoe 
ze het doen staat ze vrij. Maar ze moeten het sowieso doen. 
Jessica: Ook handig wanneer in de OER-A staat dat het teruggekoppeld moet worden en de OC 
kiest er voor ieder vak zelf te laten kiezen, dat is ook lastig in de OER-B te zetten. 
Jasmijn: Het moet uitgebreid worden in OER’en-B, dan moeten die nog aangepast worden right? 
Robin: Stel het moet dus dan kunnen de ODs weer makkelijker dwars gaan liggen. We gaan het 
in ons advies meesturen met de OER’en-B, dat het verstandig is om er over na te gaan denken. 
Verplichten om te specificeren maakt het wel wat moeilijker om het gedaan te krijgen. Hoewel 
het natuurlijk ergens specifiek moet. 
Jessica: Koen vindt jij het erg om specificatie niet toe te voegen. 
Koen: Het is de bedoeling dat het gespecificeerd wordt, maar als dat in het advies wordt 
meegestuurd dan vind ik het prima. 
 
Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 21/22 stemt in met het aandragen van de toevoeging aan 
artikel A-7.1 over de terugkoppeling van vakevaluaties in het OER-proces. 
Peiling: 3 positief, 1 neutraal 
Stemming: 5 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel 3 is aangenomen. 
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A-9.4 Geldigheid OER 
Klopt het stemvoorstel? 
Missen er plus- en/of minpunten? 
Kloppen de plus- en minpunten? 
Discussie 
Robin: We hebben hier al over gestemd als raad, de verandering is dat we onze mening wijzigen, 
dus dan wel instemmen. 
Jessica: Dan wordt het woord ‘niet’ uit het stemvoorstel gehaald. 
 
Stemvoorstel 4: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de voorgedragen aanpassing in artikel 
A-9.4 om de maximale verleng tijd van de OER te verwijderen. 
Peiling: 1 negatief, 1 positief, 2 neutraal 
Stemming: 4 voor, 0 tegen, 0 blanco, 3 onthouden 
 
Het stemvoorstel 4 is aangenomen. 
 
Jessica: Dus de eerdere stemming komt te vervallen, we zullen geen actie ondernemen. 
 
Overige aanpassingen 
Klopt het stemvoorstel? 
Missen er plus- en/of minpunten? 
Kloppen de plus- en minpunten? 
Discussie 
 
Stemvoorstel 5: De FSR FNWI 21/22 stemt in met het meenemen van bovenstaande 
aanpassingen voor de OER-A of TER-A in het OER-proces. 
Peiling: 4 positief 
Stemming: 5 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel 5 is aangenomen. 
 
Jessica: De vervolgacties zijn een concept aanpassingen aandragen in het OER-proces. De 
aanpassingen worden ook nog met het DT besproken. Verder gaan we in gesprek met de OCs 
over het terugkoppelen van vakevaluaties. 
 

10. Werving [VERTROUWELIJK] 
 

11. Wijziging HR en Werkafspraken 
Daan: Hebben mensen nog dingen die ze anders zouden willen dan in het stuk? Zo niet, dan 
kunnen we het nu kort in één keer behandelen. Anders schuiven we het door naar de PV van 
volgende week. 
Jessica: Op of aanmerkingen? Nee. Dan gaan we gelijk door met stemvoorstel 6. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de gewijzigde stemprocedure. 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de verduidelijkte procedure voor 
gelaagd stemmen. 
Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de gewijzigde rechten van de 
raadsassistenten. 
Stemvoorstel 4: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de procedure voor de 
aanbevelingsbrief. 
Stemvoorstel 5: De FSR FNWI 21/22 verwijdert artikel 8 uit de werkafspraken. 
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Stemvoorstel 6: De FNWI 21/22 stemt in met stemvoorstellen 1 t/m 5 van dit agendapunt 
over de wijzigingen van het HR en de werkafspraken. 
Stemming: 8 voor, 0 tegen, 1 blanco, 3 onthouden. 
 
Stemvoorstel 6 is aangenomen. 
 
Jessica: Dan is het vervolg dat het HR en werkafspraken worden aangepast. 
Robin: Er is een .docx bestand in belangrijke documenten dat aangepast kan worden. 
Daan: Er staan allemaal PV stukken voor de werkafspraken, maar geen Word document.  
Robin: Ik stuur je de link wel. 
 

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

13. Wat gaat er naar de CSR? 
- 
 

14. Evaluatie stukken 
Jessica: Bij de OER’en-B was de discussie van vorige PV niet in het besluitvormende stuk 
meegenomen. Dat had ik graag wel teruggezien als samenvatting van de punten van vorige PV. 
Bij informatiewetenschappen miste ik de plus- en minpunten van het laten verwijderen ofwel 
behouden van het artikel. 
Daan: Bij de OER-A miste dat de de ODs vorig jaar degenen waren die onze stemvoorstellen 
tegenhielden, wat mijn mening compleet veranderde. Dit van tevoren bekend hebben was 
handig geweest. 
Jessica: Dit was mij niet bekend en is niet door Robin aangedragen. 
Daan: Dat snap ik wel moet hoe druk jullie het hadden. 
 

15. Evaluatie PV 
Jessica: Het was een drukke PV. Er is veel ingestemd. 
Koen: Ik ben heel blij dat dit er allemaal doorheen is. 
Robin: Dat zeg je wel, maar alle OER’en komen weer terug. 
Daan: Ik vind het heel sterk hoeveel stemvoorstellen je hebt voorgelezen Jessica en over hoe 
weinig je er gestruikeld bent. 
 

16. Rondvraag 
Robin: We gaan onze foto bij de nieuwe koffiecorner maken. 
Daan: Koen, Robin en Björn we gaan zo nog even zitten voor de werving dingen. Dat doen we na 
de foto. 
 

17. Actielijst 
(PV-220329-01) Actie Manish - Achterhaal hoe het zit met rechten over herbenoeming vice-
decaan voor volgende raden. 
(PV-220329-03) Actie Damian - Zoek uit wat er gebeurd met project 1 en 2 in de bachelor 
scheikunde. 
(PV-220405-03) Actie Damian - Mail OD Bèta-Gamma over het eruit halen van Human AI en het 
volgen van het vak Cognitie. 
(PV-220412-01) Actie Werkgroep HR - Voer de aanpassingen van het HR en werkafspraken 
door. 
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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. 
Pro Memorie-07 COO - Breng beredenering voor wijzigingen OER’en naar de PV. 
Pro Memorie-08 Robin - Stuur mail over campagne financiering door naar nieuwe partijen zodra 
die bekend zijn. 
 

18. Punten volgende agenda 
Jessica: Komt wel bij de volgende agenda. Zet alles alsjeblieft in Trello. 
 

19. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 20.05. 


