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Voorzitter Jessica Bakker 
Aanwezig Jessica Bakker, Koen Oostinga, Damian Piersma, Liang Telkamp, Esmee van 
Brandenburg 
Afwezig  Manish Jhinkoe-Rai, Jasmijn Hoevers, Daan Jellema, Parcival Maissan, Robin 
Wacanno, Noa Kluiters, Winson Ooi 
Notulist  Myrthe Zwart 
Gast   Björn Out (vanaf punt 9) 

 
 

1. Opening 
Voorzitter Jessica opent de vergadering om 18:01. 

 
2. Notulen & Actielijst 

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. 
Jessica: Niets meer van gehoord. 
(PV-220329-03) Actie Damian - Zoek uit wat er gebeurd met project 1 en 2 in de bachelor 
scheikunde. 
Damian: Was al gedaan. 
(PV-220405-03) Actie Damian - Mail OD Bèta-Gamma over het eruit halen van Human AI en het 
volgen van het vak Cognitie. 
Esmee: Heb ik overgenomen. Ik heb nog geen reactie op mijn mail. 
(PV-220412-01) Actie Werkgroep HR - Voer de aanpassingen van het HR en werkafspraken 
door. 
Jessica: Zit erin, wordt nog een keer nagelezen en daarna gedeeld. 
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. 
 

3. Post 
In 
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Jessica:  

- Uitnodiging CoBo Commissie Intree 

- Kees: update klachtenprocedure 

 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Jessica: Er zijn veel afwezigen. Robin en Noa zijn ziek, Daan, Manish, Parcival, Jasmijn en Winson 
zijn ook afwezig. Rustige PV, iedereen zit ver weg, volgens mij zijn ze bang voor ons. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Daan: Beste raad, 
 
Afgelopen week heeft de FPC nog even alles op alles gezet voor de werving. Dit heeft haar 
vruchten afgeworpen en wij verwachten volgend jaar te kunnen beginnen met een bijna 
volledige raad. Ik wil nogmaals iedereen die zich heeft ingezet voor de werving van harte 
bedanken voor hun moeite. Vanwege de grote inspanning van de FPC leden heeft de commissie 
deze week een recess en zal dus ook niet samenkomen, verwacht volgende week dus ook geen 
update. 
 
Een aantal belangrijke zaken: 
- Onze CoBo is verplaatst naar 15 juni. 
- De vervolgstappen voor informatievoorziening zijn besproken. 
- We gaan mogelijk een eigen stand krijgen bij flux. 
 
Jessica: Hoi allemaal, 
 
Vanochtend heeft CFO weer vergaderd, hierbij hebben we de punten voor het BO voorbereid 
door tactieken te maken. Verder hebben we de agendapunten voor vanavond voorbesproken. 
 
Damian: Beste allemaal, 
 
Wegens ziekte van mijzelf en afwezigheid van een van de commissieleden is er afgelopen week 
in de COO niet vergaderd. 
 
Vanavond komt S&D weer naar de PV én verwacht ik een update van Robin en/of Esmee over de 
meeting omtrent de taaleisen die straks plaatsvindt met de desbetreffende OC’s. 
 
Tot vanavond allemaal! 
 
Liang: Hoi allemaal, 
 
Afgelopen week hebben wij weer met de taakgroep inwerken vergaderd. 
 
- We hebben een verdeling gemaakt van wie welke trainingen/activiteiten geeft en organiseert; 
- Het tijdspad voor de inwerkmap is gemaakt (begin mei zouden wij graag feedback willen van 
de raad). 
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Verder willen we een Crazy88 maken voor de nieuwe raadsleden. Als iemand nog leuke 
opdrachten heeft, stuur ze vooral door. Ter inspiratie heb ik hier een link naar de oude versie 
van Crazy88. (zie mail voor link) 
 
Robin: Hoi iedereen, 
 
Het DB heeft vorige week gelukkig weer kunnen vergaderen: 

- We hebben de laatste zaken omtrent de aanbevelingsbrief besproken. 
- De reactie van het DT op onze uitgebleven instemming voor Science & Design is 

behandeld 
- Er is gesproken over de trainingen aan de volgende raad die mogelijk door de CSR 

worden verzorgd. 
 
Jessica: Van de CSR is er geen update. Ik ga een mail sturen dat wij graag een update willen 
ontvangen. 
 

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. Staking docenten UvACasual - gevolgen voor studenten 
8. Evaluatie evaluatie kwaliteitsafspraken 
9. Voortgang Science & Design 
10. Notulen IO 
11. W.v.t.t.k. 
12. Wat gaat er naar de CSR? 
13. Evaluatie Stukken 
14. Evaluatie PV 
15. Rondvraag 
16. Actielijst 
17. Punten volgende agenda 
18. Sluiting  

 
Jessica: Een extra puntje Notulen IO, die plaats ik onderaan. 
 
De agenda is vastgesteld. 
 

7. Staking docenten UvACasual - gevolgen voor studenten 
Is het stuk niet duidelijk? 
Klopt de informatie? 
Mist er informatie? 
Discussiemoment 
Welke problemen zien wij als gevolg van de staking? 
Jessica: Zien wij geen problemen? 
Koen: Voor de mensen die niet bij de voorbespreking waren vanochtend zal ik die er even 
bijpakken. Vragen die gesteld zijn: welke problemen gaat dit geven? Hoe zien zij oplossing voor 
zich? Hoe kunnen zij er voor zorgen dat studenten niet de dupe worden? De studenten worden 
namelijk de dupe want de onderwijskwaliteit gaat omlaag. 
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Jessica: Het gaat om de specifieke problemen die wij zien, om ons argument te ondersteunen. 
Studenten krijgen later hun cijfers en dit geeft problemen voor het BSA. 
Liang: De rest staat toch al in het stuk? 
Jessica: We zien geen extra problemen. 
Zien wij de problemen waarom de staking is georganiseerd? Welke vragen willen we aan het DT 
stellen? 
Liang: Ik snap het wel van de docenten, nu leg je de bal ook bij het DT dat zij iets moeten doen. 
Esmee: Het is wel natuurlijk een probleem. Het gaat er niet over dat ze geen vast contract krijgen 
maar dat ze niet genoeg geld krijgen toch? 
Koen: Nee het gaat er om dat ze contracten van vier jaar krijgen en nooit een vast contract. Ze 
vinden het vervelend dat ze geen vaste baan garantie hebben. 
Damian: Eigenlijk is zo’n staking een machtsmiddel richting het CvB en alle DT’s. Ik betwijfel of 
ze hiermee dingen gaan bereiken, verder zie ik niet problemen in de staking. 
Koen: Ze gebruiken het als machtsmiddel, maar hoeveel waarde wordt gehecht aan of aan de 
prerequisites is voldaan of niet voldaan? 
Jessica: Studenten krijgen wel te horen of ze een cijfer hebben, maar het wordt nooit in SIS 
geregistreerd. Dus de eerstejaars krijgen geen BSA. 
Koen: Oh dus je krijgt wel gehaald of niet gehaald. 
Jessica: Ze krijgen geen cijfer in het systeem, dus geen BSA. 
Koen: Dan moet uitstel van het BSA komen dan. Ik snap het punt, maar de manier waarop het 
gedaan wordt is vooral vervelend voor studenten en niet de mensen die er over beslissen. 
Liang: Als ze krijgen te horen of ze het hebben gehaald of niet, maar het cijfer niet wordt 
ingevoerd, wat heeft het echt als gevolg voor studenten? Zij kunnen door want het is niet hun 
schuld. 
Esmee: Ouderejaars hebben moeite met hun master starten. 
Koen: Aanvraag bachelordiploma, aanvraag masterdiploma, BSA. Dat zijn best wel wat punten 
waarop het belangrijk is. Het is best wel een machtsmiddel, maar nadelig voor studenten. Tenzij 
ze snel resultaat boeken, dan vind ik het prima. Voor aanmeldperiodes master. Ik ben het er niet 
mee eens. 
Jessica: Dit is wel een van de beter stakingen. Ze hadden ook kunnen besluiten om geen les te 
geven. Dat is een groter probleem. 
Koen: Geen onderwijs geven is dan het meest krachtige machtsmiddel. Universiteit zijn verplicht 
om onderwijs te geven. Als je daar niets aan doet is het tegen contract. Dit staat nu half in de 
OER’en maar is niet heel heftig. 
Esmee: Dus jij zegt dat ze ook geen les moeten geven. 
Koen: Ja een week geen les geven is effectiever. 
Esmee: Effect van het niet krijgen van cijfers in SIS is minder dringend dan geen les krijgen. 
Koen: Ze zijn nu iets kuts voor studenten aan het doen zonder iets te bereiken. Ik heb liever nu 
iets nog vervelenders doen en iets bereiken. Dat is beter voor de onderwijskwaliteit en ook voor 
ons. 
Jessica: We zien het probleem op zich wel dat docenten langer een contract nodig hebben. 
Daarbij krijg ik te horen dat de huidige vorm niet de beste vorm is, daar kunnen wij niets aan 
doen. Wij kunnen morgen aan DT vragen sturen dat ze porren dat er sneller reactie komt. 
Damian: Morgen? 
Jessica: Overmorgen. 
Koen: Ik vind het moeilijk hier heel veel input te geven. Wat wij hier mee kunnen is het hier mee 
eens zijn en eventueel de nadelen voor studenten bekijken, dat zijn een paar concrete punten. 
Wat het DT overmorgen doet is ‘ohja centraal’. Dat is letterlijk wat ze gaan doen. Ik vraag me af 
wat wij hier mee kunnen. 
Jessica: We kunnen ons DT porren om op centraal niveau te porren dat het sneller opgelost 
wordt. 
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Koen: Kunnen we dan niet beter Manish porren. 
Jessica: Ik hoopte op een update van de CSR. 
Damian: Por Manish Jessica. 
Koen: Zij gaan daar meer mee kunnen, de CSR. 
Jessica: Er zijn geen concrete vragen meer. 
Jessica: Volgens mij kan je geld terugkrijgen als cijfers niet gegeven worden, maar dat weet ik 
niet zeker dus moeten we even uitzoeken. 
Koen: Ik vind het lastig. Dit was tijdens het IO ook zo, Jasmijn en Winson zijn er niet. Als wij 
domme vragen stellen weten we niet of het domme vragen zijn en wat de antwoorden zijn. Wij 
weten hier niet genoeg over. 
Jessica: We zijn nu redelijk aan het evalueren. Bij beeldvormend kan je ook vragen stellen en een 
actiepunt geven dat de vragen beantwoord moeten zijn. 
Koen: Dat hoop ik sowieso, er zijn vragen en feedback op het BO stuk. 
Jessica: Geen full BOB dan fijn maar niet noodzakelijk. 
Koen: Ik vind het wel meer dan fijn. Het doel is duidelijkheid voor student, maar wat? Dat is toch 
niet het doel, het doel is risicobeperking voor studenten. 
Jessica: En dat ze weten wat de gevolgen zijn. Vanochtend was nog niet bij studenten bekend hoe 
ze te horen kregen of ze een vak hebben gehaald of niet. Er is voor studenten geen duidelijkheid. 
Koen: Is het dan niet een hele andere insteek dan vanochtend bij de voorbespreking van het BO. 
Daar hebben we vooral naar problemen gekeken, nu moeten Bèta-Gamma en Future Planet 
Studies studenten zo goed mogelijk weten wat er gaande is. Duidelijkheid moet er zijn, maar dan 
kunnen we aan DT vragen hoe we er voor zorgen dat ze vanuit de UvA op elk punt zo goed 
mogelijk geïnformeerd worden. 
Damian: Wat Koen zegt is het enige wat we kunnen doen op facultair niveau. Verder weet ik niet 
wat ze hier precies mee willen bereiken. 
 

8. Evaluatie evaluatie kwaliteitsafspraken 
Is het stuk niet duidelijk? 
Esmee: Het klopt dat dus sommige hoofdstukken niet altijd de info bevatten die ze zouden 
moeten bevatten? Dat was raar. 
Jessica: Naar onze mening bevat het niet de info die het zou moeten bevatten. Wij willen 
evaluatie op de kwaliteit, niet op dat het uitgevoerd is. 
 
Klopt de informatie? 
Mist er informatie? 
Zijn er nog andere opvallendheden in de evaluaties? 
Koen: Ik wilde even weten wat de bedoeling van dit punt is. Was dit niet iets voor het BO 
geweest? 
Jessica: Uiteindelijk wel, maar we wachten nog op informatie van Kees. We willen eerst een 
raadsmening voordat we het op een IO of BO aankaarten. 
Koen: Lijkt me een goede voor de vervolgacties, dat dit op een IO/BO besproken gaat worden.  
Dat staat er nu niet bij. 
Koen: Er staat onduidelijkheden verder uitzoeken, die gaan er komen door informatie die Kees 
nog gaat sturen? 
Jessica: Een deel. Een paar onduidelijkheden waarvan er niet is geëvalueerd krijgen we geen info 
van, maar er zijn een aantal nieuwe vakken en daar krijgen we vakevaluaties van. Er zijn van de 
kwaliteitsgelden nieuwe vakken gemaakt. 
Koen: Hoezo zijn er nieuwe vakken uit kwaliteitsgelden gekomen. 
Jessica: Hetzelfde als bij Science & Design, die komt ook uit kwaliteitsgelden. 
Koen: Waarom worden er inhoudelijke opleidingsdingen gerealiseerd vanuit kwaliteitsgelden, 
dat is toch algemeen. 
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Jessica: Het idee was om twee minoren te maken en deze voor alle bachelors beschikbaar te 
maken. Daaruit bleek dat een minor te veel was en toen zijn er keuzevakken voor gemaakt. Als 
het goed is zijn die voor iedereen toegankelijk. Iedereen mag het als keuzevak volgen. 
Koen: Het past dus binnen de 180 EC. Als het alleen een extra vak is en niet nuttig voor de rest 
van je opleiding dan is het helemaal onzinnig. 
Jessica: Dit is al een mening. Dit moet verder uitgezocht worden. Dan komt er een BO stuk. 
Koen: Jij weet dat Kees komende week info gaat verschaffen. 
Jessica: Het idee is dat we van vakken vakevaluatie krijgen en informatie over een project 
rondom autisme, dat moet nog uitgezocht worden. Het ligt eraan hoe snel Kees is. Volgende 
stukken gaan we besluiten of we betere evaluaties willen en of we feedback willen geven, denk 
hier voor het volgende stuk over na. 
Koen: Waarom moeten we besluiten dat we betere evaluatie willen? De informatie is niet 
toereikend en feedback willen we sowieso. 
Jessica: Betere informatie hebben we een raadsmening voor nodig. 
Esmee: Wil je specifieke of algemene feedback? 
Jessica: Feedback op de projecten zelf. 
 
Björn komt binnen 18.31 
 

9. Voortgang Science & Design 
Jessica: Er komt een w.v.t.t.k. over de Engelse taaleisen. 
 
Is het stuk niet duidelijk? 
Klopt de informatie? 
Damian: In de laatste alinea boven de discussiepunten daar staat ‘Damian of een ander FSR lid 
mag de curriculumcommissie in en drie andere leden aandragen’. Damian mag er in en nog 3 
mensen aandragen. 
Jessica: Dan kunnen we toch Noa aandragen. 
Damian: Die heb ik in eerste mail naar Kees aangedragen. 
Koen: Dit klinkt permanent, zij hebben besloten dat Damian in de curriculumcommissie.  
Damian: Chris beslist wie er in komen. Daarvan ben ik er toevallig één. 
Jessica: Bij nieuwe opleidingen bij andere faculteit zit ook altijd iemand van de FSR in de 
curriculumcommissie juist om de lijntjes kort te houden na instemmen. 
Damian: We moeten al blij zijn dat er één van de FSR in zit terwijl er maar vier studentleden 
komen. 
Koen: Ik heb er wel een probleem met dat jij er in mag en Noa niet omdat jij raadsassistent bent 
en er anders in zou staan dan een raadslid. Het gevaar is als Damian niet meer wil dat er niet 
iemand anders in mag want het mag geen raadslid zijn. Ik wil monitoren dat er sowieso iemand 
in de curriculumcommissie zit van de FSR. 
Jessica: Dat kunnen we meenemen in het volgende stuk. Misschien een stemvoorstel met dat we 
eisen dat er altijd iemand van de FSR in curriculumcommissie zit. 
 
Mist er informatie? 
Koen: Het DT heeft gezegd dat er een toenemende vraag is naar dit soort opleidingen. Waar 
blijkt de toenemende vraag uit? 
Björn: Die weet ik ook niet. Ik heb er vast een stuk van, maar dan moet ik gaan graven. 
Damian: Naast die vijftien mensen is er ook nog een ander onderzoek gedaan, namelijk 
interviews bij middelbare scholen met veel meer dan vijftien mensen. 
Björn: Ze hebben een marktonderzoek bureau de opdracht gegeven om te kijken of er markt is. 
Koen: Dan moet je niet zeggen er is vraag. 
Damian: Conclusie is dat er vraag is naar zo’n opleiding. 
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Discussiemoment 
Mogelijke vervolgstappen 
Jessica: Iemand van de FSR blijft in de curriculumcommissie, niet alleen van deze FSR maar ook 
de volgende. 
Koen: Ik zou heel graag een pleidooi willen horen vanuit COO, daar moet sowieso een 
raadsmening van komen. Er is niet genoeg info om in te stemmen. Hoe staat COO er in? 
Damian: Daar gaat nog een heel pleidooi over komen. Donderdag ga ik het naar onze 
vergadering brengen. Volgende week komt er weer een stuk, of in OB stuk of een nieuw stuk. 
Jessica: Je kan denk ik ook opnieuw een BO stuk aandragen, je hoeft niet altijd de BOB-cyclus af 
te maken bij nieuwe info. 
Jessica: Eisen die we eventueel willen stellen? 
Damian: Korte lijntje, maar komt in het pleidooi. 
Jessica: Wanneer Damian uit de raad gaat, dat er een vervanging is door iemand van de FSR. Ook 
al stop het lid, er zit altijd iemand van de FSR in de curriculumcommissie. Vervolgstappen stuk: 
over een nieuw instemmingsverzoek nadenken, volgende week of week erna een stuk. Verder de 
FSR naar de curriculumcommissie sturen. Studentleden vinden voor de curriculumcommissie. 
Wil je hiervoor een actiepunt Damian? 
Damian: Komt wel goed. We gaan een kleine wervingsactie doen. 
Jessica: Geen FPC nodig? 
Damian: Nee, die zijn denk ik wel even klaar met werving. 
Jessica: Contact houden met de CSR over ontwikkeling. 
Koen: Over het vorige, enig idee waar die mensen vandaan gaan komen? 
Damian: Ik weet uit welke richting. Ik ben afgevaardigde voor renewable energy and resources. 
Björn: Wat zijn de andere? 
Damian: Hightech designer materials; renewable energy and resources; engineering, life, and 
health; information science, modeling, and simulation. Dat is de rest. 
Jessica: Daar worden mensen voor verzorgd. Ook contact houden met de CSR over 
ontwikkelingen. Handig om in de archivering te zetten voor volgende jaar. 
 

10. Notulen IO 
Myrthe: Het viel mij op aan de hand van het maken van de notulen van het afgelopen IO dat de 
procedure rondom het goedkeuren van notulen vrij inefficiënt is. Kees had een opmerking over 
een woord wat volgens hem niet correct was, maar dat kan ter plekke op een overleg niet 
opgelost worden door het terug te luisteren, dus dan volgt een hele discussie die eigenlijk niet 
nuttig is omdat het gewoon even teruggeluisterd moet worden. Het lijkt mij veel handiger als het 
DT, in plaats van hun opmerkingen mee te nemen naar het overleg en problemen daar aan te 
kaarten, hun opmerkingen als comment in het document zetten. Dan kan ik voor aanvang van 
het overleg nog even terugluisteren en eventueel corrigeren en dat meenemen naar het IO. 
Hoeven we ook niet moeilijk te doen met notulen die niet aangenomen kunnen worden omdat 
nog gecheckt moet worden of iets correct is, waardoor het ook weer terugkomt bij het overleg 
daarna. 
Jessica: Ik zou dat even bij het volgende BO bespreken. 
Esmee: Ik vind het ook raar, want het is voor hen lang geleden dus hoe weten ze precies wat er 
gezegd is terwijl er een opname is. 
Jessica: Vanuit DB, we moeten dan even overleggen om de notulen als ze af zijn en door de 
technisch voorzitter gelezen dan een concept te sturen alvast, dan hebben ze ook meer tijd om 
het te lezen. 
Koen: Op vergadering zelf bespreken is niet handig inderdaad. Het is voor de vergadering goed 
om te weten of er nog opmerkingen zijn. 
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11. W.v.t.t.k. 
Update gesprek Engelse taaleisen 
Jessica: Dit wordt ook op het BO besproken. 
Esmee: Ik heb met een aantal OC’s gesproken. Het probleem, wat eruit is gekomen is, is dat één 
OC was van lagere taaleisen en de rest hogere taaleisen. Ze kwamen er op neer omdat de 
taalkennis en academische skills niet goed genoeg zijn. Daardoor moeten ze studenten leren 
papers te lezen en begrijpen i.p.v. met de daadwerkelijke stof bezig te zijn. De mensen met de 
taaleis lager vonden hetzelfde probleem, maar hogere eisen ziet zij niet werken, maar een lagere 
taaleis werkt ook niet weten ze. Zij vonden om de taaleis te verlagen moet ook het taalniveau 
van de vakken zelf verlaagd worden en anders de taaleis verhogen. Daarnaast was ook een 
probleem dat cursussen aanbieden heel veel geld kost. Studenten die goed Engels al kunnen, 
kunnen het niet betalen. Misschien kunnen we vanuit de UvA een cursus aan te bieden als een 
‘leer van ons’. 
Jessica: Voor buitenlandse bachelorstudenten heeft de UvA een Nederlands cursus. 
Esmee: Iemand wilde een Nederlands cursus volgen, maar vond het te duur. 
Koen: Idee vanuit hen is dan om de taaleis te versimpelen en een schakelprogramma te doen? 
Esmee: Ja een vak aanbieden met academische vaardigheden. Maar dat is lastig want sommige 
masters duren een jaar. Misschien eerst makkelijker beginnen en het moeilijker maken later. 
Damian: Die course over de hele master, daar hebben wij niet heil in gezien bij de COO. De UvA 
heeft ook een Writing Centre waar ook Engels wordt aangeleerd, zijn wij achter gekomen in 
gesprekken met de OD’s en coördinatoren. Dat zouden we beter onder de aandacht kunnen 
brengen, dat kan deels het probleem verhelpen. Nu weet bijna niemand dat het bestaat. 
Liang: Dat lijkt mij beter. Het is niet de taak van een master om academische vaardigheden aan 
te bieden. Het is juist verdieping. 
Esmee: Daar liepen de OC’s ook tegenaan. 
Jessica: Is het ook bekend of dit vooral gaat om alle internationale studenten of studenten van 
buiten Europa? 
Esmee: Weet ik niet, er is wel onderscheid tussen native English speakers en non-native 
speakers. 
Jessica: In principe is er hetzelfde programma in Europa. Als je in Europa een bachelor hebt 
gedaan dan zou je academische vaardigheden moeten hebben gehad. 
Esmee: Er waren twee mensen van buiten Europa ja. 
Jessica: Dan zou je ook als eis kunnen stellen dat er een schakelprogramma is voor 
internationale studenten buiten de EU, een zomercursus. 
Damian: Tijdens het BO ligt de focus op de taaleisen, maar hoe kunnen we onder de aandacht 
brengen dat UvA cursussen betaalbaar aanbiedt. 
Björn: Wat betreft Engels taaleisen, alleen al de toetsen waar ze om vragen zijn duur. Dus het 
zou goed zijn als ze vanuit de UvA een Engelse toets aanbieden. 
Esmee: Over toetsing, er is een te kleine selectie van toetsen die de UvA accepteert. Er zijn 
genoeg toetsen die hetzelfde zeggen over het Engels niveau. Er was een verschil tussen 
Cambridge en nog iets anders, voor cambridge had je C2 nodig en de andere minimaal een 7. Er 
is een verschil daarin. Een OC merkte dat op. Een toets met minimaal een 7 is makkelijker. 
Björn: Ik denk dat het vrij afgesteld is. Toetsen geven een niveau aan en dat doet iedereen wel, 
maar op een andere manier, maar dat zou afgestemd moeten zijn. 
Jessica: Die Engelse taaltoetsen zorgen niet voor beter academisch Engels. Ik heb CAE gehaald 
met een goed cijfer, maar mijn academisch Engels is bagger. Die cursussen werken niet. Het gaat 
er vooral om hoe goed kan jij op het goede moment moeilijke woorden gebruik. Het zorgt niet 
voor goede Engelse kwaliteit want je haalt makkelijk hoge cijfers als je getraind wordt op de 
trucjes. 
Björn: Altijd een externe toets is best een barrière. 
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Damian: Standaard een interne toets lijkt mij veel beter. Dan is er voor de UvA 
kwaliteitswaarborging en moet iedereen hetzelfde niveau halen. 
Jessica: Misschien is dit iets voor een stuk. 
Koen: Hoe mooi zou het zijn als je een schakelprogramma als vak aan kan bieden en dit uit de 
kwaliteitsgelden kan halen. 
Esmee: Er was ook een opmerking dat als je een toets niet haalt dat je dan zo’n cursus moet doen 
of aangeboden krijgt. 
Damian: Beetje zoals de VU met hun taaltoets. 
Myrthe: De VU heeft voor iedereen een interne taaltoets, ook studenten die bij de VU zelf een 
bachelor hebben behaald. 
Jessica: Dan moet je wel kijken wanneer de screening wordt gedaan. Er moet nog genoeg tijd 
zijn. 
Damian: Aan het begin van het academisch jaar. 
Jessica: Voor de zomer lijkt mij handiger. 
Damian: Je doet aan het begin van het academisch jaar de toets en dan een cursus als je het niet 
hebt gehaald. 
Jessica: Voor de zomervakantie lijkt mij beter, dan is er minder stress. 
Liang: Ik ben voor aan het begin van het collegejaar, dan doe je een toets en als je die niet haalt 
dan bijles. 
Koen: Voor de zomervakantie lijkt me lastig met internationale studenten want die zijn er niet. 
Binnenkort met Bèta VU bespreken. 
Esmee: Dat ga ik doen. 
Koen: Om dat daar aan te dragen. 
Esmee: Over 3 weken heb ik nog een keer gesprek. 
Damian: Goed om dan mee te nemen. 
Esmee: Als je de screening voor de vakantie doet, ik weet niet of die cursus een verplichting is. 
Kan je mensen in de zomervakantie een cursus verplichten? 
Jessica: Je kunt ook tijdens de zomervakantie aanbieden en dan ook nog eentje aan het begin van 
het collegejaar. Misschien kun je het bij de numerus fixus doen, dan doe je toch al een toets. 
Damian: Bij de numerus fixus is voor of tijdens de vakantie mogelijk, dan voor de rest aan het 
begin van de opleiding het makkelijkste en daarna eventueel de cursus. 
Esmee: Willen jullie een update over het gesprek met bèta VU? 
Jessica: Ja graag, kunnen we nu doen. 
Esmee: De mensen die we gesproken hadden waren het met ons eens en wilden dit uitzoeken, 
die bijvakinschrijving en het tentamenbeleid. Zij gaan ook een survey onder VU studenten 
houden met dezelfde vragen. Zij zou het bespreken met haar raad. Ze gaat contact opnemen met 
een studie waarbij het al gebeurd. Er zijn drie studies waarbij automatisch bijvak inschrijving al 
gebeurt. Aarde en Economie, Informatie Multimedia en Management van de VU. 
Jessica: Wiskunde bij de UvA. 
Esmee: We gingen onze inschrijfprocessen voor de VU voor ons en de UvA voor hen uitzoeken 
en sturen om verschillen en overeenkomsten te zoeken. 
Damian: Vergeet niet de commissie te CC’en 
Esmee: We gaan ook de regels omtrent tentamens allebei reglementen doorsturen en 
vergelijken. 
Jessica: Grootste punt is denk ik dat UvA studenten wel tentamens mogen meenemen, en VU 
studenten niet. 
Damian: Dat verschilt ook per docent. Dat is een VU regel. 
Jessica: De UvA regel is zodra een docent niet aangeeft dat je hem niet mag meenemen mag je 
hem altijd meenemen. 
Damian: En beleid van laatkomers is anders. Bij de VU als je te laat komt wordt je pas na 30 
minuten binnengelaten met alle laatkomers. Bij de UvA mag je tot 30 minuten nog binnenkomen. 
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Björn: Andere faculteiten bij de UvA doen het net als de VU, wij zijn buitenbeentjes. Ik wou nog 
wat vragen, Informatie Multimedia Management bestaat niet meer. 
Esmee: Staat wel nog op de VU en UvA website.  
Jessica: Misschien even uitzoeken. 
Björn: Volgens mij heeft de VU geen informatiekunde. 
Esmee: Deze informatie heb ik van de UvA site, dus dan is het niet up to date. De VU website kon 
ik het niet vinden. 
Jessica: Even in de studiegids opzoeken of OER. 
Björn: Studenten UvA informatiekunde worden als bijvakstudenten voor IMM ingeschreven 
maar IMM bestaat niet meer. Ze hebben nog wel wat derdejaars IMM volgens mij. 
 

12. Wat gaat er naar de CSR? 
Jessica: De staking van onze docenten. 
 

13. Evaluatie stukken 
- 
 

14. Evaluatie PV 
Jessica: Was redelijk snel, volgeluld met updates, was gezellig. 
Damian: Laten we dit vaker doen. 
 

15. Rondvraag 
Esmee: Ik ben volgende week dinsdag jarig. Ik weet niet zeker of ik er bij ben. 
Koen: Doe hier je party. 
Björn: Ik ben er volgende week niet. Ik heb vakantie. 
Koen: Welke taart vind je lekker Esmee? 
Esmee: Chocolade taart, mokka schuim. 
 

16. Actielijst 
(PV-220329-01) Actie Manish - Achterhaal hoe het zit met rechten over herbenoeming vice-
decaan voor volgende raden. 
(PV-220405-03) Actie Esmee - 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. 
(PV-220419-01) Actie Jasmijn en Winson - Neem contact op met Manish over staking docenten 
op centraal niveau. 
(PV-220419-02) Actie Jessica - Zoek uit of je collegegeld terug kan vragen bij te laat 
gepubliceerde cijfers. 
Jessica: MvT van de WHW, staat uitgelegd over het verhaalsrecht. Dit is het recht van een 
student om wanneer de opleiding zich niet aan haar beloften of plichten houdt een student (een 
deel van) zijn collegegeld terug hoort te kunnen krijgen. 
(PV-220419-03) Actie Iedereen - Bedenk feedback op de projecten van de kwaliteitsgelden voor 
donderdagavond 21/04 23.59 en stuur dit naar Jessica. 
(PV-220419-04) Actie Damian - Vul de BO voorbereiding over Science & Design aan. 
(PV-220419-05) Actie Esmee - Zoek uit of Informatie Multimedia en Management nog bestaat. 
 
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 
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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. 
 

17. Punten volgende agenda 
Jessica: Vervolg stukken van alle punten van vandaag. 
Damian: Misschien taaleisen. 
Koen: Nabespreking BO. 
 

18. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 19:20. 


