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Voorzitter Jessica Bakker 
Aanwezig Jessica Bakker, Koen Oostinga, Damian Piersma, Parcival Maissan (tot punt 7), 
Esmee van Brandenburg, Winson Ooi, Jasmijn Hoevers, Liang Telkamp, Noa Kluiters, Daan 
Jellema (vanaf punt 5) 
Afwezig  Manish Jhinkoe-Rai, Robin Wacanno 
Notulist  Myrthe Zwart 
Gast   Björn Out 

 
 

1. Opening 
Voorzitter Jessica opent de vergadering om 18:20. 

 
2. Notulen & Actielijst 

Jessica: Geen opmerkingen op de notulen. 
De notulen van afgelopen vergadering zijn aangenomen 
 
(PV-220405-03) Actie Esmee - Mail OD Bèta-Gamma over het eruit halen van Human AI en het 
volgen van het vak Cognitie. 
Esmee: Gebeurd, via Kees en Lex gegaan en die hebben doorgestuurd dat hij moet reageren, 
maar dat is nog niet gebeurd. 
Jessica: Punt mag er vanaf, rest wordt in commissie meegenomen. 
(PV-220419-03) Actie Iedereen - Bedenk feedback op de projecten van de kwaliteitsgelden voor 
donderdagavond 05/05 23.59 en stuur dit naar Jessica. 
Jessica: Deze mag er ook vanaf. 
(PV-220426-01) Actie Esmee - Meldt aan red-uvaweb@uva.nl over de opleiding die niet meer 
bestaat (IMM) en dat het van de website af moet. 
Esmee: Gemeld en er vanaf gehaald en veranderd. 
(PV-220426-02) Actie Koen - Inventariseer op welke data Joris Flesch kan en stuur een Doodle 
naar de studieverenigingen en Daan voor het overleg met gebouwbeheer. 
Koen: Gebeurd. 
(PV-220426-03) Actie Robin - Vraag om de concept TER van Software Engineering en vraag of 
wij hier nog feedback op mogen leveren. 
Damian: Als het goed is wel. 
Jessica: Is het gebeurd? Dan mag het er vanaf. 
(PV-220426-04) Actie Damian - Vraag aan Chris Slootweg wie de andere studentleden zijn van 
de curriculumcommissie van STI. 
Damian: Heb ik niet eens hoeven vragen, zie het PV stuk. 
Jessica: Dan mag deze er ook vanaf. 
(PV-220426-05) Actie Damian - Zoek de houdbaarheidsdatum van de curriculumcommissie van 
deze faculteit uit. 
Damian: Ik spreek Chris donderdag, dan vraag ik het hem. 
Jessica: Dan laat ik deze er nog op staan. 
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(PV-220426-06) Actie Damian - Kijk of er een curriculumcommissie voor de bachelor 
scheikunde is. 
Damian: Nee, die is er niet. 
Jessica: Mag er vanaf. 
(PV-220426-07) Actie COO - Stuur de concept instemmingsbrief mee met het volgende PV stuk 
over STI. 
Damian: Als het goed is heeft iedereen deze ontvangen. 
Jessica: Mag er ook vanaf. 
(PV-220426-08) Actie Parcival - Maak een overzicht van de taaleisen van de 
bacheloropleidingen en onze mening daarover en stuur dit naar het DT. 
Parcival: Nog niet gedaan. 
(PV-220426-09) Actie CFO - Breng cum laude naar de PV. 
Jessica: Komt 24 mei naar de PV, dus mag er nog op blijven staan. 
 
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 

Jessica: 

- Uitnodiging CoBo FSR Bèta VU, is deze vrijdag 

- Brief UvASociaal 

- Adviesaanvraag OD, dit wordt door COO opgepakt 

- Stoppen voorzitter CSR 

- Uitnodiging evenement UvA Green Office 

- Uitnodiging CoBo van de CSR 

- CoBo FSR FGW is op een andere locatie 

 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Jessica: Robin is afwezig, Myrthe is ziek dus de notulen worden opgenomen en daarna 
uitgewerkt. Daan is wat later. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Liang: Hoi allemaal, 
 
Vlak voor de onderwijsvrije week heeft de taakgroep inwerken vergaderd. 
 
Belangrijke punten: 
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- De inwerkmomenten zijn allemaal ingepland met de kandidaten; 
- De inwerkmap zijn wij nu aan het controleren en komt volgende week jullie kant op voor 
feedback & suggesties. 
 
Vergeet niet wat leuke opdrachten/vragen te bedenken voor de crazy88. 
 
Daan: Beste raad, 
 
Bij deze stuur ik jullie weer eens twee FPC updates voor de prijs van één! Dat betekent ook weer 
dat jullie volgende week het zonder update van mij moeten doen. Voor het recess hebben wij 
besproken het dossier klachten opnieuw te agenderen op het IO na een teleurstellende update 
vanuit het DT. Ook is er gesproken over het archiveren van onze dossiers voor de 
zomervakantie. Ook gaan wij kijken of de studieadviseurs geïnteresseerd zouden zijn een brief 
met ons aan het DT te schrijven om te vragen om een teamleider. Daarnaast willen we gaan 
kijken naar de inrichting van de nieuwe raadskamer. Tenslotte gaan we langs bij het BVO om te 
kijken of de raad en studentenpartijen maar kunnen delen op de kanalen van 
studieverenigingen. 
Vandaag hebben wij de constitutieborrel deels voorbereid. Ook hebben we uitgebreid 
besproken wat er allemaal moet gebeuren voor de facultaire introductie. Daarnaast heeft 
Manish ons een uitgebreide update gegeven over zijn gesprekken met Gijs van de UB. Ook gaat 
Daan binnenkort eindelijk met de studieverenigingen, Kick en de bewaking zitten om te praten 
over de veiligheid en laptopdiefstal op het Science Park. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- We zijn bezig de website te vertalen naar het Engels. 
- Wij zijn langs een brainstormsessie over de inrichting van de kruislaan geweest. 
- De raadsposter en personaliaposter komen er eindelijk aan. 
- De studentenpartijen zijn een platform aangeboden voor de verkiezingen. 
- Wij gaan met Erik zitten over de communicatie van de faciliteiten bij een functiebeperking. 
 
Jessica: Hoi allemaal, 
 
Excuses voor de late update, maar CFO is net klaar met vergaderen. We hebben een reactie 
gekregen van Kees op een zeer belangrijke vraag over het rapport van de kwaliteitsafspraken en 
we kunnen de kwaliteitsafspraken weer op de PV behandelen. Ook gaan we de 
kwaliteitsafspraken op het IO behandelen. Verder hebben we de voortgang van de 
studentenbijbel besproken en zijn er nu echt stukjes tekst. Daarnaast hebben we ook gekeken 
naar punten die we op het FOC willen bespreken. We willen vooral vragen stellen zoals over de 
druk met betreft Cum Laude. 
 
Aantal belangrijke punten: 

- Cum Laude is opgepakt en komt 24 mei naar de PV 
- Er wordt gekeken naar of de druk in periode 5 toegenomen is door de onderwijsvrije 

week 
- Het advies ondersteuning herkansers is bijna klaar 

 
Robin: Hoi iedereen, 
 
Hier de belangrijkste punten uit de afgelopen DB-vergadering: 

- We hebben gezamenlijk het BO nabesproken 
- Een cadeautje voor Sophie voor haar hulp in januari en februari 
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- De organisatie van de PV van 17 mei, aangezien hier mogelijk geen quorum wordt 
gehaald 

- Het contact met de OD's. Hieruit is het stuk dat op deze PV besproken is voortgekomen. 
 
Damian: Excuus, mijn update komt er nog aan. 
 
18.25 Daan Jellema komt binnen 
 
Jessica: De update van de CSR ontbreekt ook. 
 

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. Voortgang Science, Technology & Innovation 
8. Contact met OD’s 
9. Inwerkmap 
10. Staking docenten UvACasual - gevolgen voor studenten 
11. Inrichting PV220517 
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  

 
Noa: Ik vroeg me af op UvAsociaal er niet vanaf kon. Het kost tijd en volgens mij is iedereen zijn 
mening wel duidelijk en het voegt niets toe omdat hun deadline vorige week donderdag was. 
Jessica: Is er nog iemand die heel graag deze brief wil bespreken vandaag? Neutraal. Is het oké 
om alleen de meningen bij de rondvraag kort te bespreken en geen boze brief te sturen? 
Parcival: Nee ik wil wel een boze brief. 
Jessica: Dan kan je die uit eigen naam schrijven. Dan wordt het punt UvAsociaal van de agenda 
gehaald. 
Daan: Ik heb nog een puntje over de inrichting van de PV van volgende week. 
Jessica: Prima, laten we dat onderaan de agenda zetten. 
 
18.30 Parcival Maissan heeft de vergadering verlaten 
De agenda is vastgesteld 
 

7. Voortgang Science, Technology & Innovation 
Jessica: Het doel is om de inhoud voor de nieuwe reactie op STI vast te stellen. Hiervoor zullen 
we eerst nog kort de reactie van het DT bespreken. 
 
Is het stuk niet duidelijk? 
Klopt de informatie? 
Mist er informatie? 
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Koen: Ik mis nog steeds een stukje over standaard iemand van de FSR in de CuCie. 
Damian: Koen, heb je de brief gelezen die erbij stond? 
Koen: Dat concept? 
Damian: Ja. Blijkbaar dus niet. 
Koen: Nee die heb ik wel gelezen. Ohja, niets gezegd. 
 
Discussie 
Reactie decaan 
Jessica: Ik wil dit graag per onderwerp die ik uit de brief heb kunnen halen bespreken. Het punt 
over de procedure slaan we over. Het eerste punt is de doorstroming naar de Master. Dit wordt 
bij de CuCie neergelegd en er wordt overlegd met Masters om te zorgen dat er een goede opvolg 
Master is. Is dit geruststellend of zijn er nog steeds zorgen? 
Daan: Ik zou graag per punt willen horen wat de COO hiervan vindt. 
Damian: Dat is wat Peter ook zegt een verantwoordelijkheid voor de CuCie dat die een 
programma maakt waarmee dat kan. 
Jessica: Zijn er nog zorgen dat dat lastig wordt? 
Damian: Als het programma goed in elkaar zit en je gaat je ook specialiseren in een richting, dus 
er is altijd een Master waar je naartoe kunt. Die zorgen zijn eigenlijk weg. 
Jessica: In CuCie wordt dus opgelet op doorstromen. Wordt er ook op gelet dat voor alle tracks 
er een Master mogelijk is en niet slechts voor één of enkele tracks? 
Damian: Daar wordt voor gezorgd. 
Jessica: Het volgende punt is de belangstelling voor de opleiding. De vier punten die zij hebben 
gegeven voor de belangstelling zijn: een toename in toestroom naar technische universiteiten, 
toename instroom bij een verwante opleiding, behoefte bij mensen die de opleiding gevolgd 
hebben, overleg met bedrijven en organisaties. 
Damian: Explosieve toenemen instroom daar heb ik zelf onderzoek naar gedaan of dat klopte, 
dat klopt. Simpelweg dat klopt. De verwante opleidingen dat verschilt per universiteit, maar dat 
lijkt ook te kloppende. Toenemende behoefte aan academisch geschoold technisch personeel 
daar kan ik zelf geen uitspraak over doen, maar als dat uit hun onderzoek komt dan durf ik dat te 
geloven. Echter zie ik daar ook wel de meerwaarde van in. 
Jessica: Haalt het de zorg weg? 
Damian: Ik wil nog iets extra's toevoegen. Er is een marktonderzoek geweest waaruit blijkt dat 
er belangstelling voor is. 
Noa: Je zei vergelijkbare studie, is dat Science, Business and Innovation? 
Damian: Nee het gaat om verwante studies. 
Noa: Bedoelen ze die dan? Aangezien we niet een strijd wilden tussen de twee. 
Damian: Nee, niet SBI, maar verwante studies. 
Koen: Ik had gezien dat er een pilot van een minor zou komen van deze opleiding, voordat de 
opleiding zou beginnen. Maar ze willen de opleiding sowieso volgend jaar starten. 
Damian: Collegejaar 23/24. 
Koen: Maar komende studiejaar bieden ze de minor aan, kan je van daaruit niet al de 
belangstelling zien. 
Damian: Dat kunnen we van daaruit inderdaad zien. 
Daan: Als die minor op dit moment aangeboden wordt, 
Damian: Niet op dit moment, volgend jaar. 
Daan: Ja volgend jaar, weten ook al een beetje hoeveel inschrijvingen? 
Jessica: Volgens mij in juni. 
Koen: Ik vind het sowieso gek dat de CuCie pas net gestart is, maar die minor volgend jaar al 
wordt aangeboden. 
Damian: Die minor wordt ook deels door de commissie opgezet, als inderdaad pilot van de 
studie. De eerste vergadering is donderdag al. 
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Daan: Zijn er ook concrete acties die ze er aan willen verbinden. Ik wil hier wel een concrete 
ondergrens voor hebben. 
Jessica: De vorige pilot, namelijk het honoursvak, hebben drie ofzo afgerond. 
Damian: Ja drie van de vijf. 
Jessica: Dat betekent dat van alle honoursstudenten er maar vijf geïnteresseerd waren. 
Noa: Maar hoeveel honoursstudenten zijn er nou echt? 
Jessica: Heeft het DT de zorgen weggehaald? 
Daan: Ik zou willen meenemen, neem een concrete ondergrens mee. Als je ziet dat er vijf 
aanmeldingen zijn dan moet je nog iets langer in de keuken gaan staan om deze bachelor op 
niveau te krijgen. 
Björn: Ik denk niet per se dat inschrijvingen voor een minor per se verband houden met 
inschrijvingen voor een bachelor. De doelgroep is heel anders. 
Daan: Je moet wel een beetje animo zien zou ik zeggen en je kunt ook kijken hoeveel mensen de 
minor afmaken en tevreden zijn over de vakken. 
Jessica: Er zijn niet per se zorgen, maar het klinkt alsof we willen dat er aardig wat belangstelling 
getoond moet worden om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen. 
Damian: De minor gaat over biomimicry. 
Daan: Leuk, maar dat geeft toch niet zo’n goed beeld van hoe de studie werkt. Het is één van de 
vier vakken, at most. Hoe geeft dit een goed beeld. 
Damian: Eigenlijk twee van de vier. 
Björn: Biomimicry gaat over het leren van patronen in de natuur en daar technische oplossingen 
mee te bedenken, wat niet per se alleen maar iets met scheikunde of biologie te maken heeft. 
Daan: Dat klinkt meer overtuigend. Als het representatief genoeg is dan kan er wat wel mee 
gedaan worden. 
Jessica: We gaan verder, er was nog een punt over Bio-exact. We wilden niet net zo’n effect 
krijgen als bij Bio-exact, wat toch wel redelijk is doodgebloed. 
Daan: Weet iemand wat Parcival hier van vindt? 
Damian: Parcival en ik zaten op één lijn dat er wel verschil in zit in hoe dat was opgebouwd en 
hoe dit wordt opgebouwd. 
 
Inhoud reactie van ons 
Jessica: Ook dit is in punten opgedeeld. De eerste eis is dat er iemand van de FSR in de CuCie zit. 
Damian: Goed lezen wat er staat. 
Jessica: Zo heb ik het kort samengevat, Damian zou jij de eerste eis kunnen voorlezen? 
Damian: Volgens mij wilde Koen dit net citeren. 
Koen: “Dit kan zowel een raadslid als geen raadslid zijn” staat er in, “een door de raad 
aangewezen student.” Daarmee voorkom je dat je mensen in een discipline zet waar ze geen 
kennis van hebben. 
Jessica: Zijn mensen het niet eens met deze verwoording. Stilte geeft aan dat we dit een goed 
idee vinden. Dan gaan we door naar de volgende eis. Dit is dat er geen concurrentie moet zijn 
met SBI. Hiermee heb ik wel dat het een totaal niet vergelijkbare opleiding is, dus we 
verwachten niet veel concurrentie, alleen op basis van de naam misschien. 
Koen: Hier gaan ze niet akkoord mee, want dit gaan ze niet kunnen concurreren. Als opleidingen 
in een bepaalde mate op elkaar lijken dan ga je toch studenten ervan wegnemen. Dat de CuCie er 
op toeziet dat is prima, maar het is een heel vage eis die niet gehanteerd kan worden. Ik weet 
niet in hoeverre dit nuttig is. 
Daan: Dan kunnen we dit punt wel gebruiken als argument dat ze een andere naam moeten 
kiezen. Als de namen zo erg op elkaar lijken, twee van de drie woorden zijn hetzelfde, dus dan 
krijg je overlap. 
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Björn: Ik denk dat het heel moeilijk is om het DT te overtuigen de naam nog een keer te wijzigen 
omdat de naam gewijzigd naar aanleiding van een onderzoek, waaruit het advies kwam wat zei 
dit is de beste naam. Je zal vrij veel weerstand krijgen. 
Noa: Peter heeft het opgezocht en zei je krijgt wel rare plaatjes en vervolgens gaan ze er niets 
mee doen. 
Damian: Daarna zei hij ook dat het goed is voor de marketing. 
Noa: Je gaat echt het lachertje worden van de universiteiten als we dit toestaan. 
Daan: Ik hoor van Björn graag hoe dit onderzoek is uitgevoerd. Daarnaast, als ze deze termen 
willen houden, maak er dan Science, Innovation and Technology van (SIT). 
Björn: Dat zou je kunnen voorstellen. Het onderzoek is uitgevoerd door een marketing achtig 
agency die heeft onderzoek gedaan onder scholieren welke associaties zij hadden bij de 
verschillende namen. Bij S&D dachten mensen aan mode ontwerpen, wat niet logisch, maar dat 
is wat mensen dachten. Dus er is gekeken naar associaties en voorkeur voor verschillende 
namen. Ik denk inderdaad dat SIT wel kans maakt, maar helemaal veranderen nee. 
Koen: Of IST, Innovation, Science and Technology. 
Björn: Omdat er een onderzoek achter zit denk ik niet dat ze je verder kan overtuigen. 
Daan: Een volledig andere naam hoeft niet, we kunnen ook zeggen maak er Technology, Science 
and Innovation (TSI) van, dan leggen we ook de nadruk dat dit een technologische studie is bij 
een niet technische universiteit, dat is het verkooppunt. TSI of SIT kan, maar ik zou niet 
innovation voorop zetten. Meer focus dan op de Technology and niet de verkeerde associatie 
met de afkorting. 
Jessica: Kan deze suggestie meegenomen worden in de brief? Het punt over SBI eruit en dan 
veranderen naar graag een andere hussel naam. 
Daan: Wel dan benoemen dat het mooi is dat het ook minder lijkt op SBI dan. 
Damian: Als je zoekt op UvA STI dan krijg je eerst een link van de GGD en daarna een link van 
een STI screening bij de UvA zelf. 
Jessica: Dat is een goede om mee te sturen. Het vervolg is om deze reactie uit te werken. 
 

8. Contact met OD’s 
Jessica: Het doel is om de raad een mening te laten voeren over de huidige situatie rondom 
communicatie met de OD’s. 
 
Is het stuk niet duidelijk? 
Mist er informatie? 
Daan: We hadden eerst wel direct concreet met de OD’s, maar nu aangegeven dat we dat niet 
meer willen? 
Jessica: Volgens mij eerst wel direct contact met OD’s, maar Koen weet hier meer over want die 
heeft met Kees gesproken. 
Koen: We hadden direct contact, maar het DT kreeg klachten van de OD’s omdat er vage mails 
naar ze waren gestuurd. 
Jessica: Eén vage email. De tweede was gewoon duidelijk. Maar het DT kreeg al klachten van 
OD’s na één vage email. Daarna is er een concretere mail gestuurd en dat vonden ze nog steeds 
te vaag. 
Daan: We kunnen prima tegen het DT zeggen dat het voor ons praktisch is om direct contact te 
hebben en daarbij te zeggen we zorgen dat mails naar de OD’s worden nagelopen door een 
verantwoordelijke zodat ze gecheckt worden. 
Noa: Heeft Kees zelf iets gezegd, want ik kreeg het idee dat Kees het mails doorsturen zelf ook 
een beetje onzin vond. 
Jessica: Volgens mij is dat Kees zijn taak. 
Noa: Toen we daar binnen kwamen met klachten, kon jij daar iets uit aflezen bij hem Koen? Kan 
jij nog herinneren hoe hij dat liet overkomen? 
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Koen: Nee. 
Damian: De tweede mail, die drie concrete vragen, daar wil ik eigenlijk de verwoording wel even 
van zien. Dan kunnen wij ons als raad ook in de OD’s verplaatsen. 
Winson: Ik had de vragen niet goed verwoord, het is wel raar dat ze helemaal niets terugsturen. 
Damian: Maar wat waren de vragen in die tweede mail? Volgens mij heeft Koen ze nu voor zich. 
Koen: “Is de instroom op dit moment tegen het maximum, ondervindt de opleiding 
capaciteitsproblemen, wordt er iets gedaan om de instroom te beperken en zou de opleiding er 
baat bij hebben om met nieuwe instrumenten de instroom te beperken?” Dat zijn de vier vragen. 
Damian: Die lijken mij helemaal niet vaag. 
 
Klopt de informatie? 
Discussie 
Jessica: Wat voor manier van contact vinden wij wenselijk? 
Daan: Direct contact met de OD’s, laat het gewoon nalezen. 
Jessica: Op welke manier willen we dit bespreekbaar maken, dat wij graag direct contact willen 
houden. Er werd net IO als opmerking gegeven. Andere punten of gewoon op IO aankaarten? 
Oké, duidelijk. Dan is het gevolg om met het DT in overleg te gaan over het contact met de OD’s, 
dat zullen we doen op het eerstvolgende IO. 
Daan: Volgens mij is iedereen het met dit punt eens, maar het staat hier als BO. Kunnen we niet 
iedereen nu laten stemmen, waarom moeten we hier nog op terugkomen. 
Jessica: Dan wil ik voorstellen om ook te gaan stemmen. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 bespreekt het contact met de OD’s op het IO en geeft 
aan direct contact met de OD’s te willen hebben. 
Peiling: 5 positief 
Stemming: 4 voor, 0 tegen, 0 blanco, 3 onthouden. 
 
Het stemvoorstel is aangenomen. 
 

9. Inwerkmap 
Jessica: Het doel is om de raad te informeren dat de inwerkmap feedback langs gaat komen. 
Liang: Wij zijn er mee bezig. Hij komt als het goed is maandag op de mail samen met een 
verdeling zodat niet iedereen de hele map door hoeft te gaan. Kijk kritisch of er overbodige 
informatie in staat of dat er iets mist. Check op spelfouten. Je kan alles aangeven in docx met 
suggesties. Maandag is hij er sowieso en dan willen we er een week voor nemen. 
Daan: Dat zetten we nog in de mail. Zorg dat je het doet. 
 

10. Staking docenten UvACasual - gevolgen voor studenten 
Jessica: Het doel is de raad een mening te laten vormen over de gevolgen voor studenten van de 
staking. 
 
Is het stuk niet duidelijk? 
Missen er stemvoorstellen? 
Kloppen de stemvoorstellen? 
Missen er zorgen? 
Kloppen de zorgen? 
Discussie 
Jessica: Zorg over BSA en berichtgeving vanuit OD’s, deelt iemand deze zorgen niet? 
Björn: Ik wilde graag toelichten dat ik ook vanmorgen in het DT dit besproken is. De inhoud kan 
ik niet uitgebreid op ingaan, maar het DT en Peter heeft me er redelijk van overtuigd dat zeker 
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bij zaken zoals het BSA en afstuderen dat daar echt actie op wordt ondernomen. Ik ben daar wel 
redelijk van overtuigd. Niet dat jullie je zorgen niet moeten uiten, maar dat wilde ik delen. 
Jessica: De zorgen zijn goed. Dan de zorgen over de inconsistentie van de werkgroepdocenten. 
Dit gaat meer over de reden waarom er gestaakt wordt en niet de gevolgen van de staking. Hoort 
dat in deze brief, aangezien het vooral gaat over de gevolgen en niet de oorzaken van de staking. 
Damian: Eigenlijk wat jij al zegt, het is voor de studenten niet de reden van de staking dus haal 
maar uit de brief. 
Jessica: Dan gaan we nu peilen. We peilen lichtelijk positief. Ik wil voorstellen om dit stuk eruit 
te halen, aangezien er andere zorgen zijn. Dit wordt meegenomen in het stemvoorstel, dus het 
gaat over de email met de stukken eruit. 
Koen: Ik heb al veel feedback gegeven op die mail, maar ik denk dat er nog een keer goed naar de 
opbouw en de inhoud gekeken moet worden. 
Jessica: Jouw feedback wordt dan sowieso nog verwerkt. Over de inhoud wil ik zo wel gaan 
stemmen. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 ziet in met de zorgen die zijn uitgedrukt in de e-mail, 
zonder het stuk over inconsistentie van werkgroepdocenten. 
Peiling: 5 positief 
Stemming: 4 voor, 0 tegen, 0 blanco, 3 onthouden. 
 
Het stemvoorstel is aangenomen. 
 
Jessica: De mail moet uiteindelijk naar Kees, maar daarvoor wil ik dat de mail nog aangepast 
wordt en er naar gekeken wordt. Wie wil na het aanpassen de mail nogmaals doorlezen? Jasmijn 
wil dat wel. 
 

11. Inrichting PV220517 
Jessica: Volgende week is er overlap van de PV met de borrel van SLAAFS. 
Daan: Iedereen wil langs de borrel en in principe leek er veel animo om de PV om 17 uur te laten 
beginnen. Koen kan dan voorzitten en ik kan teruglopen van de borrel zodat we quorom halen. 
Dat is specifiek van belang voor STI, de OD’s hebben we vandaag al afgehandeld en dan nog 
kwaliteitsgelden. 
Jessica: Kwaliteitsgelden wil ik wat sneller afhandelen omdat we reacties  hebben gekregen van 
Kees. Als we hem om 17 uur doet dan moet Manish of Parcival aanwezig zijn, want ik en Robin 
zijn afwezig. 
Daan: Manish kan ik wel vragen en anders Parcival. Zou je aanwezig kunnen zijn? Manish wil 
nog langs de SLAAFS borrel, dus die kan nog langskomen misschien om 17 uur om zijn stem uit 
te brengen. Wat betreft de kwaliteitsgelden, gezien we volgende week een kortere PV doen lijkt 
me dat we de week daarop een langere PV doen. Dan is wat minder fijn, maar die afweging  
moeten we maken. Ik zou het vervelend vinden als ik niet bij kwaliteitsgelden kan zijn, dus laten 
we alleen STI dan behandelen. 
Noa: Kwaliteitsgelden is van Jessica en Robin toch, dan zijn jullie er allebei niet zijn. 
Jessica: Als we om 17 uur beginnen niet, als we om 17.30 beginnen dan ben ik er om kwart voor. 
Er is volgende week een training over inwerken waar iemand heen moet, aangezien de rest bij 
de borrel wilde zijn is Robin daar heen. We kunnen Robin vragen online aanwezig te zijn omdat 
de training om 18 uur begint. 
Noa: Kunnen we nu dan beloven dat we de vergadering erna extra lang over kwaliteitsgelden 
praten. 
Jessica: Het ding is dat kwaliteitsgelden zo snel mogelijk afgerond moet zijn, maar ik kan kijken 
of ik er een OB stuk van kan maken. 
Daan: Ik zou graag een OB stuk zien en dan kunnen we de PV daarop er verder over praten. 
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Jessica: Daan, kan ik aan jou vragen om te peilen wie er aanwezig kan zijn en door te geven of er 
quorum behaald gaat worden. In het geval er geen quorum gehaald kan worden voor 17 uur dan 
wil ik voorstellen toch om 17.30 te beginnen, zodat om 17.45 ingestemd kan worden. 
Noa: Kunnen we niet een pauze doen? Dat we om 17 uur beginnen en dan hebben we alle post, 
actiepunten en dergelijke al gehad. 
Jessica: Het nadeel is dat je dan een half uur weg bent, niets doet en dan weer terug moet komen. 
Noa: Ja maar je komt maar vijf minuten terug. 
Jessica: Wat vindt de rest er van om de PV in twee stukken op te delen. 
Koen: Als we geen quorum halen dan vind ik dat wel fijn. Dan moeten we alleen even ons HR 
opzij zetten. 
Daan: Er staat in onze werkafspraken dat je dronken mag zijn, zolang het niet te merken is. Er 
mag geen alcohol tijdens de vergadering, dus laat je bier wel even achter. 
 

12. W.v.t.t.k. 
Er is niets verder ter tafel gekomen. 
 

13. Wat gaat er naar de CSR? 
Jessica: Er gaat niets hiervan naar de CSR. 
 

14. Evaluatie stukken 
Koen: Goede stukken, netjes hoor. Zag er allemaal goed verzorgd uit dus goed bezig. 
 

15. Evaluatie PV 
Winson: Ik had Damian net niet goed verstaan, dus dat ging daarom een beetje mis. 
 

16. Rondvraag 
Noa: Wie gaat er vanavond mee naar de CoBo. 
Jessica: Sowieso alle mensen die bestuurskleding dragen. 
Koen: Kom naar de SLAAFS borrel allemaal volgende week. 
Jessica: Kijk zo heel even rond of je een leuk CoBo cadeau vindt. 
 

17. Actielijst 
(PV-220426-05) Actie Damian - Zoek de houdbaarheidsdatum van de curriculumcommissie van 
deze faculteit uit. 
(PV-220426-08) Actie Parcival - Maak een overzicht van de taaleisen van de 
bacheloropleidingen en onze mening daarover en stuur dit naar het DT. 
(PV-220426-09) Actie CFO - Breng cum laude naar de PV. 
(PV-220510-01) Actie Winson - Verwerk de feedback in de brief over zorgen staking. 
(PV-220510-02) Actie Jasmijn - Lees de bijgewerkte brief over staking docenten na en geef 
feedback. 
 
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. 
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Pro Memorie-08 Robin - Stuur mail over campagne financiering door naar nieuwe partijen zodra 
die bekend zijn. 
 

18. Punten volgende agenda 
Jessica: We hebben alleen besluitvormend van STI. 
 

19. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 19:23. 


