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Voorzitter Jessica Bakker 
Aanwezig Jessica Bakker, Koen Oostinga (vanaf punt 7), Damian Piersma, Parcival Maissan, 
Esmee van Brandenburg, Winson Ooi, Jasmijn Hoevers, Liang Telkamp, Noa Kluiters, Daan 
Jellema, Manish Jhinkoe-Rai (vanaf punt 7), Robin Wacanno (Punt 1-4, punt 10) 
Afwezig   
Notulist  Myrthe Zwart 
Gast   Kasper Mooijaart  

 
 

1. Opening 
Voorzitter Jessica opent de vergadering om 18:07. 

 
2. Notulen & Actielijst 

Jessica: Geen op- of aanmerkingen op de notulen. 
De notulen van afgelopen vergadering zijn aangenomen 
 
(PV-220426-05) Actie Damian - Zoek de houdbaarheidsdatum van de curriculumcommissie van 
deze faculteit uit. 
Damian: Ik ben bezig met Chris, we zijn in contact. 
(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: Nee. 
(PV-220426-09) Actie CFO - Breng cum laude naar de PV. 
Jessica: Ja, komt vandaag. 
(PV-220510-01) Actie Winson - Verwerk de feedback in de brief over zorgen staking. 
Winson: Is gedaan. 
(PV-220510-02) Actie Jasmijn - Lees de bijgewerkte brief over staking docenten na en geef 
feedback. 
Jasmijn: Nog niet gedaan. 
 
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. 
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3. Post 

In 

Robin: 

- Uitnodiging CoBo stichting Brainwave 

- Reactie op twee adviezen over onderwijs en informatievoorziening o.a. 

- E-mail van Kees over LabQ, lab voor quantumonderzoek. Ze willen medezeggenschap 

betrekken bij het proces 

- Management rapportage van het DT van afgelopen kwartaal 

- E-mail van Kees, voorstellen voor plannen presentatie GGS (goed geïnformeerde 

student) 

 

Jessica: Er was ook fysieke post, een kaartje van de commissie Intree voor hun CoBo van vorige 

week. 

Daan: De commissie Intree CoBo waren we ook via de mail uitgenodigd en dit was tijdens de 

CoBo van de NSA. 

 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Jessica: Mijn hersenen zijn net gefrituurd door kleine kinderen, mijn excuses als ik er wat minder 
bij ben. Björn is afwezig, Koen en Manish zijn wat later. 
Robin: Ik ben niet helemaal 100, ik ga denk ik weg bij de Zoom zo. Ik ben bij het punt over STI 
weer terug. 
 
Robin verlaat de vergadering. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Liang: Hallo allemaal, 
 
De taakgroep inwerken heeft afgelopen week niet vergaderd, daarom heb ik ook geen update. 
Wel wil ik jullie nog vragen om nog even de inwerkmap door te lopen en feedback te geven. 
 
Daan: Beste raad, 
 
Afgelopen woensdag heeft de FPC een korte vergadering gehad iv.m. met onze inspanningen 
tijdens de verkiezingscampagne. Het gesprek tussen de bewaking en de studieverenigingen is 
voorbesproken. Daarnaast hebben we een apart dossier gemaakt voor de verhuizing naar de via 
kamer. Daarnaast hebben de lunch met de decaan en de disability work group plaatsgevonden 
met FPC leden aanwezig, deze zijn nabesproken tijdens de vergadering. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- We gaan beginnen met onze inwerkmap. 
- De ideeënbus zal binnenkort geverfd worden. 
- Er komt een nieuwe banner. 
 
Jessica: Hoi allemaal, 
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Afgelopen vrijdag heeft CFO weer vergaderd. We hebben het gehad over de staking van docenten 
en we hebben geen nieuwe problemen gehoord. Ook is de OER-A meeting nabesproken, waar 
geen van onze voorstellen van aanpassingen op de agenda stond. Uiteindelijk hebben we 
aanwezigheidsplicht in de studiegids nog wel besproken. Hier kwamen verschillende mening 
over naar boven. Natuurlijk hebben we ook het IO nabesproken en de stukken voor aankomende 
PV voorbesproken. 
 
Belangrijke punten 

- We zijn begonnen met een overzicht maken van wat er allemaal gearchiveerd moet 
worden. 

- De brief over de zorgen omtrent de staking van docenten zal later vandaag naar het DT 
verstuurd worden. 

 
Damian: Beste allemaal, 
 
Afgelopen vergadering hebben wij gesproken over de kandidaat OD voor MSc AI en een voorstel 
gedaan aan de kandidaat voor een tijdstip om het gesprek te houden. Tevens hebben wij het IO 
nabesproken. Door de planningsfout van het secretariaat moest de agenda ingekort worden tot 
maar één uur en dus is er maar kort over STI gesproken. De aanwezigheidsplicht is hier ook ter 
tafel gekomen. De reactie van Lex was eigenlijk zoals verwacht. Het DT is het er niet mee eens. 
STI zien wij dinsdag weer op de PV verschijnen, met de toevoeging dat er naast de 
voorwaardelijke instemming ook een andere route is onderzocht. Naast deze onderwerpen is de 
archivering onder de aandacht gebracht. 
 
Robin: Hoihoi, 
 
Hier de update van het DB: 

- Het IO van vorige week is nabesproken. We zorgen ervoor dat er indien nodig nog een 
extra overleg komt ter compensatie van de tijd die we door de miscommunicatie 
verloren hebben. 

- We zijn verder gegaan met het plannen van ons eigen inwerktraject. Hiervoor zijn we 
ook bezig onze eigen inwerkmap te updaten. 

- De aanpak rondom STI is besproken 
 
Manish: Beste allen,  
 
Morgen vergadert de CSR over inhoudelijke onderwerpen. De kaderbrief 2023 zal starten op GV-
niveau. 
De bouw van plot V is inmiddels ook al gestart. 
 
Jessica: Ik had een vaag over de update van de CSR, wat zijn inhoudelijke onderwerpen? Daar zie 
ik graag wat meer duidelijkheid over. Helaas is Manish wat later dus kunnen we het hem niet nu 
vragen. 
 

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. Aanwezigheidsplicht niet noodzakelijk onderwijs 
8. Evaluatie evaluatie kwaliteitsafspraken 
9. Cum laude 
10. Voortgang Science, Technology & Innovation 
11. W.v.t.t.k. [VERTROUWELIJK] 
12. Wat gaat er naar de CSR? 
13. Evaluatie Stukken 
14. Evaluatie PV 
15. Rondvraag 
16. Actielijst 
17. Punten volgende agenda 
18. Sluiting  

 
De agenda is vastgesteld 
 

7. Aanwezigheidsplicht niet noodzakelijke onderwijs 
Is het stuk niet duidelijk? 
Noa: Ik snapte een ding niet helemaal qua zin. Het DT geeft als argument dat het helpt met 
slagen maar dat het ook zielig is voor docenten als maar 3 studenten komen opdagen. Dat maakt 
toch niet uit voor docenten. In dezelfde zin zeg je nu het helpt met slagen, maar het is maar zielig 
als maar 3 studenten komen opdagen. 
Parcival: Het is een pro-con. 
Noa: Het was niet heel duidelijk voor mij. 
Jessica: Dan is het nu opgehelderd. 
 
Klopt de informatie? 
Mist er informatie? 
Daan: Hebben we een idee van de hoeveelheid vakken die we hier willen zeggen hou op met je 
aanwezigheidsplicht. 
Parcival: Het is moeilijk te inventariseren, maar het maakt niet uit, ik vind één al te veel. Toen zei 
het DT dat is wel heel extremistisch wat je zegt. Laten we het probleem niet oplossen als het niet 
groot is ofzo, dat is hoe het DT er naar kijkt blijkbaar. In sommige OER’en staat zelfs dat 
hoorcolleges verplicht kunnen zijn. Dat vind ik extremistisch en van mij mag dit uit de OER. Bij 
veel OER’en staat de optie er en dat vind ik al eng zat. 
 
Manish komt binnen. 
 
Daan: Dan vroeg ik me verder nog af, ik weet dat bij scheikunde het eerste halfjaar veel verplicht 
is om uitval voorkomen en mensen tot aan hun BSA te begeleiden. Wat is jouw mening daarover. 
Parcival: BSA was al maatregel om er voor te zorgen dat studenten er zijn en dan ga je ook nog 
dingen verplichten. Je moet mensen in hun eigenwaarde laten. Als het niet noodzakelijk is dan 
moet je het niet verplichten. Is de taak van de universiteit om diploma's te geven of om 
onafhankelijke academische denkers op te leiden en studenten een kans tot zelfontplooiing te 
bieden. We hebben genoeg hoogopgeleide mensen, dus een probleem zie ik niet. De mensen 
kunnen zelf bedenken om naar werkcolleges te gaan. Als niemand komt dan moet je uitzoeken 
waarom dat zo is. Verplichten is niet de oplossing, dan moet je het interactiever maken of leuker. 
Daan: Dank voor de duidelijkheid. Als het DT dit nog aanhaalt als mogelijke reden dan zou ik 
zeggen doe het ook alleen op dat eerst stukje, maar dat is een compromis. 
Manish: Wat is jouw visie omtrent blended learning? 
Parcival: Daar zijn meerdere definities van, wat is die van jou? 
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Manish: De door het TLC vastgestelde versie is dat we ook naar digitaal onderwijs gaan, maar 
wel synchroon en met interactie. Dus tegelijkertijd aanwezig zijn, maar dan online. Dat is waar 
de UvA op inzet, wat ze geleerd hebben van Covid. 
Parcival: Verplicht ben ik op tegen, of het online is of niet. 
Manish: Wat we nu zien, ook in visie blended learning, worden kennis clubs gemaakt ter 
vervanging van hoorcolleges en die worden op Canvas beschikbaar gesteld, wat vind je daar 
van? Zie je dat als een goede vervangingen van wat je wil bereiken? 
Parcival: De universiteit biedt middelen om descriptoren te halen, de student moet bewijzen dat 
hij het kan naar aanleiding van de eisen van de opleiding. Meer aanbieden om dit te halen is 
mooi, maar de student moet zelf kiezen daar gebruik van te maken. 
Noa: Is dit al eerder geprobeerd door eerdere raden? 
Parcival: Ja in 2017. 
Noa: Hoe denk jij dat ze gaan reageren, OC’s? 
Parcival: Zij willen het niet, kost rendement en daardoor geld. 
Noa: De OC’s ook? 
Parcival: Daar zitten docenten bij. Als minder mensen in hun vak slagen dan worden zij als 
minder goed gezien op functioneringsgesprekken. Docenten van lastige vakken gaan het dan 
moeilijk krijgen. Stel je voor statistiek ofzo, dan haalt opeens 30% het in plaats van 80% omdat 
je het niet verplicht stelt. Het doel is niet om mensen te laten slagen. Als je mensen de tentamen 
antwoorden geeft dan slaag iedereen. 
Manish: Dit is dus een theoretisch voorbeeld, niet uit de praktijk. Nog een belangrijk punt, moet 
benoemd worden. Er is uit onderzoek gebleken als je aanwezigheid verplicht stelt dan gaan 
slagingspercentage omhoog. Zeker nu we huisvestingsproblemen hebben en de campus vol 
loopt. We willen het allemaal niet, maar het is wel part of reality. 
Parcival: In dezelfde paper staat de onderwijs verplicht stellen er voor zorgt dat mensen 
aangeleerde hulpeloosheid krijgen door dat zorgsyndroom. Dan krijg je academisch 
onafhankelijke denkers die niet onafhankelijk kunnen denken. Dat vind ik een groter probleem 
dan mensen die het niet halen. Vind een andere oplossing, zoals bijvoorbeeld blended learning. 
Manish: Blended learning is er sowieso één. 
Parcival: Biedt een samenvatting of examentraining. 
Daan: Kort door de bocht, als je wil dat mensen het halen zorg dat het onderwijs beter is in 
plaats van het te verplichten. 
Parcival: Jij biedt middelen ende  student pakt die aan of niet. Daar leert hij zelf van. 
Manish: Jij vaart nu op trial and error basis. Als iets niet noodzakelijk is dan zie je dat veel 
studenten niet komen. Studenten hebben nu al moeite met komen naar verplicht onderwijs. Niet 
verplicht onderwijs bijwonen zie je een enorme daling. Academische vorming werkt het echt 
voor, maar hou rekening mee dat binnen de UvA veel studenten het niet zelf kunnen. 
Parcival: Ben je dan thuis op een universiteit? Niet iedereen moet zo hoog mogelijk kunnen 
halen. 
Daan: Het is dus in voorgaande jaren ook al een keer besproken, denk je dat we hier veel rechten 
aan kunnen ontlenen? 
Parcival: We instemmingsrecht op de OER, dus we kunnen dingen blokkeren. Je kan met 
enquêtes laten zien dat het niet breed gedragen wordt, of misschien wel en dan kunnen we het 
laten. 
 
Koen komt binnen. 
 
Parcival: De universiteit zet nu zorgplicht voor zelfontplooiing. Het is niet in de memorie van 
toelichting het idee dat je alles kan verplichten. Veel kans en veel angles die je kan proberen. Het 
is ook op alle andere universiteiten een probleem. Als je het doet gaan andere universiteiten en 
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raden meekijken. Misschien wil je dit ook wel uitlokken, dat je een uitspraak krijgt van de 
rechter over mag je hoorcolleges verplichten en willen we daar heen. 
Jessica: Ik wil graag toevoegen dat er gekeken wordt naar andere vormen van verplichting, 
bijvoorbeeld de afgezwakte verplichte aanwezigheid. Met verplichte aanwezigheid mag je vaak 
niet het tentamen maken als je er niet bent. Bij wiskunde is het zo dat je 80% aanwezigheid 
moet hebben gehad wil je het hertentamen kunnen maken. 
Parcival: Diefstal van collegegeld. 
Noa: Bij mij doen ze ook iets leuks, zeggen dat het verplicht is en dan houden ze de aanwezigheid 
niet bij. Dan kun je zelf kiezen. Je zegt verplicht, maar mensen hebben door van niet en dan gaat 
het weer om eigen motivatie. 
Daan: Ik ben zelf veel meer voor positieve inzet belonen. Het is bewezen dat dat beter werkt. Er 
was een vak waar je als je er bij was bij werkcolleges de eerste tien minuten een toets maakte en 
daar dan bonuspunten voor kreeg op je tentamen. 
Parcival: Dat mag niet. 
Manish: Dat is inderdaad remuneratie, dat mag niet. 
Daan: Dat is lang geleden, maar de moraal van het verhaal is dat ik ben voor positieve inzet 
belonen. Als mensen komen geef ze dan iets extra.  
Parcival: Je kan het ook persoonlijker benaderen, niemand neemt contact met je op als je er niet 
bent. Ik denk dat de universiteit daar nog veel kan winnen. 
Noa: Ik ben het met je eens, je moet soms gewoon op je bek gaan, maar statistiek is wel in de 
eerste maand van je allereerste jaar. Misschien moet je het zelf kunnen, maar die begeleiding is 
aan het begin misschien toch wel fijn. 
Parcival: Who cares als je het niet haalt, dan doe je het toch in je tweede jaar. 
Noa: BSA. 
Parcival: Dat is een ander probleem en daar gaat het hier niet om. Als we twee dingen hebben 
die vervelend zijn dan ga we daar toch niet nog een vervelend ding aan toevoegen om het op te 
lossen. 
Manish: Ik denk dat het verstandig is om te kijken naar de toelatingseisen voor een hertentamen 
en dat bekijken in het kader van de aanwezigheidsplicht. 
Daan: Volgende keer verschillende opties bespreken, want dit was toch niet het hele punt. 
Jessica: Volgende week komt het oordeelsvormende stuk. 
 

8. Evaluatie evaluatie kwaliteitsafspraken 
Is het stuk niet duidelijk? 
Aanstellen junior docenten: 
Parcival: Ja. Het DT had ook iets gezegd daarover. Volgens mij zei Lex het afgelopen BO of IO iets 
heel geks over de aanstelling. Je wil ook maar iemand een tijdelijk contract geven want daarna 
moeten ze hogerop. Dan wil je geen junior docent maar dat iemand een hoofddocent wordt. 
Maar dat is een leuke gedachte, maar het feit dat die mensen niet vertrekken uit die posities 
zorgt dat je die braindrain blijft houden. Dus je bent nu vier jaar junior docent, je moet nu 
professor worden. Hebben jullie een positie? Nee.  
Jessica: Het gaat hier vooral over of het fijn is om meer junior docenten aan te stellen. 
Parcival: Dat moet dus. Omdat ze na vier jaar weggaan wil je dat er meer zijn om elkaar op te 
volgen. 
Manish: Draaideur beleid. 
Koen: Het staat in het stuk dat het fijn is om uitgebreide evaluatie aan te vragen. Er is nooit 
gevraagd of de aanstellingen wel nuttig zijn, handig om dat uit te zoeken. 
Daan: Docenten gaven aan het fijn te vinden om meer werkkrachten te hebben en daar nog meer 
van te willen. In mijn ogen vertelt dat ons al veel erover en dat lijkt me niet kwalijk. We kunnen 
meer vragen. 
Parcival: Het feit dat er staking is zegt al genoeg. 
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Manish: We praten over TA’s, niet over D4. 
Jessica: Junior docenten zijn de D4 docenten. Maar de TA’s die staken nu zijn de D4 docenten die 
ook TA’en. Het is duidelijke dat we een uitgebreidere evalutie willen. Willen we ook een advies 
uitbrengen? 
Manish: Ik zou m.b.t. een advies wachten. Het CvB is in gesprek met Casual UvA. Je kan advies 
geven maar dat is dan oude info. 
 
Inzet extra wetenschappelijke staff: 
Jessica: We vinden prima zoals het nu gaat. 
 
Licentie Overleaf: 
Daan: Niet uitgebreidere evaluaties, maar benieuwd hoeveel ze inkopen en hoeveel ze 
gebruiken.  
Jessica: Er staat hoeveel gebruikt worden. 
Parcival: Licentie werkt op hoeveel er worden gebruikt. 
Daan: Oké prima. 
Jessica: We gaan geen advies uitbrengen. 
 
Coach at work → UvA Bridge: 
Koen: Ja, ik zie in het stuk niet veel toevoegingsperspectief. Die hoge werkdruk alumni is daar 
verandering in of gaat dat komen. Ik zie niet staan over een jaar wordt verwacht dat er wel weer 
tijd is voor die mensen. 
Jessica: Ze verwachten vertraging. 
Koen: Het opzetten heeft vertraging i.p.v. het uitvoeren. 
Jessica: Volgens mij had het vertraging en zijn ze begonnen met het opzetten. Er is met enkele 
opleidingen gestart als pilot. 
Noa: Er is nu ook bij bijna alle opleidingen meer studieloopbaan oriëntatie, hoeveel meer effect 
heeft dit dan? Het klinkt dubbelop. 
Jessica: Volgens mij is dit vooral extra. 
Noa: Dat andere is ook al net nieuw, sinds kort extra. Daar kan je ook contact opnemen met 
alumni en hoogleraren. 
Jessica: Dus we willen een uitgebreidere evaluatie. Hoe dat loopt, wanneer studenten daar 
gebruik van maken en hoe dat verhoudt tot andere projecten met een vergelijkbaar doel. 
Koen: En het voordeel t.o.v. student loopbaanbegeleiding. 
Jessica: Het is niet handig een advies uit te brengen o.b.v. de evaluatie die we nu hebben. 
 
Coördinator externe afstudeerprojecten: 
Jessica: Geen uitgebreidere evaluatie. Geen advies. 
 
Nikola minor: 
Jessica: Deze bestaat niet, maar is een vak geworden. 
Daan: Hebben we enig idee waarom het niet gebeurd is. 
Koen: Ik gok interesse of een slecht curriculum. 
Jessica: Er staat “De verkenning in 2022 naar de behoefte naar deze minor en de mogelijkheden 
hiervoor een aanbod te creëren heeft opgeleverd dat de oorspronkelijk vorm niet wordt 
doorgezet.” 
Parcival: Ze hadden wel bedrijven nodig die projecten aanleveren. 
Daan: Dan vind ik het zo wel prima. Dan moeten ze hier een vak van gaan maken. 
Jessica: Er komt geen advies. 
 
Cross over-minor: 
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Jessica: Dit is volgens mij ook geen minor meer. 
Daan: Wat was de reden dat het geen minor meer is. 
Jessica: Ik denk dat het idee was dat het een soort van minor was zoals STI, dus alle vakgebieden 
bij elkaar en iets leuks doen. 
Daan: Waarom is het niet gelukt, handig om te weten. Hoe is dit gerelateerd aan het vak wat ze 
hieruit hebben gehaald? 
Jessica: Ik heb hier maar 3 en een klein beetje regel evaluatie over gekregen. 
Koen: Dus we willen een uitgebreidere evaluatie. Wat is de cross-over minor, is dit een naam? 
Jessica: Waarschijnlijk is het idee ergens in archief te vinden want de FSR heeft ooit instemming 
gegeven over al deze projecten. 
Daan: Dit klinkt als weggegooid geld, er is tijd en moeite ingestoken en er is uiteindelijk niets 
mee gedaan. Maar goed dat ze onderzoek doen eerst om te kijken of het nuttig is. 
Noa: Dit is voor heel de UvA toch? 
Jessica: Alleen onze faculteit. 
Noa: Als je klikt op de link, staat dat AUC en VU en volgens mij iedereen zich er voor kan 
aanmelden. Wel best wel interessant en kennelijk breed voor iedereen, AUC, UvA en VU. 
Jessica: Als het zo breed is dan is het raar dat het van het FNWI kwaliteitsgeld wordt betaald. 
Maar we zullen uitgebreidere evaluatie aanvragen. Advies lijkt nog niet handig. 
 
Nieuw onderwijs gericht op beroep/loopbaan: 
Daan: Als ik het goed hebben zeggen ze dat dat best veel mensen die zich uitschrijven. Leuk dat 
mensen die zich ingeschreven laten staan dat het leuk is, maar waarom is er zo veel uitval. 
Jessica: Kees heeft het volgens mij in zijn reactie gezet. Een groot deel viel uit want het was meer 
werk dan verwacht of paste niet in hun rooster. 
Daan: Wat willen mensen doen met 1,5 EC? 
Jessica: Je moet er 2 doen dus 3 EC. Er zijn opleidingen met af en toe een gat van 1 EC. 
Daan: Alleen wiskunde. 
Noa: Dit hoor je toch in je bachelor te hebben gehad. 
Jessica: Dit zijn punten voor de Master. 
Noa: Ja maar dat is mijn punt, dit hoor je in de Bachelor te hebben gehad en moet je in de Master 
toch al beheren. 
Myrthe: Volgens mij heb ik twee van deze vakken en gedaan en ben ik bij allebei uitgevallen 
omdat het niet meer in mijn rooster paste. 
Parcival: Was het nuttig, wat je gebruikerservaring? 
Myrthe: Ik heb Explore your options gedaan waarbij je gaat kijken wat je na je studie gaat doen. 
Dat was oprecht wel nuttig en werd door Marly gegeven die veel goede tips en trics had. Het 
andere vak ging over project management en was naar mijn idee niet heel nuttig en koste 
gewoon veel meer uur dan er voor 1,5 EC voor staat. 
Parcival: En kreeg jij dat baan zoeken niet in je Bachelor? 
Myrthe: Nee. Daar wordt bij scheikunde niets mee gedaan. 
Parcival: Ik krijg het bij AV. 
Noa: Maar dat is dus nieuw, dat het bij SLO wordt gegeven. 
Jessica: Volgens mij verschilt de oriëntatie op je loopbaan heel erg per opleiding die je volgt. 
Noa: De meeste hebben het nu wel extra. 
Manish: Dan willen we toch gewoon een extra evaluatie. 
Jessica: Dat was over de professional skills vakken. Maar er is ook reflectie onderwijs. Daar viel 
me op dat sommige vakken al bestonden. 
Daan: Bestaande vakken financieren met kwaliteitsgeld klinkt niet als een goed idee. 
Parcival: Als je kwaliteit van een vak wil opkrikken dat kan. 
Manish: Nieuwe projecten binnen bestaande projecten mag met kwaliteitsgelden worden 
gefinancierd. 
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Daan: Dan vind ik het belangrijk dat er ook iets nieuws is toegevoegd. 
Jessica: Ik weet dat bij één van deze vakken van wiskunde het hele vak is omgegooid, maar dat 
was januari 2022, dus ik weet niet wat mensen daar van vonden. Maar de vraag is ook vooral 
wat voor soort evaluatie willen we. We hadden geen recht op vakevaluaties volgens het DT. Ze 
vonden dat dat voor OC was. 
Manish: Dan vraag je het toch aan de OC. 
Jessica: We gaan verdere evaluatie vragen, dus advies uitbrengen is niet handig. 
 
Service onderwijs wiskunde: 
Jessica: Geen uitgebreidere evaluatie nodig. Geen advies uitbrengen. 
 
Ontwikkeling opleiding Science & Design: 
Damian: Ik heb daar genoeg over gezegd. 
Noa: Ik ben benieuwd hoe al het geld verhoudt tot 3 studenten. 
Damian: Dit is alleen vanuit kwaliteitsgelden, er gaat nog meer heen. 
Jessica: Duidelijk punt van Noa. We gaan op dit punt geen advies uitbrengen, dat komt bij een 
later agendapunt. 
 
SpaCie: 
Manish: Is een BVO ding, dus als zij wat sturen kunnen we er wat mee anders niet. 
 
Buddysysteem studievereniging → Soft Landing Studenten: 
Daan: Wat mij niet duidelijk was, aan ene kant is buddy systeem niet doorgegaan, aan de andere 
kant willen ze het door laten gaan staat later in het stuk. 
Jessica: Het werd uit ander geld betaald, uit NPO gelden. 
Daan: Soft landing vind ik prima. 
Parcival: Ik vind het eigenlijk niet oké dat er geld gaat naar niet onderwijs dingen. Het is gewoon 
activiteiten voor Masterstudenten uit het buitenland. 
Manish: Er is voldoende NPO geld beschikbaar. 
Jessica: Soft landing is de invulling van buddy systeem maar is ook een apart buddy systeem 
vanuit NPO gelden. Nu gaan NPO gelden naar Soft Landing, wat betekent dat in de 
zomervakantie Masterstudenten betrokken worden bij de universiteit om beter te starten. 
Parcival: Er staat letterlijk in dat ze dit willen voortzetten met kwaliteitsgeld. Dat betekent dus 
dat we de intreeweek gaan betalen met geld wat is bedoeld voor onderwijs. Dat vind ik niet oké. 
Jessica: Wij moeten instemming geven op plannen die veranderen. We willen o.b.v. hier dus een 
advies uitbrengen dat we het niet door willen zetten naar het buddysysteem, de 
kwaliteitsgelden.  
Daan: Dat we het niet door willen zetten naar Soft Landing toch. Het buddysysteem is het 
ondersteunen van bijvoorbeeld studenten met een autismestoornis met een buddy. Dat zie ik als 
verbetering van het onderwijs. 
Manish: We gaan dingen door elkaar halen. Het is goed dat we het doen maar het moet met NPO 
gelden, kwaliteitsgeld is direct voor het onderwijs. 
Jessica: Dan is er een probleem met het hoofdonderwerp dat is gekozen, want dat is community 
building en dat is geen onderwijs. Dat heeft de UvA zelf gekozen als onderwerp en daar kan niets 
aan veranderd worden. 
Manish: Er zijn wel eisen aan gesteld. Bijvoorbeeld geen drank en al. 
Parcival: Ze zeggen activiteiten, maar dat is vaag. Het is het onderzoeken waard om te kijken wat 
geven ze die Masterstudenten. 
Jessica: We willen een uitgebreidere evaluatie over wat voor activiteiten er met het geld worden 
georganiseerd. 
Parcival: De SPACIE is prima, alleen op losse master’s geeft dat geen mengeling. 
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Daan: Ik ben bij zo’n Soft Landing geweest, was alleen een rondleiding en goodiebag. Zo 
spannend was het niet. 
 
Student Impact Centre: 
Jessica: Geen evaluatie, geen advies. 
 
TLC 
Koen: Waarom staat dit bij community building. 
Jessica: TLC is een extra vierde kopje, sorry dat heb ik er niet duidelijk ingezet. Maar TLC valt 
onder een ander kopje, dat had paars moeten zijn. We willen geen uitgebreidere evaluatie of 
advies. 
 
Wat de OD’s (van alle faculteiten) graag zien veranderen: 
Daan: Er staan een aantal dingen in waar ik het niet mee eens ben. Betere WiFi infrastructuur 
kun je letterlijk aan facility services vragen, daarnaast gaan ze zeggen onze routers zijn prima.  
Jessica: Als we het er niet mee eens zijn dan hoeven we er niets mee te doen. 
Daan: Daarnaast nieuwe computers, die worden juist teruggeschaald omdat ze niet worden 
gebruikt. 
Parcival: Bedoelen ze niet nieuwe modellen? 
Noa: Investering in hybride onderwijs en blended learning en extra aandacht digitale 
onderwijsvormen, kan met opnemen hoorcollege worden meegenomen. 
Daan: Meer inzet TA’s vind ik ook prima. Naast extra aandacht digitale onderwijsvormen vind ik 
het matige suggesties. 
Manish: Investeren hybride onderwijs en blended learning is dus niet hoorcolleges opnemen. 
Daarin investeren betekent dus niet dat hoorcolleges opgenomen gaan worden. 
Parcival: Extra aandacht digitale onderwijsvormen valt daar wel iets voor te zeggen. 
Manish: Die wel ja. 
Koen: Ik ben voor de eerste drie. Ik ben heel benieuwd wat ze willen gaan doen met blended 
learning. 
Parcival: Heel plan voor geschreven door TLC. 
Koen: Wij moeten dus actie ondernemen voor de eerste drie punten. Er moet toch een 
vervolgactie komen. 
Jessica: We kunnen bij het besluitvormend stuk instemmen dat we het gaan aandragen. We 
kunnen ook nog een discussie voeren. 
 
Pauze 
 
Jessica: Er waren drie punten waarop we wilden adviseren. Meer inzet TA’s, op wat voor manier 
meer inzet? Hoe willen we dit adviseren? 
Manish: We gaan nu niet zeggen hoe de OD’s hun TA’s moeten inzetten. We zeggen alleen dat wij 
OD’s ondersteunen als zij meer TA’s willen. 
Jessica: Investering in hybride onderwijs en blended learning. 
Koen: Ik kreeg net van Manish te horen dat er morgen een gesprek over komt. Laten we dat eerst 
afwachten. 
Manish: Hoe leuk blended learning ook klinkt, het gaat impact hebben op hoe wij naar campus 
komen. Het is niet een toevoeging aan maar een vervanging van het huidige systeem. Lees eerst 
het stuk van centraal over blended learning als je hier mee bezig gaat. 
Jessica: Dan wil ik voorstellen om blended learning als apart onderwerp te behandelen en niet in 
de kwaliteitsgelden, aangezien het een groot onderdeel is. Dan het laatste punt, extra aandacht 
voor digitale onderwijsvormen. Ook hierbij dat wij de OD’s ondersteunen als zij dat willen of 
willen we dat op een andere manier? 
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Noa: Ik ben ook benieuwd wat hun visie is. Lex heeft ook tegen ons gezegd dat ze meer willen 
investeren in opname apparatuur. Als wij hetzelfde belang hebben dan kunnen we wel meer dan 
alleen ondersteunen. 
Betrokkenheid medezeggenschap 
Manish: Kees heeft dit document niet naar jullie gestuurd, waarom? 
Jessica: Midterm review bedoel je? Hij heeft gezegd dat hij niet wist dat dit met ons besproken 
moest worden. 
Manish: Kees is zeer capabel, dat vergeet hij niet zomaar. 
Koen: En als hij dit vergeten is dan hoort hij de informatie wel te weten. 
Manish: Hij heeft het geschreven zelfs. 
Jessica: De medezeggenschap moet ook betrokken zijn bij aanpassing aan een plan wat eerder 
gemaakt is. Dit is naar mijn weten dit jaar niet gebeurt. Is dat vorig jaar gebeurd? 
Manish: Grassroots projecten zijn daar voornamelijk uit gekomen. 
Jessica: Er zijn veel aangepaste projecten, is daarover gesproken? 
Manish/Parcival: Nee. 
Jessica: Dan is dit een punt om aan te kaarten dat we daar van op de hoogte willen blijven.  
 
Jessica: Het vervolg is een verder onderzoek naar projecten waar we een uitgebreidere evaluatie 
over willen en voorstellen uitwerken. 
 

9. Cum laude 
Is het stuk niet duidelijk? 
Daan: Hebben we een verzoek gekregen om onze mening te vormen of is dit iets uit eigen 
initiatief, hoeveel rechten hebben we hierop? 
Jessica: Manish heeft gevraagd om onze mening. Wat zijn de rechten vanuit CSR op dit 
onderwerp? Is dit voor een initiatief of is er een mening gevraagd. 
Manish: Kijken wat we willen binnen de UvA. Op landelijk niveau wordt er gesproken over wel 
of niet behouden van cum laude. Is het nog wel van deze tijd? Mentale druk neemt toe. VuMC 
heeft als eerste cum laude afgeschaft. Het gesprek begint goed op gang te komen. 
Jessica: Dus meer het vormen van een mening voor een gesprek wat in toekomst gaat 
plaatsvinden. 
Parcival: De examencommissies gaan hierover, niet wij. Dit is ook gezegd op het IO, zelfs het 
bestuur kan hier niets over zeggen. 
Noa: Ik ben benieuwd hoeveel druk is er eigenlijk. Niemand die ik ken behalve mensen die 
geneeskunde doen, heb ik persoonlijk het idee dat cum laude niet extra druk is maar meer een 
persoonlijk iets omdat het toevallig leuk is. Ik heb van mensen die ik heb gesproken van 
verschillende opleidingen heb ik alleen mensen van geneeskunde gehoord dat ze druk ervaren. 
Manish: Ga ik nog even kijken of ik meer informatie op papier heb. 
Parcival: Het is wel faculteit afhankelijk. Binnen de bèta gaat het heel erg om eindproject. Andere 
studies waren er veel hogere percentages cum laude. Als je dan niet cum laude haalde dat je dan 
misschien niet aan een baan komen. Business is competitiever. Op onze faculteit is het 
waarschijnlijk een veel minder grote issue. Het zal een klein percentage studenten zijn. 
 
Klopt de informatie? 
Mist er informatie? 
Parcival: Ja dat van de examencommissies. 
Daan: Anecdote, een goede vriendin van mij doet geneeskunde aan de VU. Daar bestaat de 
Master geneeskunde uit coschappen. Hier hebben we tentaminering waar je concreet een cijfer 
aangeeft. Bij co-schappen is het veel subjectiever. De docenten geven daar systematisch lagere 
cijfers aan vrouwen. Dat soort dingen en andere subjectieve beoordelingen wegen daar veel 
meer mee. Hier is het vrij objectief. Daarom is het daar ook een stuk relevanter om het daar te 
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laten vallen, dan het hier is om goodbye te zeggen. Er mag best een beloning voor hoge prestatie 
zijn. Ik zie in waarom dit bij geneeskunde gebeurt is. 
Parcival: In de cum laude regeling staat ook wat de eisen zijn. Dan kun je ook zeggen dit telt niet 
mee. Ik snap dat je een dokter wil die ziektes kent en hoge cijfers haalt. 
Daan: Op Parcival, de VU Master bestaat uit coschappen en de beoordeling is daar meer hoe de 
dokter naar jou kijkt dan dat je een objectief tentamen aflegt. Dat maakt het subjectiever dan op 
de bacheloropleiding bijvoorbeeld cum laude. Waarom het denk ik is afgeschaft is omdat 
coschappen zo subjectief zijn. 
Parcival: Is het ook alleen bij de Master afgeschaft? 
Daan: Ja alleen de Master geneeskunde. Dat argument wat je zegt snap ik, maar voor de Master is 
het meer subjectief. 
Noa: Niet alleen subjectief, maar als coschappen hoor je een 40 uur durende werkweek te 
hebben en mensen daar doen gemiddeld 55. Daarom is het afgeschaft, daar werd je ook op 
afgerekend. 
Jessica: Voor het volgende stuk stuur graag je persoonlijke ervaringen met cum laude naar 
Winson. Uiteindelijk gaat onze mening naar de CSR. 
 

10. Voortgang Science, Technology & Innovation 
Robin sluit zich weer aan bij de vergadering. 
 
Is het stuk niet duidelijk? 
Jessica: Ik vroeg me af wat zijn eisen zoals eerder besproken? 
Damian: Dat is eerder besproken, ik open de notulen om ze te herhalen. 
Daan: Als ik het goed heb begrepen is dit stuk gecancelled omdat er weer wijzigingen waren. Het 
komt me niet duidelijk over wat de wijzigingen waren. 
Jessica: Er was een idee voor een andere aanpak, die is onderzocht en blijkt niet mogelijk te zijn. 
dus we gaan terug naar de oude aanpak. 
Koen: Ik zie die reactie van Manish op waarom de voorgesteld aanpak niet werkt. Kan je die 
mondeling toelichten. 
Manish: Dit is het universiteitsreglement en dit komt op de GV en die gaat kijken, dus de CSR en 
COR leden. Dat gaat kijken naar het proces wat bewandeld is. De toets gaat niet over inhoud van 
het curriculum. Je toetst eigenlijk aan de formele processen. Is de medezeggenschap lokaal goed 
behandeld, zijn alle stuk geleverd, hebben ze inhoudelijk kunnen reageren op de informatie en is 
er een reactie teruggestuurd vanuit het DT. Op centraal niveau kijk je alleen of het gelukt is. 
Waarom ik geen voorstander ben van deze manier is omdat de raad een mening gaat vormen. 
We stemmen voor terwijl we tegen zijn. In de volgende raad hopen we dat we een afgevaardigde 
te hebben die genoeg tijd heeft om vervolgens de GV te overtuigen tegen te stemmen. De GV 
stemt uiteindelijk. Waarom wil je deze constructie aanpakken. Als je het niet eens bent dan stem 
je niet in. 
Robin: Het idee kwam van Parcival, niet van mij. Nu ik de insteek van het GV hoor begrijp ik het 
beter, maar op dit moment zijn er nog inhoudelijk bezwaren. Er wordt gezegd dat er aan 
gewerkt wordt, maar we kunnen nu niet toetsen of dat op een goede manier gebeurt. Het idee 
was van dit plan dat er op het einde gekeken wordt naar of dit goed is aangepakt. Het is best 
lastig dat we hier nu inhoudelijk naar moeten kijken en later door de medezeggenschap wordt er 
niet inhoudelijk naar gekeken terwijl er nog punten zijn die inhoudelijk bekeken moeten 
worden. Het idee was dat wij de CSR zouden vragen of zij op het moment dat zij een stem 
hierover moeten uitbrengen dat zij naar ons willen luisteren. Ze willen sowieso ten dele naar ons 
luisteren, maar als zij ons garantie geven dit op een bindende manier te doen en het DT extra 
moment van instemming te vragen. Het belangrijkste idee is dat wij op het einde naar de inhoud 
kijken, anders doet niemand van de medezeggenschap dat nog. 
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Manish: Ik vind de constructie heel creatief, in principe op papier zou je het zo kunnen uitspelen. 
Parcival heeft mij ook benaderd, dus het antwoord was ook naar hem. Maar je bent gewoon zo 
afhankelijk van de mening van 29 mensen waarvan je er 27 niet kent. Dus als je zelf stelt aan 
mijn eisen is niet voldaan en daar moet aan voldaan worden dan geef je nu gewoon een red flag. 
Het DT gaat door met verbeteren totdat ze onze eisen heeft ingewilligd. 
Daan: Origineel was het idee om voorwaardelijk in te stemmen, waarom is dat geen goed idee 
meer? 
Damian: Dat wordt ook bedoeld met het stemvoorstel. Die eisen die vorige PV besproken zijn is 
dat er altijd een door de FSR aangewezen persoon in de CuCie zit en dat er een andere naam 
komt, wat een husseling is van de huidige termen. 
Robin: Die eisen zijn besproken, maar daarin mist de inhoudelijke kijk naar de opleiding. We 
hebben als raad niet bepaald dat dat geen probleem meer is. Als we al eisen stellen dan zijn 
inhoudelijke punten veel belangrijker dan bijvoorbeeld de naam. Het gaat om de opbouw van de 
opleiding. Tenzij we bepalen dat we dat als raad niet meer belangrijk vinden, denk ik dat het 
eisen zijn die meegenomen moeten worden. Als de constructie van net niet kan dan nu nee 
zeggen en afwachten tot het beter is. Tenzij we echt zeggen de inhoud geloven we wel, moeten 
we er wel iets mee doen in onze nieuwe reactie. 
Damian: Aan de inhoud kunnen wij als FSR niets veranderen of eisen, dat moet de CuCie bepalen. 
Daar willen we iemand van de FSR gekozen in hebben, dus hebben we indirect nog inspraak. 
Robin: Ik zie niet hoe wij niet eisen kunnen stellen. Dat is het rare als we instemming geven. 
Technisch gezien hebben we in de CuCie inspraak, maar dat is geen formele inspraak. 
Noa: Ik ben het er wel mee eens. Ik snap dat je zegt dat je inspraak hebt want je zit er in, maar jij 
bent één van de 4 studenten en één van de 25 mensen die er in zitten. Je kan namens de FSR 
spreken, maar je blijft in de minderheid. Dat is niet genoeg om onze mening te laten wegen. 
Daan: Er zijn onduidelijkheden geweest over wat er vorige week was, maar dat is nu duidelijk. 
We vinden dingen van STI en er zijn bepaalde dingen waar we wel en niet inspraak op hebben. 
We kunnen zeggen dat we constant betrokken willen blijven, maar daar gaat het DT ook niet in 
mee. Daarnaast, we zitten in een besluitvormend stuk. Willen we het vooruit blijven schuiven? 
We zitten al in de CuCie. Wat Noa zegt is een concern, maar we gaan niet de helft van de CuCie 
uit de FSR of studenten kunnen laten samenstellen. Wat kunnen we hier nu nog concreet 
bespreken wat nog heel veel verandering gaat brengen ten opzichte van de vorige keren. 
Manish: We kunnen ook later stemmen. We gaan nu of stemmen of we schuiven het stuk door. 
We gaan niet van een besluitvormend stuk een oordeelsvormend stuk maken. 
Jessica: Is er iemand tegen stemmen? 
Robin: Ja tegen het huidige stemvoorstel. 
Noa: Als wij hier nu stemmen om in te stemmen, nu of later, komt het dan nooit meer hier langs. 
Is het behalve één persoon in CuCie uit onze handen? 
Jessica: Ja 
Noa: Dan ben ik ook tegen stemmen. 
Daan: Robin, wat wil je als tegenvoorstel doen wat een betere instemmingsvoorwaarde kan zijn. 
Ik kan niet bedenken hoe je dit kan formuleren. 
Robin: Het belangrijkste is net wat ik ook zei. Ik blijf het belangrijk vinden dat we op een manier 
kijken naar de inhoud, hoe dat dan kan en wenselijk is daar moet naar gekeken worden. Maar 
om volledig de inhoud de deur uit te doen is lastig. Ook de manier waarop het stuk deze keer en 
vorige keer naar de PV is gegaan is los van de commissie gedaan en dat vind ik ook niet handig. 
Het stuk zoals het nu is reflecteert niet de discussie zoals in de commissie is gevoerd. Dat is 
waarom ik het jammer vond dat vorige keer niet de inhoudelijke discussie is gevoerd. 
Jessica: Vorige keer zijn wel de inhoudelijke punten bediscussieerd. 
Robin: Maar toen niet op ingegaan. 
Jessica: Toen is gebleken dat deze punten niet belangrijk genoeg waren om meegenomen te 
worden. 
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Manish: We hebben nu ter discussie of we hier over gaan stemmen en er zijn maar twee handen 
tegen. 
Noa: Ik weet bij andere dingen zoals Diversity Officer dat er toen is afgesproken i.p.v. een 3-
jarige aanstelling na een jaar een evaluatie te doen. Zou dat mogelijk zijn dat we na een jaar 
evalueren? 
Parcival: Nee, de CSR gaat er niet inhoudelijk over heen. Wij kijken naar de inhoud, daarna nooit 
meer. Tenzij iemand een voorwaardelijk instemvoorstel bedenkt, we moeten nu voorwaarden 
stellen. Wij weten niet wat de uitwerking gaat zijn. Of wij moeten het werk van de CuCie doen, of 
dit is het laatste moment. Dat is wat het moeilijk maakt. 
Daan: Is er een concrete deadline voor wanneer we het moeten inleveren? 
Damian: We zijn al over de deadline heen. 
Robin: Zij waren ook te laat met hun reactie naar ons. 
 
Klopt de informatie? 
Mist er informatie? 
Klopt het stemvoorstel? 
Koen: Misschien handig om er aan toe te voegen wanneer dit eerder is besproken, de referentie 
naar de vorige PV in het stemvoorstel. 
 
Mist er een stemvoorstel? 
Kloppen de plus- en minpunten? 
Missen er plus- en minpunten? 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 stemt niet in met STI, totdat er is voldaan aan de 
eisen zoals eerder besproken in de PV van 220510. 
Peiling: 3 positief, 1 neutraal 
Stemming: 4 voor, 0 tegen, 2 blanco, 1 onthouden 
 
Het stemvoorstel is aangenomen. 
 
Jessica: De reactie wordt uitgewerkt en verstuurd. 
 
Robin verlaat de vergadering. 
 

11. W.v.t.t.k. [VERTROUWELIJK] 
 

12. Wat gaat er naar de CSR? 
Jessica: Vandaag niets voor CSR besproken. Met cum laude moeten we even navragen hoe groot 
dit onderwerp op landelijk niveau is. 
 

13. Evaluatie stukken 
Daan: Ik miste soms een stukje informatie. Ik begreep niet helemaal waarom STI vorige week 
niet geagendeerd was. Dat had discussie voorkomen. Daarnaast, wat Robin als punt aandroeg 
was heel goed, maar had eerder aangedragen moeten worden. Als er een concrete invulling was, 
dan had het meegenomen kunnen worden, maar nu was het te laat. Dat is spijtig want het was 
goede input. 
Damian: Ik wil kort reageren op het eerste punt van Daan. De uitleg stond in de e-mail waarom 
dat stuk er niet was. 
Daan: Dat was heel erg vaag, dat heb ik er niet uitgehaald. 
 

14. Evaluatie PV 



 Facultaire 
Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 15 / 16 

Jessica: Hij was lang. 
Noa: Dat technische punt bij Robin over dat het te lang was kwam vrij heftig over qua afkapping. 
Koen: Bij STI was het een vrij geladen discussie. Het was niet per se heel constructief, er is veel 
hetzelfde besproken. 
Daan: Het technische punt ging over het voorzitten en was niet persoonlijk naar Robin toe. 
Manish: Bij het technisch punt sprak ik Jessica aan op dat er afgeweken werd van wat was 
afgesproken. 
Daan: We moeten wel goed met handen blijven werken. 
Manish: Als we een stuk hebben wat besluitvormend is en je wil het niet besluitvormend maken, 
opper dit bij de agenda vaststellen. Ik heb vaak gehoord ‘wat betekent dit’ of ‘wat is dat’. We 
zaten in een oordeelsvormend stuk, dat moet bij een beeldvormend stuk komen. Dat hoort niet 
bij een oordeelsvormend stuk. Lees de bijlagen goed en stel vooraf vragen. 
 

15. Rondvraag 
Manish: Voor goed geïnformeerde student, wees bij Koen. 
Koen: Wij gaan naar de meeting. De informatie die eruit komt worde met de PV besproken. 
Winson: De koffie pas van Esmee en mij doen het nog niet. 
Jessica: Je kan hem voor nu lenen bij ons. 
Daan: Raadskleding moet gekocht worden, ik heb geen zin om declaraties in de vakantie te 
regelen. Je kan bij de Gents langs en je kan ook naar een andere locatie en hem online te 
bestellen. Kijk ergens wat je maten zijn en bestel het. 
Jessica: Kasper wat vond je er van. 
Kasper: Lang en ook wel heated discussie. 
Myrthe: Kunnen de updates over de IO/BO actiepunten schriftelijke naar mij doorgestuurd 
worden? Dan kan ik de actielijst bijwerken. 
 

16. 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-220510-02) Actie Jasmijn - Lees de bijgewerkte brief over staking docenten na en geef 
feedback. 
(PV-220524-01) Actie Robin - Maak poll met data voor goed geïnformeerde student in de 
groepschat. 
(PV-220524-02) Actie Jessica - Vraag de vakevaluaties van nieuwe vakken aan de OC. 
(PV-220524-03) Actie Iedereen - Stuur persoonlijke ervaringen omtrent cum laude (van jezelf of 
mensen die je kent van onze faculteit) naar Winson. 
(PV-220524-04) Actie Damian - Werk de reactie over STI uit en stuur deze door naar Robin. 
(PV-220524-05) Actie Iedereen - Haal/bestel je pak voor 7 juni. 
(PV-220524-06) Actie Koen - Mail Kees over schriftelijke update actiepunten IO/BO. 
 
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. 
 

17. Punten volgende agenda 
Jessica: Besluitvormend stuk kwaliteitsgelden. Oordeelsvormende stuk over cum laude. Stuk 
over nieuwe OD master AI. 
 

18. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 20.19. 


