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Voorzitter Jessica Bakker 
Aanwezig Jessica Bakker, Koen Oostinga, Damian Piersma, Parcival Maissan, Winson Ooi, 
Jasmijn Hoevers, Liang Telkamp, Daan Jellema, Manish Jhinkoe-Rai (vanaf punt 3) , Robin 
Wacanno 
Afwezig  Noa Kluiters, Esmee van Brandenburg 
Notulist  Myrthe Zwart 
Gast   Björn Out 

 
 

1. Opening 
Voorzitter Jessica opent de vergadering om 18:08. 

 
2. Notulen & Actielijst 

Jessica: Geen op- of aanmerkingen op de notulen van vorige keer. 
De notulen van afgelopen vergadering zijn aangenomen 
 
(PV-220426-05) Actie Damian - Zoek de houdbaarheidsdatum van de curriculumcommissie van 
deze faculteit uit. 
Damian: In principe totdat het volledige programma is gedaan, totdat het in uitvoering wordt 
gebracht. 
Koen: Dus hij blijft nog 3 jaar bestaan. 
Damian: Wat ik uit Chris opmaak wel. 
(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, deadline is 21 juni toch? 
Jessica: Liefst willen ze hem voor het BO al hebben. 
Parcival: Ik ga hem deze week wel schrijven. 
(PV-220510-02) Actie Jasmijn - Lees de bijgewerkte brief over staking docenten na en geef 
feedback. 
Jasmijn: Yes, gedaan. 
(PV-220524-01) Actie Robin - Maak poll met data voor goed geïnformeerde student in de 
groepschat. 
Robin: Gedaan. Optie met meeste mensen is doorgestuurd. 
(PV-220524-02) Actie Jessica - Vraag de vakevaluaties van nieuwe vakken aan de OC. 
Jessica: Concept is klaar, nog niet verstuurd. 
(PV-220524-03) Actie Iedereen - Stuur persoonlijke ervaringen omtrent cum laude (van jezelf of 
mensen die je kent van onze faculteit) naar Winson. 
Winson: Is gebeurd. 
(PV-220524-04) Actie Damian - Werk de reactie over STI uit en stuur deze door naar Robin. 
Damian: Is gebeurd. 
(PV-220524-05) Actie Iedereen - Haal/bestel je pak voor 7 juni. 
Daan: Daarover zo meer. 
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(PV-220524-06) Actie Koen - Mail Kees over schriftelijke update actiepunten IO/BO. 
Koen: Staat in de startblokken. Ik wacht nog even Manish af, die wilde nog iets extra bij de mail. 
Kan ik vanavond versturen. 
 
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 

Robin: 

- Uitnodiging voor fundraiser event Oekraïne vanuit CSR 

- N.a.v. de poll over GGS is een reactie gestuurd, met als moment de dinsdag. Die datum is 

geprikt. We hebben de uitnodiging ontvangen, dat is dinsdag 14 juni 13 - 14. Zowel 

fysiek als via Teams. Lokaal en de link staan in de agenda. Er is een lijstje met punten die 

besproken gaan worden in de mail. 

- Meeting over LabQ, concept datum is 30 juni. Zodra dit definitief is, wordt het 

doorgegeven. 

 

Uit 

 
 

4. Mededelingen 
Jessica: Mijn stem doet het niet zo goed, ik heb keelontsteking. Ik eet tussendoor een ijsje want 
dat helpt tegen de pijn. Verder zijn Esmee en Noa afwezig wegens tentamen. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Liang: Hoi allemaal, 
 
Afgelopen woensdag hebben we weer vergaderd met de inwerktaakgroep. 
 
We hebben het gehad over de volgende punten: 
- Invulling en voorbereiding van de startavond: 
- Het tijdspad na het inwerkweekend: 
- Welke activiteiten we moeten regelen voor het inwerkweekend. 
 
Daarnaast is de inwerkmap zo goed als af! Bedankt allemaal voor de feedback :) 
 
Daan: Beste raad, 
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Afgelopen woensdag heeft de FPC gesproken over het organiseren van de CoBo. We zullen als 
het goed is binnenkort spreken met de studieadviseurs om te kijken of zij meer mankracht 
willen in de vorm van een algemene studieadviseur, een studentendecaan of een teamleider. 
Daarnaast is het verloop van de campagne week tijdens de verkiezingen nagelopen. Ook is het 
archiveren van onze werkzaamheden voor de nieuwe raad besproken. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- We gaan binnenkort met bureau communicatie zitten over de informatievoorziening. 
- De website is binnenkort ook beschikbaar in het Engels. 
- Er wordt met de studieverenigingen gekeken of we paarse vrijdag een groter evenement 
kunnen maken. 
 
Jessica: Hoi allemaal, 
 
Afgelopen vrijdag heeft CFO weer vergaderd. Hierbij hebben we het FOC besproken, want 
ondanks dat COO dit organiseerde, zijn er veel punten vanuit CFO besproken. Er kwam naar 
boven dat de aanwezigen niet door hadden dat er nieuwe maatregelen waren met betrekking tot 
cijferpublicatie en dat zij dus ook geen verschil hebben gemerkt. Daarnaast hebben we de PV-
stukken voor vanavond voorbesproken. Ook hebben we de reacties op de adviezen over 
“Tentamens blok 2” en “Communicatie onderwijs” besproken en we vinden de reacties niet 
geruststellend. 
 
Belangrijke punten: 
 

- We hebben geen problemen gehoord met betrekking tot de staking, dus we ondernemen 
geen verdere actie. 

- Wegens drukte is er besloten om terugkoppeling vakevaluaties stil te leggen. 
- De OER-A komt volgende week naar de PV. 

 
Damian: Beste allen, 
 
Afgelopen week heeft COO niet vergaderd. Wel komt er vandaag een OD naar de PV. 
 
Robin: Hallo, 
 
Hier de update van het DB: 

- Als DB hebben we verder gesproken over het inwerken van onze opvolgers. Hiervoor 
zijn specifieke onderwerpen die behandeld moeten worden verzameld. 

- We hebben een verzoek vanuit de raad besproken om de agenda van onze vergaderingen 
openbaar te maken. Na overleg hebben we besloten dit niet te doen, omdat alle 
onderwerpen die op de agenda staan die niet vertrouwelijk zijn al in deze update 
worden gedeeld, en er in de update ook de nodige context bij gegeven kan worden. 

- De voorbereidingen voor het jaarverslag zijn besproken. Via de commissie hoofden zal 
hier komende weken per commissie aan gewerkt worden. Wij zullen spoedig een 
tijdspad delen met de raad, zodat ook duidelijk is wanneer er wat van mensen verwacht 
wordt. 

- Als laatste hebben we het gehad over het online bijwonen van de PV's. Als DB zien we 
graag dat mensen zo veel mogelijk proberen om fysiek aanwezig te zijn en het online 
bijwonen van PV's zoveel mogelijk te mijden. Als fysiek bijwonen lastig is, is er ook nog 
altijd de mogelijkheid om een ander te machtigen. 
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Manish: Beste allen, 
 
De CSR heeft een OV gehad (BO). 
 
1. Onderwerpen die besproken zijn zijn aandacht voor de sociale veiligheid en het verzoek van 
de CSR om te kijken naar betere informatie en betere informatievoorziening middels een desk. 
2. Aandacht voor het Oekraïne-event van 13 juni [kom gerust!] 
3. Crisisbeleid: met de vraag of er überhaupt een crisisbeleid is voor studenten uit landen die in 
een nieuw conflict zouden komen. Academische zaken is aan zet om hier naar te kijken. 
 
DB update 
Daan: Er stond dat er via de commissie hoofden gewerkt gaat worden aan het jaarverslag. Ik 
neem aan dat we daar pas aan gaan werken als we instructie hebben. 
Jessica: Er is een actiepunt dat je informatie gaat krijgen zodra dat gaat beginnen. 
Robin: De details zijn vooral de data. Tenzij je agenda al heel vol is, is het fijn om het alvast te 
bespreken. Het is alleen een bespreking wat er gebeurd is per dossier afgelopen jaar. 
 

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. Raadskleding 
8. Evaluatie evaluatie kwaliteitsafspraken 
9. Cum Laude 
10. Benoeming OD MSc AI [VERTROUWELIJK] 
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 

 
De agenda is vastgesteld 
 

7. Raadskleding 
Jessica: De aanpak nu Gents niet kan leveren. 
Daan: Voor sommige mensen is het wel gelukt, sommige mensen niet, voor sommige mensen is 
het gelukt om een half pak te bestellen. De Gents levert bepaalde delen niet en heeft bestellingen 
geannuleerd, wat een probleem is. Dit moet voor het einde van het raadsjaar en het liefst voor 
het begin van de vakantie gebeuren. Ik weet zeker dat het niet mogelijk gaat zijn om alle 
raadskleding te regelen voor de CoBo. Wat ik met jullie wil bespreken is hoe gaan we dit nu 
aanpakken? Mijn voorstel is dat we ons erbij neerleggen dat we niet allemaal dezelfde pakken 
gaan hebben. Dat mensen een nieuw vergelijkbaar pak met een vergelijkbare prijs van ons 
opgestuurd krijgen wat ze kunnen bestellen. 
Manish: Gewoon naar de C&A gaan, dat is redelijk vergelijkbaar en betaalbaar. Ik zou het 
gewoon doen en niet te lang uitstellen. We zijn hier al een jaar mee bezig. 
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Robin: Ik was vorige week in Leiden naar de Gents, daar hadden ze mijn maat maar ik vond de 
kwaliteit van het pak een beetje matig. Ik kan wel een gratis pak krijgen maar dan draag ik hem 
na dit jaar niet. Met het oog op duurzaamheid, als je een pak koopt dan heb ik liever een beter 
pak. Ik vind het niet zo’n probleem om niet allemaal hetzelfde pak te hebben. Ik steek liever zelf 
ook geld in een kwalitatief beter pak. 
Daan: Aangezien we nu hebben geaccepteerd dat mensen andere pakken krijgen, vind ik het 
prima als jij een ander pak haalt en daar wat meer geld in steekt vanuit je eigen zak. Als andere 
mensen daar ook in geïnteresseerd zijn dan nu je hand, anders stuur ik volgende week een optie. 
Als iedereen nu zelf moet gaan kijken en ik tussen alles moet middelen voor een eerlijk bedrag, 
liever niet. 
Jessica: Is er niet een standaard bedrag en de rest zelf inleg. 
Daan: Ik ga een deel wel en deel niet declareren zodat het neer komt op het bedrag van de 
begroting en dat wordt over iedereen verdeeld. Daar heeft iedereen mee ingestemd. Ik wil dat 
dit afgerond wordt en daarom wil ik iedereen voorstellen, kan ik gewoon een pak opzoeken wat 
hier op lijkt, bestel het maar. Als je het zelf graag wil uitzoeken, laat het me nu weten maar niet 
over 3 weken pas laten weten. Zijn er naast Robin nog mensen die het zelf willen uitzoeken? 
Geen handen 
Jessica: Voor mij is het lastig met maten, ik kan geen dames jasje aan. Is er ruimte dat ik als dame 
een herenjasje kan halen? 
Daan: Dat kan, prima. Dat weet ik dan nu. 
Jessica: Wordt er gekeken dat damesjasje kwalitatief vergelijkbaar zijn met die van de heren? 
Die zijn vaak slechter dan herenjasjes. 
Daan: Persoonlijk heb ik niet heel veel zin om iedere kledingwinkel langs te gaan voor kwaliteit. 
Ik check online wel de reviews, maar ik ben geen expert. 
Robin: Ik heb Daan een winkel gestuurd als suggestie. 
Daan: Suggesties zijn welkom. 
Manish: Dat herberekenen van de vergoeding begreep ik niet helemaal. 
Daan: Ik zal dit na de PV uitleggen. 
Jessica: Daan stuurt opties, mensen met al een pak of een deel sturen dit door naar Daan. 
 

8. Evaluatie evaluatie kwaliteitsafspraken 
Is het stuk niet duidelijk? 
Missen er stemvoorstellen? 
Kloppen de stemvoorstellen? 
Koen: ik mis een stemvoorstel over het vervolg van de PV. Het gaat naar het BO maar er wordt 
verder niets mee gedaan? 
Jessica: Dat we van dingen uitgebreidere evaluaties wilden? Daar ga ik achteraan en dat wordt 
gedeeld en opnieuw besproken. Tenzij mensen willen stemmen dat we een uitgebreider 
evaluatie willen. 
Koen: Stemmen zodat we zeker weten dat we dit willen doorpakken. 
Jessica: Is er iemand tegen een stemvoorstel toevoegen? 
Geen reactie 
Robin: Laten we het per acclamatie doen, want mensen zijn niet tegen. Dus puur voor de tijd. 
 
Missen er voor- en/of nadelen? 
Koen: Waarom is inzetten TA’s misschien niet geschikt voor kwaliteitsgelden, dat is toch 
verbetering van het onderwijs? 
Jessica: Er is een standaard budget voor TA’s en dat zou voldoende moeten zijn. 
Björn: Kwaliteitsgelden zijn in principe tijdelijk geld. Als je structureel meer TA’s gaat inzetten 
dan houden kwaliteitsgelden op en dan heb je een probleem. 
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Kloppen de voor en nadelen? 
Koen: Hybride onderwijs werkt op dit moment minder fijn, misschien is die statement een beetje 
vaag. Minder fijn is subjectief. Wat dan concrete verbetering zou kunnen zijn, dat had ik graag 
een voorbeeld van gezien. De faciliteiten zijn er heeft Lex verteld. 
Manish: Minder lokalen klopt niet, het is on campus en online. Anders maak je een keuze. 
Robin: Ik denk dat hybride niet per se betekent bij één contactuur zowel online en fysiek. Maar 
bijvoorbeeld alleen werkgroepen online, of hoorcolleges, dus één vorm volledige online. Maar 
dat hangt dus van de implementatie af. 
Manish: Moet ik hier hybride lezen als blended? 
Jessica: Niet bekend, er staat geld investeren in hybride onderwijs en verder geen toevoeging. 
Mensen zagen er bij vorige PV wel heil in om erachter te staan. 
Daan: Die Cross-over minor hebben we best wel wat nieuwe info over. Bij het originele idee snap 
ik waarom het niet is doorgegaan want dat was stom. Moeten we een extra evaluatie aanvragen? 
Ik denk van niet en wil voorstellen om het weg te halen. 
Koen: Ik ben benieuwd waarom het stomme idee er dan wel doorheen is gekomen? 
Daan: Ik denk dat we naar oude documenten moeten vragen, niet naar een evaluatie. We kunnen 
zelf ook zien dat het geen goed idee is in het stuk. 
Koen: De evaluatie gaat toch over het geheel? 
Jessica: Het gaat om verschillende evaluaties, daarom ook een lijstje met verschillende 
onderwerpen. 
Robin: Ik heb niet een sterke mening erover, maar het kost ons niet heel veel werk om dit op te 
vragen. Is vooral werk voor het DT. Misschien staat er nog wat interessants in. 
Jessica: Peilen over het weghalen van vragen naar evaluatie over de cross-over minor. We peilen 
neutraal. Dan stel ik voor een korte evaluatie aan te vragen, maar op een lagere prioriteit te 
zetten dan de rest. 
Manish: Er zit toch geen rangorde in? 
Jessica: Als we er om vragen en het komt niet, dan ga ik er niet heel veel moeite in steken om 
erachteraan te gaan. 
Manish: Je beslist of je die evaluatie wil of niet, er zit geen rangorde in die dingen. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 staat achter de OD’s die extra TA’s in willen zetten 
met de kwaliteitsgelden. 
Peiling: 2 positief, 1 neutraal, 1 negatief 
Stemming: 5 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel 1 is aangenomen. 
 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 21/22 staat achter de OD’s die met behulp van 
kwaliteitsgelden willen investeren in hybride onderwijs. 
Peiling: 4 neutraal 
Stemming: 2 voor, 2 tegen, 0 blanco, 3 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2 is niet aangenomen. 
Manish: Goed dat we stemvoorstel 2 niet hebben aangenomen. Blended learning is best wel 
breed, aantal contacturen op campus kan daardoor afnemen. 
Koen: Het ging om hybride onderwijs toch. 
Manish: Zit er deels ingebakken. 
 
Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 21/22 staat achter dat zij een uitgebreidere evaluatie willen 
zoals hierboven benoemd. 
Stemvoorstel 3 per acclamatie aangenomen. 
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Jessica: Vervolg is om een extra evaluatie aan te vragen en om het op het BO te bespreken. 
 

9. Cum Laude 
Is het stuk niet duidelijk? 
Klopt de informatie? 
Mist er informatie? 
Manish: Dit zou een dossier zijn dat ik op centraal niveau zou oppakken, we kunnen er over 
stemmen maar het schrijven van een brief is nog niet nodig. Ook omdat het op korte termijn niet 
op centraal besproken wordt. 
Koen: Ik zie niet in de stemvoorstellen terugkomen dat er met die randvoorwaarden iets gedaan 
wordt, dat lijkt me voornamelijk het probleem. 
Jessica: Kan bij het volgende stuk toegevoegd worden. 
Daan: Bij discussie dan gaan we het ook hebben over randvoorwaarden toch? 
Jessica: Ja. 
 
Missen er voor- en/of nadelen? 
Kloppen de voor en nadelen? 
Björn: Volgens mij bij stemvoorstel 1 is het verkeerd om met hoe het stemvoorstel is 
geformuleerd. 
Jessica: Wordt in het volgende stuk meegenomen. 
Koen: Wat is stemvoorstel 2? 
Jessica: Het idee is dat we gelaagd gaan stemmen, dus één van de opties is we willen geen 
mening. 
Daan: Dat is niet hoe stemmen werkt. Het punt is dat als je over iets gaat stemmen je er voor 
bent en als je niet een meerderheid bereikt je vervolgens geen mening over het punt hebt of je 
moet echt zeggen willen we cum laude ja of nee. Aangezien dat niet de vraag is. 
Winson: Ik zal het aanpassen voor het volgende stuk. 
 
Discussiemoment 
Jessica: Willen wij een mening vormen over het afschaffen van cum laude? 
Daan: Ik denkt dat het goed is om het te bespreken, maar het gaat volgend jaar naar de CSR en 
wij gaan dit niet actief oppakken. Ik denk dat wij niet onze mening moeten geven, maar dit 
moeten overlaten aan de volgende raad. We kunnen peilen en dan mening meegeven i.p.v. een 
officiële raadsmening. 
Robin: Of je voor of tegen cum laude bent is best persoonlijk, ik denk dat het hierbij vooral is, ik 
vind het persoonlijk lastig als wij als raad gaan zeggen dit is onze mening, omdat ik ook niet 
signalen op deze faculteit hoor dat mensen het een probleem vinden. Dat hebben wij niet 
gekregen. Er wordt niet concreet aan dit dossier gewerkt, dus persoonlijk vind ik het overbodig 
en apart om een sterke mening te vormen. 
Jessica: Tweemaal wordt er niet een sterk nut gezien in een sterke mening vormen. De rest is 
stil. Dan gaan we wel punten nog bespreken zodat we aan het eind kunnen peilen. Dan gaan we 
het stuk afronden met een peiling en geen besluitvormend stuk want geen stemming. 
Robin: Nuttig om te kijken naar de randvoorwaarden, voor het peilen. Dat zou ik wel graag 
willen zien. 
 
Moet cum laude afgeschaft worden? 
Daan: Als we op de faculteit geen geluiden horen dat het hier een probleem is dan denk ik niet 
het hier heel veel nut heeft. 
Robin: Ik denk dat bij de vakgebieden van deze faculteit er niet heel veel gekeken wordt naar 
zaken als cum laude als je zoekt naar een baan. Zeker vanuit informatica nemen ze iedereen aan. 
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Dat is denk ik ook een van de redenen dat ik bij mijn opleiding geen stress heb gehoord over 
cum laude, alleen als mensen er persoonlijk waarde aan hechten. Ik ben zelf geen voorstander. 
Jessica: Peilen over het afschaffen van cum laude. We peilen overwegend negatief over het 
afschaffen van cum laude.  
 
Moeten de randvoorwaarden overal gelijk worden getrokken? 
Jessica: Dan gaan we door naar moeten de randvoorwaarden overal, dus bij verschillende 
faculteiten en universiteiten, gelijk getrokken worden. 
Manish: We kunnen geen beleid maken voor Groningen en Wageningen bijvoorbeeld. 
Jessica: Op onze faculteit overal gelijk. 
Robin: Er zijn verschillen, mensen met dubbele bachelor’s. Er is één RvRE, maar er is een flinke 
tabel met uitzonderingen. 
Parcival: Ik vind dat gelijk trekken moeilijk, maar volgens mij is het idee dat cum laude top 10% 
is. Dat is ook niet overal gelijk. Willen we bij iedereen 8 dan haal je cum laude, of die 10%. 
Jessica: Overal dezelfde eisen. 
Winson: Ik had het met intentie geschreven dat bij alle opleidingen dezelfde eisen zouden 
komen. 
Daan: Als we het niet belangrijk vinden of cum laude wel of niet bestaat en wat de specifieke 
eisen, er zullen vast wel redenen zijn voor de uitzonderingen om het rond die 10% te houden. 
Uitzonderingen mogen er best zijn, maar het is raar dat het over de UvA verschilt. Tenzij wij 
specifieke randvoorwaarden zien van ‘dit is stom of voegt veel extra druk toe’, dan zou ik niet 
zeggen dat we daar moeilijk over moeten doen. 
Manish: Wat Daan voorstelt is handig. Kijk naar de randvoorwaarden van iedereen bij zijn eigen 
opleiding en welke randvoorwaarden je het liefst veranderd zou willen zien. Aan welke je meer 
of minder waarde hecht. 
Daan: Voor de uitvoering, al die randvoorwaarden zijn hetzelfde voor alles behalve de master of 
logic. 
Jessica: In status staan alle randvoorwaarden die voor iedereen gelden. 
Robin: Er zijn uitzondering überhaupt omdat er zoveel extra eisen gesteld worden. Eerst 
discussie over zijn die extra eisen gewenst, dan hoeven we over de uitzonderingen misschien 
niet meer te praten. Misschien is het makkelijker om te kijken naar wat zijn alle eisen voordat je 
kijkt naar wat zijn de uitzonderingen. De meeste eisen zijn hetzelfde, er zijn een paar 
uitzonderingen. Dat zou een makkelijkere volgorde zijn. 
Jessica: Ik heb net de randvoorwaarden opgezocht, we gaan er één voor één doorheen. Minstens 
een 7.0 voor alle vakken. 
Manish: Iedereen heeft de lijst doorgenomen, we doen alleen degenen die we willen bespreken. 
Jessica: Welke wil men bespreken. 
Robin: De duur en het aantal herkansingen. 
Jessica: Het aantal herkansingen, op dit moment bachelor 3× herkansen en de master 1×, met 
uitzondering voor corona. Wat zijn de meningen? 
Robin: Dat kan wel iets zijn waar je extra stress van hebt. Ik snap het idee erachter, het is 
knapper om alles in 3 herkansingen te doen. Persoonlijke gevallen daargelaten, ik weet niet of 
het het per se veel zegt over iemand. Het kan een keer niet meezitten. Dan kun je om coulance 
vragen, maar dat is een lang proces. 
Jessica: Ik vind het onduidelijk verwoord, per onderdeel van één mogelijkheid gebruikt. Als je 
ziek bent en je gaat maar naar één, telt dat als herkansing dan of niet? 
Manish: Niet aanwezig met poging heet dat in SIS. Dus dat telt. 
Parcival: Als jij mensen wel toestaat om te herkansen, in mijn derde jaar zou ik makkelijk 8 en 9 
halen voor mijn eerste jaar. Ik denk dat deze regel aanpassen daarom niet veel nut heeft. Anders 
in dezelfde jaarlaag mag het wel. Maar dan heb je meer werkdruk voor docenten, want er zijn 
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meer herkansingen. Nu gaan we kijken hoe willen we dit toegankelijker maken, dat is niet de 
bedoeling. 
Daan: Met die herkansingen is het natuurlijk het jammer als mensen ziek zijn, of iets anders 
hebben, maar daar kun je vrijstelling voor aanvragen. Ik denk dat het best wel gerechtvaardigd 
is dat het niet gewoon standaard een mogelijkheid is. Een paar herkansingen horen er bij. Een 
tweede bij de master zou ik wel willen zien. Maar meer dan een keer per jaar, als daar een goede 
reden voor is dan kan daar een uitzondering voor aangevraagd worden. 
Robin: Over dat punt van de master, dat is wel een goed punt. Dan kun je zeggen dat het voor 
eenjarige masters wel 1 herkansing is en tweejarige masters 2 herkansingen. 
Parcival: Het ligt heel erg aan de master. Mijn master had 3 vakken, dan is een extra herkansing 
wel heel veel. Al die masters zijn zo uniek, dus de examencommissies hebben er wel goed over 
nagedacht. De vraag was toch willen we cum laude afschaffen, niet hoe kunnen we cum laude 
aanpassen. We hebben hier niets over te zeggen. 
Manish: Volledig met het eerste deel eens, het tweede deel, niet helemaal mee eens. 
Jessica: Dus eerst hoorde ik dat mensen dachten masters is een tweede herkansing gewenst, 
maar er zijn ook masters waarbij het niet handig is. Ik denk dat dit een te ingewikkeld proces is 
om nu al op de masters dingen te concluderen omdat ze zo verschillend zijn. We gaan er nu niet 
verder op in. We gaan naar maximale uitloop. 
Robin: Ik vind het ook prima om het daar niet over te hebben. 
Jessica: Dan hoor ik geen concrete punten, maar eerder was het wel dat mensen het wel over de 
randvoorwaarden wilden hebben. We peilen over of we nog een stuk over de randvoorwaarden 
willen. We peilen overwegend negatief. Klopt het dat ik er vanuit kan gaan dat het stuk is 
afgerond? We willen het niet meer over de randvoorwaarden hebben en er ook geen mening 
over vormen. Dan ronden we dit stuk af. 
 

10. Benoeming OD MSc AI [VERTROUWELIJK] 
 

11. W.v.t.t.k. 
Niets verder ter tafel gekomen. 
 

12. Wat gaat er naar de CSR? 
Robin: We hebben geen mening gevormd over cum laude, maar dan weet de CSR dat wel. 
 

13. Evaluatie stukken 
Jessica: In het doel van punt 11 Benoeming OD staat vertrouwelijke informatie in de agenda. 
Voor het vervolg handig om daar naar te kijken. Ik zal dat kort aanpassen in de agenda die op de 
website komt. 
Damian: Hoofdlettergebruik, interpunctie. 
Koen: Ik vond cum laude inhoudelijke goed, interpunctie had beter gekund. 
Damian: En stemvoorstel 2. 
Koen: Stemvoorstel 2 was een technisch puntje ja. 
 

14. Evaluatie PV 
Jessica: Wat is iedereen lekker rustig geweest. 
Daan: Ik vond het gebruik van de ‘hamer’ voor stilte best wel grappig. 
Robin: Als je in het vervolg echt je stem kwijt bent dan kun je ook iemand anders van het DB 
vragen om voor te zitten. We vinden dat geen probleem. 
Manish: Ik vond op zich de PV prima, ik wil wel waken voor de inhoud en de discussie en 
technisch was het ook niet helemaal zuiver. Ik vraag me ook af of raadskleding hier benoemd 
had moeten worden. 
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Robin: De agenda was niet vol, ik denk dat het goed was om raadskleding even rond te hebben. 
Het zat de rest niet in de weg. 
Daan: Op een PV besluit je dingen, maar kan je ook informatie inwinnen. Dit was sneller en 
makkelijker dan iedereen persoonlijk berichten. 
 

15. Rondvraag 
Liang: Heb jij ‘Liang was here’ op dat bord geschreven Jessica? 
Jessica: Nee. 
Liang: Hè? 
Robin: Gister was de uitslag van de verkiezing. Ik wil Winson en Daan feliciteren met hun 
behaalde zetels. 
Jasmijn: Wanneer worden er boodschappen gedaan? 
Jessica: Jasmijn wil jij dat een keer regelen? 
Robin: Waarom hebben we niet een periodieke automatische bezorging van de AH. Kost niet 
veel extra en dan blijft alles gevuld. 
Daan: Goede suggestie, mag de volgende raad uitzoeken. 
 

16. Actielijst 
(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-220524-02) Actie Jessica - Vraag de vakevaluaties van nieuwe vakken aan de OC. 
(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. 
(PV-220531-01) Actie Daan - Stuur voor volgende PV een voorstel pak wat binnen het budget 
valt. 
(PV-220531-02) Actie Iedereen - Iedereen die wel al een pak (of een deel van een pak) heeft laat 
dit voor donderdag 02-06-22 weten aan Daan. 
 
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. 
 

17. Punten volgende agenda 
Jessica: Geen vervolg cum laude, OER-A, aanwezigheidsplicht oordeelsvormend, OER’en B. 
Robin: Nog niet alle OER’en-B zijn binnen. Er is kans dat nog niet alles in de stukken staat. 
Jessica: Dat is apart en iets om Kees te laten weten. 
 

18. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 19:41. 


