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

 
 

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

 
2. Notulen & Actielijst 

Jessica: Geen op- of aanmerkingen op de notulen verder. 
De notulen van afgelopen vergadering zijn aangenomen 
 
(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 omdat we de OER’en terug hebben gekregen, morgen in de vergadering gaan we 
het er nog over hebben. 
(PV-220524-02) Actie Jessica - Vraag de vakevaluaties van nieuwe vakken aan de OC. 
Jessica: Mail is verstuurd. 
(PV-220524-05) Actie Iedereen - Haal/bestel je pak voor 7 juni. 
Daan: Ik ben niet meer toegekomen aan het sturen van die gesuggereerde pakken. 
Winson: De broeken zijn weer allemaal uitverkocht. 
Daan: We gaan niet bij de Gents bestellen, het idee is om ergens anders te bestellen. 
(PV-220524-06) Actie Koen - Mail Kees over schriftelijke update actiepunten IO/BO. 
Koen: Is gebeurd. 
(PV-220531-01) Actie Daan - Stuur voor volgende PV een voorstel pak wat binnen het budget 
valt. 
Daan: Nog niet gebeurd. 
(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. 
Daan: Dat is niet gebeurd, ik ga er zelf achteraan dus dit mag er vanaf. 
 
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. 
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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 

Koen: 

- Uitnodiging voor afscheid rector magnificus, op 11 juli. 

- Mail gestuurd met informatie dat Lex niet bij het BO is en Peter er online bij gaat zijn, 

omdat hij in het buitenland zit. Vraag of het hele BO online kan. 

 

Jessica: Het punt BO komt vandaag op de agenda, onderaan. 

 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Jessica: Er zijn wat mensen afwezig wegens hertentamens, Robin, Damian, Noa en Esmee hebben 
zich afgemeld, Jasmijn is iets later. 
 
Jasmijn komt binnen. 
 
Winson: We hebben een gast van de FSR FDR. 
Hollando: Ik ben Hollando. Ik studeer rechten. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Daan: Beste raad, 
 
Afgelopen woensdag heeft de FPC vergaderd over onze deelname aan de facultaire 
introducties. Daarnaast hebben Daan en Noa besproken hoe wij de volgende FSR samen met de 
studieverenigingen een jaarlijks groot evenement kunnen maken van paarse vrijdag. Ik wil 
iedereen eraan herinneren dat onze CoBo vindt volgende week woensdag plaatsvindt. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- Wij willen vragen of we voor de verhuizing extra budget kunnen krijgen. 
- Het laatste facilitair overleg van het jaar is voorbereid. 
- Onze website heeft nu een Engelse versie. 
 
Jessica: Hoi allemaal, 
 
Afgelopen week heeft CFO het gehad over de nieuwe aanpassingen in de OER-A, deze worden 
ook op de PV besproken. We hebben een aanpak besproken om een volledigere reactie op ons 
advies over communicatie onderwijs te krijgen. Ook hebben we volgende week een gesprek met 
de oude OD van AI om de problemen rondom internationalisering in kaart te brengen. 
 
Damian: Beste raad, 
 
Afgelopen week is binnen de commissie de archivering van start gegaan. Tevens zijn de eerste 
OER’en besproken en zijn er een paar opvallende wijzigingen die wij niet hadden verwacht 
doorgevoerd. Het BO is voorbesproken, met de punten die wij hiernaartoe brengen en de VU is 
kort besproken. 
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Liang: Hoi allemaal, 
 
Afgelopen vergadering heeft de inwerktaakgroep de volgende belangrijke punten besproken: 
- Inwerkweekend invulling en voorbereiding: 
- PV-stukken training: 
- Inwerktweedaagse presentaties. 
 
De deadline voor de functiespecifieke inwerkmappen (DB, penningmeester en commissies) is op 
8 juli. 
 
Robin: Hoi iedereen, 
 
Er is afgelopen week geen DB-vergadering geweest. We zijn natuurlijk wel nog steeds bezig met 
het voorbereiden van het inwerken van onze opvolgers. 
 
Ook willen we jullie eraan herinneren dat er donderdag een AO is, en de agendapunten voor het 
laatste BO dus daarvoor naar ons gestuurd moeten worden. 
 
Manish: Beste allen,  
 
De CSR had vorige week geen PV. 
 
Björn: Dag allemaal, 
 
Vanmorgen in het DT is de ASTS regeling (studiebeurzen voor excellente studenten van buiten 
de EER) voor het komende studiejaar vastgesteld. Ook is het jaarverslag van de Faculty Diversity 
Officer besproken. 
 
 
Daan: Damian zij dat er opvallende wijzigingen in OER’en doorgevoerd zijn in zijn update. Ik 
vroeg me af wat voor wijzigingen. 
Jessica: Dit komt volgende week ook in het OER proces. 
Parcival: We hadden nog niet alles binnen. 
Daan: Hij zei, “opvallende wijzigingen die we niet hadden verwacht.” 
Jessica: Dit gaat denk ik over de OER’en-B waar de taaleisen zijn verlaagd. 
Parcival: Stond het niet in de notulen? Ik kan het me niet herinneren. Ik was bezig met taaleisen. 
Daan: Ik hoor het zodra de OER-B naar de PV komt, ik wacht daar even op. 
Manish: Wat was de reden dat de reactie van de weigering van het instemmingsverzoek nog een 
week later is verzonden? 
Jessica: De brief is vorige week donderdag naar het DB verstuurd. Robin was ziek dus hij is later 
er aan toegekomen. 
Manish: Nu twee weken later hè. 
Jessica: Ik heb de reden gegeven. 
Manish: Dus, wat gaan we hier aan doen? Context geven of excuses dat het later gekomen is, de 
reden was. 
Jessica: Willen we dit bespreken? 
Daan: Ik denk dat Manish zijn suggestie zonder veel moeite genomen kan worden. 
Koen: Laten we dit binnen het DB ook even met Robin zelf bespreken. 
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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. OER-A eindversie 
8. Aanwezigheidsplicht niet noodzakelijk onderwijs 
9. BO 220621 
10. W.v.t.t.k. 
11. Wat gaat er naar de CSR? 
12. Evaluatie Stukken 
13. Evaluatie PV 
14. Rondvraag 
15. Actielijst 
16. Punten volgende agenda 
17. Sluiting 

 
Jessica: Het BO is toegevoegd op punt 9. 
 
De agenda is vastgesteld 
 

7. OER-A eindversie 
Is het stuk niet duidelijk? 
Manish: Wat is het stemvoorstel uiteindelijk? 
Jessica: Dat komt voort uit de discussie, maar waarschijnlijk instemmen met de OER-A en TER-A 
Manish: Je kan niet discussiëren over iets wat er niet in staat. 
Daan: Als ik het stuk over de aanwezigheidsplicht goed snap, ze willen het wel gaan doen maar 
pas in 23/24 toevoegen aan OER. Of willen ze het doen zonder het in de OER te zetten? 
Jessica: Waarschijnlijk zonder het in de OER te zetten. 
Daan: Dan moeten we aan de volgende raad doorgeven dat dit in de OER moet komen. 
Manish: Je kan ook vragen om een verwijzing in de OER. 
Jessica: Er staat nu in de OER dat het in de studiegids of studiewijzer moet staan. Wij willen het 
sowieso in de studiewijzer. 
Koen: Er staat dat niet alle aanpassingen in OER zijn meegenomen, maar later staat er dat alle 
wijzigingen zijn doorgevoerd. Ik snap dit niet. 
Daan: Dat gaat om de tekstuele wijzigingen, die zijn allemaal doorgevoerd. 
 
Klopt de informatie? 
Mist er informatie? 
Zijn veranderingen onduidelijk? 
Daan: Met dat eindcijfer, wat ze zeggen is voor mijn gevoel dat ze het hetzelfde houden, maar ze 
dwingen het niet meer op een bepaalde manier af maar laten het meer over op het inzicht van de 
docent. Het trekt niets gelijk. 
Jessica: Dat is nog niet duidelijk, we hebben gevraagd naar de redenering en daar wachten we 
nog op. 
Daan: Mensen berekenen op verschillende manieren cijfers, wij stellen ze wettelijk in staat om 
dat te blijven doen. Daar kunnen wij tegen stemmen vind ik. 
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Jessica: Ik hoop voor de volgende PV een redenering te hebben om dit duidelijk te krijgen. We 
wachten nog op een document. 
Koen: Bachelorgetuigschrift Honours programma, je kunt eerst nominaal afstuderen en daarna 
je honoursvakken doen. Dan kun je toch je bachelor niet met honours halen? 
Parcival: Dat is het idee. Als jij al je vakken in 3 jaar doet dan haal je het nominaal en daarna ga je 
dan je honoursvakken doen. Dat mag nu en dat willen ze niet. Iemand heeft dit blijkbaar ooit 
gedaan. 
Koen: Dan studeer je toch niet nominaal af? 
Parcival: Je doet al jouw studiegerelateerde in 3 jaar, dus wel. 
Manish: Voorbeeldtentamens, daar is er een gesprek geweest. Wiens reactie waarop is 
gekomen? Wat willen zij nu met die reactie vanuit de EC? 
Jessica: Er staat in het document, alle OC’s en EC’s en medezeggenschapsraden deden 
voorstellen. Een EC heeft gezegd dat dit eruit moet en dat is niet doorgevoerd. We hebben er 
verder geen contact mee gehad. 
Koen: We weten dus niet waarom? 
Jessica: Ik weet welke, waarom staat in die bijlage. Informatie over afronding cijfers wordt nog 
verder uitgezocht, volgende keer krijgen we een oordeelsvormend stuk. 
 

8. Aanwezigheidsplicht niet noodzakelijk onderwijs 
Is het stuk niet duidelijk? 
Jessica: Ik had een vraag, welke eisen zijn er voor het hertentamen? 
Manish: 80% van het onderwijs volgen. 
Parcival: In model OER zijn er geen vaste cijfers. 80% is wat je vaak ziet, maar dat staat niet in de 
model OER. 
Manish: De faculteiten doen dat dus. 
Winson: Dat kan per vak verschillen. Bij één van de vakken bij ons was het 1 van de 8 missen. 
Parcival: Dat kan per opleiding verschillen. 
Jessica: 1 van de 8 is die 80%, want 2 van de 8 is 25% dus mag je er maar één missen. 
Parcival: Raar concept. Je stelt werkcollege verplicht, maar krijgt nooit dezelfde stof bij ieder 
werkcollege. Als je een module mag missen, wat wil je dat je student dan door die verplichting 
meekrijgt? Er is niet specifieke kennis die je aan kan wijzen als docent, daarom vind ik het een 
slechte manier van het onderwijs inrichten. 
 
Klopt de informatie? 
Manish: Wat je stelt net is eigenlijk, de docent brengt direct informatie over tijdens zo’n 
werkcollege. Maar het gaat niet om de informatie maar de informatieverwerking. Thuis ga je 
informatie opdoen en dan ga je die informatie verwerken. We kennen studenten die 
onvoorbereid naar werkgroepen gaan, maar idealiter doe je daar inzicht op. 
Parcival: Zelfs die 80% staat niet vast. in de MOER staat het leeg. 
Manish: Dat past bij de aard van de opleiding. 
Parcival: Dan moet het 0 zijn. 
 
Mist er informatie? 
Zijn de voor en nadelen duidelijk? 
Missen er voor en nadelen? 
Liang: Een voordeel vind ik ook onderling contact, sociale cohesie. 
Winson: Een ander voordeel is betere interactie student-docent. 
Manish: Ten eerste als nadeel nog de verwatering van de relatie met de universiteit an sich, en 
ten tweede mag je van een student verwachten dat er ook actief studenten burgerschap 
verwacht mag worden. Ze moeten deelnemen aan de cohesie. 
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Zijn de stemvoorstellen duidelijk? 
Manish: Ik denk dat onderscheid tussen eerstejaars bachelor en daarboven nog gemaakt moet 
worden in het stemvoorstel 1. 
Daan: Heb je stemvoorstel 4 gelezen? 
Manish: In het eerste stemvoorstel zeg je ‘van eerstejaars’, hier staat impliciet ook bij 
masteropleidingen. Daarom moet er eerstejaars bachelor toegevoegd worden. 
Jessica: Dus er moet nog bachelor toegevoegd worden aan dat stemvoorstel. Verder bij het punt 
over hertentamens, her tussen haakjes zetten want er zijn ook opleidingen waarbij je tentamens 
niet mag maken als je niet genoeg aanwezig bent geweest. 
Winson: Bij ons is het zo, als je meer dan één werkcollege afwezig bent dan mag je het tentamen 
niet maken. Dat is bij FPS. 
Parcival: Staat ook in MOER volgens mij. 
Koen: Welk vak? 
Parcival: Dat staat bij hen in de OER. 
Koen: Bij stemvoorstel 2 en 3 staat ‘gaat werken om’, ik weet niet of dat de juiste verwoording is. 
‘Gaat werken’ is erg vaag naar mijn mening. 
Parcival: Dus we willen een mening vormen, maar we gaan er niet mee doen? 
Koen: Ik vind het heel vaag zoals het er nu staat. 
Manish: Het stemvoorstel zou moeten zijn: ‘de FSR stemt in om af te schaffen’, dat delen we mee 
aan het bestuur en het bestuur moet eraan werken dat wij in ons gelijk gaan staan. 
Parcival: Je hebt de MOER, OER’en-B, OER-A, dat werken gaat erover dat je met iedereen in 
gesprek gaat. Wij gaan er dit jaar niets meer aan doen tenzij we alle OER’en stoppen. Het enige 
wat we kunnen doen, tenzij nuclear option is om lijntjes open te maken en dan kan de volgende 
raad bedenken hoe ze er mee verder gaan. Vandaar dat het zo is verwoord. 
 
Missen er stemvoorstellen? 
Discussiemoment 
Vinden we dat het afschalen van verplicht onderwijs een meerwaarde biedt? 
Daan: Zelf vind ik het wel pas na het BSA meerwaarde hebben, dus na het eerste jaar, maar 
daarna zie ik daar zeker meerwaarde in, zeker met die aangeleerde hulpeloosheid. Ik ben er 
voor. 
Manish: Zeker na het eerste jaar zou het meerwaarde kunnen hebben. Maar als je het niet 
verplicht gaat stellen dan neemt in laatste week ook de hoeveelheid studenten af. Dan hebben 
we een blended university en dan niet on campus maar on line. Dat vind ik een punt wat 
benoemd moet worden. 
Parcival: Het hoeft niet zo te zijn, als je 10 werkgroepen hebt en minder studenten dan kun je 
werkgroepen samenvoegen. Wat ik vaak hoor terugkomen is dat studenten afvallen als je dit 
doet. Waarom is dit erg? Waarom is het erg dat iemand die dit niet zelfstandig kan, het niet op 
een universiteit gaat redden? In het bedrijfsleven iemand die niet geschikt is vinden we prima, 
maar in het eerste jaar zeggen dat mensen niet geschikt zijn vinden we wel heel erg. Hier moeten 
wij niet als studenten voor staan. Diploma’s worden minder waard als je iedereen er doorheen 
trekt. Is het nuttig voor mensen die het niet nodig hebben om in zo’n werkcollege te zitten, dat is 
toch onterecht. Studenten zie je in een werkgroep, maar die zie ik ook bij studieverenigingen of 
bij borrels. Naar werkgroepen ga je voor ontplooiing of inzicht, dat moet je zelf kunnen doen. 
Hoe oneerlijk is het als je van 9 tot 5 op faculteit moet zijn terwijl je het niet nodig hebt. Je 
betaalt er voor. 
Daan: Over Manish zijn punt dat de waarde van een werkgroep afneemt als mensen er niet zijn, 
de basisbeurs afgeschaft zodat er persoonlijker onderwijs zou zij. Kleinere werkgroepen hoeven 
niet de kwaliteit van het onderwijs te verlagen. 
Manish: Hoe kan je goede discussie vormen binnen een groep als er niemand is? 
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Jessica: Het ligt aan de vorm. Er zijn ook werkgroepen waarbij je alleen maar opgaven gaat 
maken. 
Manish: Dan moet je naar de werkgroep kwaliteit kijken, daarom ben ik het niet met Daan eens. 
Parcival: Het gaat hier om de kern van het onderwijs. Waarom is die werkgroep er? Wij zijn hier 
om studenten te onderwijzen en vaardigheden aan te leren. Wij moeten ons afvragen of iemand 
dit zelfstandig kan of dat er medestudenten of een expert nodig is. Daarom is er noodzakelijk en 
niet noodzakelijk onderwijs. Als je alleen in een discussie vaardigheden kan verkrijgen dan 
wordt het noodzakelijk onderwijs. Dan is het een ander verhaal. We gaan het hebben over alle 
vormen van onderwijs waarin het niet aantoonbaar is dat je het niet zelfstandig kan aanleren. 
We moeten die dingen niet met elkaar verwarren. Wij en de universiteit weten echt wel wat er 
noodzakelijk moet zijn en dat zijn niet de ophokuren waarbij je sommetjes maakt. Sommige 
vaardigheden moet je aanwezig zijn, dus we gaan niet al het verplicht onderwijs afschaffen. 
Manish: Je hebt toch altijd een verschillende combinatie aan werkgroepen. Dus week 3 doe je 
een presentatie, week 4 doe je literatuur of andersom. Sommige dingen zijn toch zo met elkaar 
verbonden. Hoe wil je niet noodzakelijk definiëren? 
Daan: Er zijn veel soorten werkcollege met vaak maar één soort interactie. Je kan niet stellen dat 
het altijd door elkaar heen loopt. Maar het lijkt me handig om concreet op papier te hebben wat 
noodzakelijk is en wat niet. 
Parcival: Stel je hebt acht werkgroepen en in werkgroep 6 doe je een presentatie, dan stel je toch 
6 verplicht. Waarom moet je die andere 7 ook verplicht stellen? Dat hoeft toch niet. Dat is niet zo 
moeilijk volgens mij. 
Daan: Wat Parcival zegt gebeurt ook al veel. Presentatie moet je geven, de rest is niet verplicht. 
Jessica: Er is besproken wanneer onderwijs op het randje van noodzakelijk zit. Er is niet veel 
gemeld over niet noodzakelijk onderwijs afschaffen, maar ik heb niet gehoord dat er iemand 
zwaar op tegen is. 
 
Willen we toelatingseisen voor een hertentamen afschaffen? 
Daan: Het lijkt me een zeer goed idee om het af te schaffen, onzin dat mensen niet op een later 
moment een tentamen kunnen doen om wat voor reden dan ook. Het is toch leuk als mensen een 
extra vak willen doen en als die tentamens samenvallen o.i.d. dan maakt een extra hertentamen 
het verschil niet. 
Winson: Dan heb je wel college nodig, anders haal je het hertentamen waarschijnlijk niet. 
Parcival: Ik heb nooit college gevolgd en vakken gehaald. Wij betalen de universiteit, we zijn 
gelijk. Als een vriend naar college gaat en hij mag wel naar hertentamen en ik niet omdat ik niet 
naar dat college ben gegaan dan is dat toch oneerlijk. Achter de streep moet iedereen die 
herkansing hebben, want iedereen is gelijk. Het moment is er, de docent is er en wordt betaald 
voor dat moment. 
Jessica: Er zijn nu vakken waarbij de aanwezigheid volledig verplicht is voor het tentamen, 
alleen aanwezigheidsplicht voor het hertentamen zou een middenweg kunnen zijn. 
Daan: In principe is er van te voren gewoon bekend dat je een hoeveelheid stof hebt die je moet 
kennen. Of een professor, je moeder of een boek je dat uitlegt, moet niet uitmaken of jij dat 
tentamen mag maken. Het verschilt per student of een college iets toevoegt. 
Parcival: Als jij als student besluit dat je tijdens een tentamen op vakantie gaat en dan later het 
hertentamen maakt, waarom zou dat niet mogen? We zijn toch allemaal volwassen. Vroeger was 
dit helemaal niet zo. 
Jessica: Ik hoor wisselende geluiden. Een paar vinden het volledige onzin, andere konden 
begrijpen dat er eisen waren. We doen kort nog een meningen rondje. 
Winson: Geen mening. 
Jasmijn: Ik vind dat ze er niet zouden moeten zijn. 
Parcival: Het is crimineel. 
Jessica: In sommige gevallen kan het een compromis zijn met normale aanwezigheid. 
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Koen: Ik ben voor afschaffing. 
Daan: Ik vind het afschaffen van toelatingseisen voor hertentamens de enige logische optie. 
Manish: Ik zie het als mogelijkheid, behalve bij practicum, maar dat is niet niet noodzakelijk. Dus 
dan kan ik hiervoor zijn, als aan alle verplichte onderdelen is voldaan. 
Liang: Ik snap het ergens wel. 
 
Willen we werken aan het afschaffen van aanwezigheidsplicht bij niet noodzakelijk onderwijs? 
Jessica: Ik wil de discussie over wel of niet hebben van aanwezigheidsplicht niet herhalen. Dit 
punt gaat over of we er aan willen werken of niet. 
Daan: Ik zou van Parcival willen horen wat hij ziet als stappen die nog logisch en haalbaar zijn 
voor dit jaar. Zelf ben ik niet heel erg voor de nucleaire optie. 
Parcival: De nucleaire optie maken we geen vriendjes mee. We hebben nog een gesprek met het 
bestuur van de universiteit, daar kunnen we argument aandragen. Dat lijkt me niet handig om 
daarmee te beginnen. Zij waren eigenlijk al tegen bij de vorige bespreking. We kunnen een 
outreach naar de CSR doen en naar de MOER kijken. We kunnen kijken of de discussie er eerder 
is geweest. We kunnen met de OC’s inventariseren welke studies dit hebben en hoe groot dit 
probleem is. Bij FPS is dit dus een groter probleem. Ik denk ook dat we met de OR in gesprek 
moeten, maar misschien niet nu al. Daarmee in gesprek dan tip je al, maar er moet over 
nagedacht worden. Als we dit in een archiefstuk zetten dan heeft de volgende raad een mooi 
pakket om mee te beginnen. Dat is alles, want het is al laat in het jaar. 
Daan: De dingen die je benoemt lijken me realistisch, ik zou er voor zijn. Het lijkt mij een goed 
idee om ons daarvoor in te zetten. 
Parcival: Er moeten volgend jaar bij de NJE ook vragen over komen om te kijken of er draagvlak 
is. 
Jessica: Er is niemand tegen het ondernemen van stappen. Iedereen is neutraal of voor. 
 
Willen we een uitzondering maken voor vakken in het eerste jaar? 
Winson: Ik denk dat het eerste jaar discipline nog aangeleerd moet worden, maar het ligt eraan 
per student. 
Jasmijn: Ik denk voor. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk gaat zijn om te zeggen dat we dit 
voor iedereen afschaffen. Dan is het beter om te zeggen we doen het eerst voor alle ouderejaars 
en laten het bij de eerstejaars bachelor. Maar ik heb niet echt een mening. 
Parcival: Gezien de hoeveelheid verplicht noodzakelijk onderwijs in het eerste jaar denk ik dat je 
genoeg verplichte contacturen hebt waardoor je die andere kan afschaffen zonder dat de student 
eronder zal lijden. 
Jessica: Ik denk dat alles in één keer afschaffen een goed ideaal moet zijn, maar dat we de 
eerstejaars uitzondering als terugkrabbel moment kunnen gebruiken, een soort backup plan. 
Koen: Ik zou opzich niet al te veel verplichte vormen willen zien in het eerste jaar, maar wel een 
transitieperiode van de zesde klas naar het tweede jaar. Een balans tussen verplicht en niet 
verplicht onderwijs. Maar dat heb je opzich wel al. Ik zou graag zien dat er een aantal niet 
verplichte onderdelen zijn in het eerste jaar voor een transitie. 
Daan: Ik sluit me bij Koen en Jessica aan. Uit eigen ervaring bij scheikunde, het eerste halfjaar 
zijn er meer dingen verplicht omdat het een moeilijke periode is en mensen moeten switchen. Ik 
zie in het eerste half jaar een meerwaarde in mensen aan het handje houden. Daarbuiten echter 
niet. Een beetje transitie snap ik wel, maar je moet het ook weer niet te lang houden. Er moet een 
balans zijn tussen wel en niet verplicht, ik zou stellen het eerste half jaar, dan een concrete 
deadline zonder dat je iets zelf mag bedenken. 
Manish: Ik ben het ook met Daan eens dat het eerste half jaar verplicht is en het tweede halfjaar 
gefaseerd naar meer academische vrijheid gaat. Utrecht doet dat ook al. Dan heb je vanaf het 
tweede jaar ook minder studenten uitval door grotere vrijheid. 
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Liang: Ik ben zelf wel voor aanwezigheidsplicht in het eerste jaar, ook voor het sociale aspect en 
de betrokkenheid bij SP. 
Parcival: Daan en Manish, zelf vind ik het prima, maar als je eerste halfjaar verplicht stelt dan 
kom je in het geding met het BSA. Je gaat mensen een half jaar meetrekken en dan laten vallen. 
Daan: Het eerste half jaar heb je 30 EC behaald, dan ga je bij de volgende 12 EC op je bek. Dan 
heb je nog genoeg vakken om je BSA te halen en herkansingen. Je zorgt dat mensen een goed 
bodempje hebben om uit te zoeken wat wel en niet werkt voor ze. 
Manish: Je zorgt ook dat er meer interactie komt tussen studenten, sommige mensen gaan niet 
naar studieverenigingen, ook die cohesie van Liang is belangrijk. Daarna in het tweede deel van 
het eerste jaar krijg je wat meer vrijheid. Een nieuwe student kent vaak ook niet veel mensen, 
dan is het lastig om connecties aan te gaan. 
Parcival: Je hebt verplicht tutoraat bij veel studies, dus ik ben het daar niet mee eens. Willen 
jullie een half jaar alles verplicht en dan alles los of veel verplicht en dan minder en minder? 
Manish: Het eerste. 
Jessica: Tutoraat, dat is bij wiskunde niet zo. Tutoraat is voor alle vakken een extra werkcollege. 
Parcival: Wanneer doe je dan een presentatie? 
Jessica: Nooit. Nou ja, bij project vakken in blok 3. Dus er zijn niet verplichte vakken bij alle 
opleiding. 
Koen: Ik wil mijn support geven voor optie twee. Dan hoef je niet keihard op je bek te gaan en 
kun je je voor februari nog uitschrijven. 
Daan: Over academische vaardigheden, bij scheikunde is er best veel gewoon luisteren en 
minder samenwerken, wat je bij werkcolleges wel hebt. Dus het is niet per se bonding. 
Parcival: Jouw opleiding Jessica heeft dus geen academische vorming? 
Jessica: Dat zit in verschillende vakken opgenomen, er zijn enkele verplichte onderdelen. En er is 
80% aanwezigheidsplicht voor hertentamens. Maar het vervolg is een besluitvormend stuk. 
Daan: En dat het eerste jaar bachelor moet worden in stemvoorstel 1. 
 

9. BO 220621 
Jessica: Dit punt is toegevoegd aan de agenda naar aanleiding van een mail van het 
directiesecretariaat. Lex is bij het komende BO niet aanwezig, Peter online. De vraag is of we het 
BO online kunnen doen, want alleen Kees kan fysiek aanwezig zijn. 
Daan: Ik zou graag wat verklaring willen waarom ze er niet zijn. Ik hoorde ook het geluid dat 
Peter misschien naar het volgende IO kan komen. 
Jessica: Dat IO is maar één uur. 
Daan: Je kan hem ook naar beide laten komen. 
Manish: Ik stel voor, goed dat de afwezigheid is aangekondigd, maar prik maar een nieuwe 
datum. 
Daan: Ik zou er bij zetten, of het zo formuleren, als er geen nieuwe datum is dat we de oude wel 
willen houden. Horen ze sowieso niet gewoon aanwezig te zijn? 
Jessica: Er is een wettelijke verplichting voor aanwezigheid bij twee BO’s in een jaar. 
Koen: Ik vind verplaatsen een goed initiatief. Realistisch gezien, hoe gaan we in de laatste maand 
een goed moment kunnen prikken waarin veel mensen er bij kunnen zijn? 
Jasmijn: Ik wilde Koen vragen of hij bedoelde of mensen van onze raad aanwezig kunnen zijn? 
Want daar wordt nooit rekening mee gehouden. 
Jessica: Dan gaan we peilen voor een nieuwe datum voor het BO. We peilen unaniem positief 
over het voorstellen van een nieuwe datum voor het BO.  
Daan: Ik vind ‘ik ben afwezig’ weinig informatie, het zou fijn zijn als we een reden kunnen 
krijgen waarom Lex afwezig is. 
Myrthe: Dat is in het IO door Lex uitgelegd. Hij zit in verband met een bijeenkomst volgens mij in 
Ierland en kon ook niet bellen omdat hij rond die die tijd aan het vliegen is. 
Koen: Peter heeft een bijeenkomst in het buitenland. 
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10. W.v.t.t.k. 

Niets verder ter tafel gekomen. 
 

11. Wat gaat er naar de CSR? 
Manish: Ik neem mezelf mee. Parcival heeft een document gekregen, een meelees memo, daar 
staat de mening van de CSR van 2018 in. Is best goed geschreven, kan overgenomen worden. 
 

12. Evaluatie stukken 
Daan: Ik vond aanwezigheidsplicht niet noodzakelijk onderwijs een goed stuk. 
 

13. Evaluatie PV 
Daan: Ik ben zelf ook niet heilig, maar kunnen we met handjes werken. Het is voor Jessica 
irritant, maar ook voor alle andere mensen als iedereen voor zijn beurt praat. 
Koen: Volgens mij is dit de afgelopen 5 à 6 PV’s ook al genoemd. Dus ik weet ook niet hoe we het 
wel voor elkaar kunnen krijgen. 
Jessica: Vooral Parcival en Manish vinden het lastig. 
Manish: Ik heb vaker mijn hand opgestoken dan Parcival. Ik merk soms wel dat je inhoudelijk 
reageert als mensen spreken Jessica. Als voorzitter mag je het technisch deel begeleiden, maar 
niet het inhoudelijk deel. 
Jessica: Dus meer handjes en ik wacht met commentaar totdat het punt duidelijk is gemaakt. 
 

14. Rondvraag 
Manish: De FSR wordt op korte termijn uitgenodigd door de GV, waarschijnlijk voor een 
technisch overleg met betrekking tot het nieuwe gebouw op SP. 
Daan: Volgende week woensdag is de CoBo, zorg dat je er bij bent. Wat vond Hollando er van? 
Hollando: Leuk, gezellig, leuke discussies. Mijn PV is in het Engels dus dit was een leuke 
afwisseling. 
Manish: Hebben wij iets te horen gekregen over een kaderbrief? 
Koen: Over de update van Damian, die rare aanpassingen. Ik heb naar de notulen gekeken, maar 
daar stond het niet in. Dus daar wil ik graag verduidelijking over volgende PV. 
Jessica: Wie gaat er mee naar de CoBo van Brainwave? 
Daan: Ik ben er bij. Ik heb ze namens de FSR en het nieuwe SLAAFS bestuur al gefeliciteerd. 
 

15. 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-220531-01) Actie Daan - Stuur voor volgende PV een voorstel pak wat binnen het budget 
valt. 
(PV-220607-01) Actie Robin - Vraag aan het directiesecretariaat een nieuwe datum voor het BO. 
(PV-220607-02) Actie DB - Stel een mail op over de vertraging reactie STI. 
 
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. 
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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. 
 

16. Punten volgende agenda 
Jessica: OER-A O, Aanwezigheidsplicht B2, Communicatie onderwijs BOB, OER-B B1. Dan wil ik 
nog vragen of de Schijf van Vijf uiterlijk donderdag voor 17 uur gestuurd kan worden. Stukken 
wel standaard deadline. 
 

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


