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

 
 

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

 
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: Die heb ik naar het DT gestuurd. 
(PV-220524-02) Actie Jessica - Vraag de vakevaluaties van nieuwe vakken aan de OC. 
Jessica: Ook gedaan. 
(PV-220531-01) Actie Daan - Stuur voor volgende PV een voorstel pak wat binnen het budget 
valt. 
Jessica: Heeft Daan ook gedaan. 
(PV-220607-01) Actie Robin - Vraag aan het directiesecretariaat een nieuwe datum voor het BO. 
Jessica: Lukt niet, dus dit mag er ook af. 
Koen: Heeft hij het gevraagd en zeiden dat lukt niet, dat gaan we niet doen, of? 
Jessica: We hadden het bij het AO nog besproken en dat kon niet. 
Koen: Hoezo kon dit niet? Ik weet niet of Kees het beste de agenda weet. 
Jessica: Kees weet de agenda van Peter en dat die helemaal vol is. 
(PV-220607-02) Actie DB - Stel een mail op over de vertraging reactie STI. 
Jessica: Er is besloten om dit niet te doen door het DB aangezien we geen reactietermijn hadden 
voor onze reactie, want er was geen officiële aanvraag 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. 
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Pro Memorie-08 Robin - Stuur mail over campagne financiering door naar nieuwe partijen zodra 
die bekend zijn. 
 

3. Post 
In 

Jessica: 

- Mail van Kees, het DT wil toch wel STI op het BO bespreken. 

- CvB heeft gemaild met herinnering voor afscheid Rector Magnificus. 

- CFO heeft van Kees een berg van mailtjes gekregen met antwoorden op vragen over o.a. 

de kwaliteitsafspraken. 

- Student met een e-mail over sociale veiligheid, doorgestuurd naar FPC. 

- Student met een e-mail met een vraag n.a.v. een stage, doorgestuurd naar FPC. 

- Erik Boels, informatie over de bijeenkomst LabQ. 

 

Jessica: Parcival en Esmee, kunnen jullie STI in de vergadering voorbespreken? 

Esmee: Jep. 

 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Jessica: Robin is iets later. Liang en Damian zijn afwezig en hebben niemand gemachtigd. Daan 
en Manish zijn afwezig en hebben beiden Jasmijn gemachtigd. 
Koen: Ik moet eerder weg. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Daan: Beste raad, 
 
Afgelopen maandag heeft de FPC weer vergadert waar wij het facilitair overleg na hebben 
besproken. Zo is er ons bevestigd dat het regenboogzebrapad daadwerkelijk geplaatst gaat 
worden! Ook is hier de verhuizing besproken waarvoor wij volgend jaar extra meubilair en 
budget kunnen aanvragen bij de faculteit. Naast dit overleg hebben wij gesproken over de laatste 
voorbereidingen voor de CoBo. 
 
Een aantal belangrijke punten 
- Het vergroten van de openbare fietsenstalling bij F is op het FO besproken. 
- Wij zijn druk bezig met het opzetten van de facultaire introductie. 
- We zijn bezig met het ontwerpen van een nieuwe banner. 
 
Jessica: Hoi allemaal, 
 
Afgelopen vergadering heeft CFO het over de aanpassingen on de OER- en TER-A gehad. Hierin 
was de enige drastische verandering het aanpassen van het afronden van cijfers voor 
deeltentamens. De grootste kritiekpunten over de evaluatie van de kwaliteitsafspraken zijn 
besproken. Vooral het betrekken van de medezeggenschap is naar onze mening niet voldoende. 
 
Belangrijke punten 

- De reactie op het ongevraagd advies over Communicatie Onderwijs is door de commissie 
als matig beschouwd. Dit wordt vanavond besproken, samen met wat vervolgstappen. 
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- Er komt een nieuwe tijdlijn voor het OER-proces. Hier is op 6 juli van 16:00-17:00 uur 
een bespreking over voor alle geïnteresseerden van zowel de nieuwe als de oude raad. 

- Morgen hebben we een gesprek met de oude OD AI over problemen rondom 
internationalisering. 

 
Damian: Dag allemaal, 
 
Afgelopen woensdag heeft COO weer vergaderd. Tijdens deze vergadering hebben wij de 
wijzigingen van de OER’en B besproken. Het aankomende BO is intern inhoudelijk 
voorbesproken en de sprekers zijn bepaald. Tevens zijn zowel de VU als archivering kort ter 
tafel gekomen tijdens de vergadering. 
 
Liang: Hoi allemaal, 
 
Hopelijk heeft iedereen genoten van het inwerkweekend ! Ik vond het heel geslaagd en ik wil 
Jessica nog eens bedanken voor het organiseren <3 ! 
Afgelopen vergadering heeft de taakgroep inwerken zich vooral bezig gehouden met het 
inwerkweekend en de PV-stukken training. Donderdag zijn de verkiezingen voor de functies. 
 
Robin: Hallo iedereen, 
 
De vergadering van het DB van vorige week was was korter omdat Kees het AO verkeerd in zijn 
agenda had gezet, Wij hebben hier het volgende besproken: 

- De afhandeling van de dossier STI 
- Het jaarverslag, hiervoor is ter voorbereiding ook het jaarverslag van 2 jaar terug 

meegestuurd zodat jullie even kunnen zien wat ervan verwacht wordt 
 
Manish: Beste allen, 
 
Update CSR: 
 
De GOV is geweest, zoals de meesten weten. Hierin is de kaderbrief gestuurd die jullie ook 
toegezonden is. 
Uiterlijke reactie komt in juli. 
1. Allocatie budget voor sociale veiligheid; 
2. Toereiking voor kwaliteitsgelden inzake oplossen structurele verbetering kwaliteit onderwijs; 
3. Mogelijke toename allocatie onderwijsgeld vanuit de regering; 
4. Mogelijke gelijkstelling van Oekraïense studenten bij inschrijving op centraal niveau. 
 

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. Communicatie onderwijs 
9. OER’en B -2- 
10. W.v.t.t.k. 
11. Wat gaat er naar de CSR? 
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12. Evaluatie Stukken 
13. Evaluatie PV 
14. Rondvraag 
15. Actielijst 
16. Punten volgende agenda 
17. Sluiting 

 
Jessica: Omdat Koen eerder weg moet wil ik voorstellen om communicatie onderwijs om te 
wisselen met de OER’en-B. Er is niemand hier op tegen. 
 
De agenda is vastgesteld 
 

7. OER-A eindversie 
Is het stuk niet duidelijk? 
Berekening eindcijfer 
Missen er voor- en/of nadelen? 
Kloppen de voor en nadelen? 
Koen: Welke voor- en nadelen? 
Jessica: Plus en minpunten. 
Koen: Die staan er niet. 
Jessica: Dan heb ik in de tekst voor- en nadelen staan. 
 
Willen we het originele artikel behouden? 
Koen: Nee, wacht weg. Eigenlijk boeit het niets. 
Jessica: Het originele artikel is dat deeltentamencijfers afgerond moeten worden op één 
decimaal, willen we dit graag behouden in plaats van het nieuwe artikel? 
Jasmijn: Ik denk dat het afrekenen in sommige gevallen positief is en in sommige gevallen 
negatief is voor studenten, dus dat daar niet echt verschil in zit. Het nieuwe voorstel dat ze doen 
is dat het inzichtelijk moet zijn, maar dat vind ik nog vrij vaag. 
Noa: Eigenlijk wat Jasmijn had gezegd. Ik vind het nieuwe vager klinken dan het oude want er 
staat dat het voor de student duidelijk moet zijn waar ze aan toe zijn, maar ik heb het idee dat je 
met het oude beter weet waar je aan toe bent dan met het nieuwe. 
Winson: Ik vind de alternatieve oplossing, dat de berekenwijze met de student gedeeld wordt, ik 
denk dat dat toch wel de beste is. 
 
Willen we de voorwaarde toevoegen dat de manier van berekenen gedeeld moet worden? 
Jessica: Winson gaf net al aan dat hij de manier van berekenen een goede voorwaarde vindt om 
toe te voegen. 
Koen: De manier van berekenen is onzin, want dat maakt niets uit. Netto komt je op hetzelfde 
uit. Sommige studenten zullen hoger uitvallen, sommige lager. Dat stond ook in een brief die 
iemand had gestuurd volgens mij naar het mailaccount van de FSR. Dus inhoudelijk boeit het 
niet en wordt het alleen maar verwarrender, of zuurder als je het net niet zou halen. De optie 
krijgen om het in te zien vind ik goed, maar ik betwijfel ten zeerste hoeveel gebruik er van 
gemaakt gaat worden. 
Jasmijn: Ik persoonlijk, en ik denk best wel wat andere studenten, als een vak wordt berekend 
uit meerdere onderdelen dan ga ik berekenen wat ik moet halen voor een tentamen om een 
bepaald eindcijfer te krijgen. Dus als ik vooraf zou weten hoe het precies wordt berekend, of het 
wordt afgerond of niet, zou mij helpen. 
Noa: Dit gaat over berekening van het eindcijfer, is dat de deelcijfers of de formule die wordt 
gebruikt? 
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Jessica: Het gaat om alle deelcijfers die meetellen in het eindcijfer en hoe we het toe kunnen 
voegen, mogen we nog zelf bepalen, maar we kunnen het advies geven dat de volledige manier 
van berekenen erin komt te staan, dus deelcijfers, worden die afgerond en zo ja in hoeveel 
decimalen en hoe wordt er verder berekend. Wat ik misschien van Jasmijn op kon maken is dat 
je dat het liefst aan het begin van een vak al wil weten. 
Koen: In de studiegids. 
Parcival: Maar dat weet je toch, dat staat in de OER, hoe alles wordt berekend. 
Noa: Niet altijd. 
Parcival: Maar het is gewoon altijd, je krijgt je deelcijfers met één cijfer achter de komma, dat is 
je deelcijfer en als die 50% meetelt en je hebt een ander cijfer met één cijfer achter de komma, 
die tel je dan bij elkaar op gedeeld door twee en dat rond je weer af naar één decimaal. Dat is wat 
er nu staat toch? 
Jasmijn: Dit stuk is dus om dat te veranderen naar dat het inzichtelijk moet zijn, dus dan weet je 
niet meer hoe het berekend wordt. 
Parcival: Maar het is niet alsof die berekening anders gaat. Dit is de berekening en dit is hoe hij 
zal zijn. Ze passen alleen de verwoording aan. 
Jasmijn: Ze hadden een voorbeeld met dat docenten getallen in Excel voeren, dan krijgen ze 
bijvoorbeeld een 7,1994… en daar dan drie cijfers van en daar het gemiddelde van, dat komt op 
een ander cijfer dan dat je een 7,2 zou gebruiken. 
Parcival: Dat klopt, maar het moet een 7,2 zijn waarmee ze dan rekenen. 
Jessica: Het punt is Parcival dat het voorstel is om dat er uit te halen. Dus dat het niet meer met 
één decimaal hoeft, maar ook op alle andere manieren. 
Noa: Het is niet altijd waar wat jij zegt dat het zomaar delen door twee is. Je hebt sommige 
deelcijfers die meer meetellen dan een ander dan is het niet meer zomaar delen door twee. 
Parcival: Als het 20% of 80% is dan weet je ook dat je vier op één moet doen. 
Noa: Er staat niet altijd even duidelijk bij hoeveel procent een onderdeel meeweegt. 
Parcival: Jawel, dat staat in de studiegids. Dat hoort er in te staan. Dat los je niet op door het in 
de OER aan te passen. 
Jessica: Maar hier gaat het er dus om dat cijfers niet meer berekend worden met één decimaal, 
maar dat het ook met meer mag en dat dat inzichtelijk is. Het punt is of wij eisen willen stellen 
dat inzichtelijk duidelijker wordt voor studenten. 
Jasmijn: Als zij willen dat het inzichtelijk is, dat de cijfers die studenten krijgen gedeeld moeten 
worden met alle decimalen. 
Parcival: Ik denk niet dat dat de strekking kan zijn. Dan moet elke opleiding en elk vak anders 
zijn eindcijfers berekenen, dat lijkt mij niet de bedoeling. 
Koen: Kan je niet gaan voor en inzichtelijk maken en één decimaal achter de komma. Blijkbaar 
vallen mensen hierover, maar dan heb je wel iedereen tevreden en een centrale manier van 
berekenen. 
Jasmijn: Het eruit halen van één decimaal was juist een verzoek want sommige docenten 
gebruiken formules om een deelcijfer te bereken en dan komt in het Excel format een precies 
getal en dat wordt gebruikt om een eindcijfer te berekenen. 
Parcival: Ik vind de beredenering van Psychobiologie raar, want nu mag iedere studie het zelf 
gaan bedenken, waardoor er geen uniformiteit meer is. 
Koen: Je kan gewoon in Excel zeggen, ik wil maar één decimaal. 
Parcival: Als docenten dit niet goed doen dan ligt dat aan hen, dan lost dit het probleem niet op. 
Als zij niet weten hoe Excel werkt, dan gaan ze het later ook niet inzichtelijk kunnen maken. 
Koen: Het verzoek kwam toch uit één docent? 
Jessica: Het kwam uit één OC. 
Jasmijn: De OC van psychobiologie. 
Koen: Hebben we gepeild wat de rest er van vindt? 
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Jessica: Het is in de OER-A meeting kort besproken en daar kwam uit dat mensen niet echt een 
goed idee hadden van wat het probleem nou was, maar dat ze het prima vonden om het anders 
te doen. Maar het is niet verwoord zoals zij dat graag wilden, want zij wilden het net anders 
hebben staan, maar ik weet niet meer zeker hoe. 
Esmee: Kun je niet gewoon zeggen als je het niet meer afrond op één decimaal dat je het 
onafgerond bij elkaar optelt. Kan je niet gewoon duidelijk beschrijven wat je wil met inzichtelijk 
zijn. 
Jessica: Onafgerond kan, dus dat we onafgerond er van maken is een optie. 
Koen: Het gaat er volgens mij gewoon om dat iedereen hetzelfde doet en als je die één decimaal 
weghaalt en er niets voor terugzet dan heb je alleen maar chaos. Dan ga je die 
ongelijkheidkrijgen en ontevredenheid kweken. Als mensen het anders willen doen, maar dan 
moet je het wel in de OER zetten dat het op een specifieke manier gebeurt. 
Parcival: Ik ben het met Koen eens. Ze mogen het van mij op een andere manier berekenen, als 
het maar uniform in de OER staat. 
Jessica: Wat ik hier nu hoor is dat de huidige verwoording niet goed is, maar als het verwoord 
staat met een x aantal of oneindig aantal decimalen wel goed is, zolang het maar uniform is 
tussen de opleidingen. 
Koen: Zolang je er gewoon een waarde aan geeft. Dan hoort het uniform te zijn. Als docenten het 
anders doen dan houden ze zich niet aan de OER-A. 
Jessica: Het wordt meegenomen in het volgende stuk. 
 
NAV 
Noa: NAV krijg je toch als je het eerste tentamen niet hebt gemaakt? 
Parcival: Dat is NAP. 
Noa: Ik kreeg NAV toen ik ziek was. Ik dacht te lezen in de OER’en dat dat als een herkansing telt 
i.p.v. de eerste keer dat ik het tentamen heb gemaakt. 
Parcival: Dat is wel zo, maar eigenlijk zou er dan NAP moeten staan als je er niet was. NAV is 
bijvoorbeeld als je wel het tentamen haalt, maar niet je verslag inlevert. Ze kunnen niet iets 
delen als de weging niet klopt. 
Noa: Mijn ding is meer, zou daar naar gekeken kunnen worden. 
Parcival: Dat moet je aan de examencommissie vragen of je dan een extra herkansing kan vragen 
o.b.v. dat je ziek was. Dan moet je ook aantonen dat je eerder hebt gemaild en dat is heel veel 
gedoe. Maar dat is niet iets wat NAP of NAV betekent, maar meer de administratie van hoeveel 
mensen er bij het tentamen waren. 
Jasmijn: Het kan ook te maken hebben met of het een vereiste is dat je een minimum cijfer meot 
hebben voor een tentamen. Stel je moet minimaal een 5 halen voor een tentamen en dat haal je 
niet, dan komt er volgens mij ook NAV te staan. 
 
Eisen bachelorgetuigschrift honoursprogramma 
 
Jessica: We gaan volgende week een besluit nemen en dan daarna wordt er een advies 
uitgebracht over de OER-A. 
 

8. Communicatie onderwijs 
Jessica: Ik wil Jasmijn vragen om de nieuwe vergaarde informatie toe te lichten. 
Jasmijn: Vandaag is er een gesprek geweest met Manish, mij en mensen van communicatie van 
de FWNI. Daar was het onderwerp ook ter sprake gekomen, of eigenlijk de ongevraagde 
adviezen van een aantal maanden terug. Toen heeft Paulien van communicatie wat meer achter 
de schermen informatie gegeven over hoe het precies zat in het geval van die storm en hoe het 
gaat bij een noodsituatie. Ik vond het dusdanige informatie om dat ook met jullie te delen. In het 
geval dat er code oranje is dan zegt de UvA dat elke faculteit het ieder voor zich regelt, ze moeten 
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zelf een plan bedenken en dat communiceren. Als er code rood is dan wordt er beleid gevoerd 
vanuit UvA Centraal en dan geldt dat voor iedereen. In het geval van de storm werd het eerst op 
de faculteiten geschoven, ging Paulien daarmee aan de slag en was het gedoe en chaos en kon zij 
wel de OD’s benaderen met informatie, maar ze had geprobeerd contact te zoeken met mensen 
om een mail-to-all te sturen, maar die waren niet te bereiken en zij heeft de rechten niet. Dat is 
toen blijven liggen. Om 8 uur ’s ochtends is zij weer verder gegaan en om half 10 ’s ochtends is er 
wel een mail-to-all uitgegaan. Dat is iets meer achtergrond van de aanpak van communicatie. Het 
DT had alleen als argument gegeven waarom er geen mail-to-all was omdat het dan aangemerkt 
wordt als spam, terwijl er veel meer problemen speelden op de achtergrond. Nog een ander stuk 
informatie wat naar voren kwam was dat ze bezig zijn met een nieuwe app en een nieuw 
platform voor communicatie en daarbij worden ook push notificaties gestuurd. Ze gaf als 
voorbeeld ook in het geval van extreem weer komt er een bericht bovenaan te staan, krijgen 
mensen een push notificaties en wordt er een mail verstuurd. Ze zijn vanuit communicatie dus 
bezig om in dit soort situaties mails ook te sturen. 
 
Is het stuk niet duidelijk? 
Klopt de informatie? 
Mist er informatie? 
Missen er stemvoorstellen? 
Jessica: Jasmijn heeft vandaag een heel nieuw lijstje stemvoorstellen bedacht. 
Jasmijn: Ik heb ook n.a.v. met het gesprek met communicatie nog even samen gezeten met 
Manish en naar de stemvoorstellen gekeken, waardoor ze iets zijn aangepast. Of dat wil ik 
voorstellen. Jessica stuurt ze door in de chat. Grofweg houdt het in dat stemvoorstel 1 
verwijderd wordt omdat dat niet hoeft volgens Manish. Dat er wordt toegevoegd dat we een 
bepaalde definitie gebruiken voor noodsituaties en die wordt beschreven op een website van de 
overheid. Dat er in het geval van noodsituaties en daarbij toegevoegd in het geval van OV 
beperkingen dat er dan opties zijn, namelijk aanwezigheidsplicht of tentamens vervallen. Het 
derde stemvoorstel is iets aangepast. Stemvoorstel 4 is eruit gehaald omdat het gaat over 
protocollen en die zijn er wel, maar daar hebben we geen inzicht in. Dus dat moeten we nog even 
bij Kees navragen. 
Noa: Communicatiekanaal daar zijn ze al heel lang mee bezig, het is niet zeker wanneer dat 
ingaat. Tijdens het FO wordt al een jaar gezegd we zijn er mee bezig. We hebben dus geen inzicht 
in de protocollen maar er wordt wel over code oranje gesproken. Ze hebben gezegd dat er alleen 
een duidelijk protocol bij code rood, dus dan wordt er wel gevraagd om protocollen aanpassen 
toch? 
Jasmijn: Eerst over dat eerste punt, ze zijn al langer bezig met de platform en het is inderdaad 
onduidelijk wanneer dat beschikbaar wordt. Maar dat was vooral om te laten zien dat 
communicatie zelf geen problemen ziet met mails sturen. Over code oranje/code rood, was 
vanuit Paulien om het gelijk centraal te doen want een storm is niet alleen op SP maar in heel 
Amsterdam en OV beperkingen gelden voor heel Amsterdam. Hoe het precies zit met de 
protocollen, voor code rood is het duidelijk dat de gebouwen sluiten, maar bij code oranje is het 
heel vaag dus daar zou ik graag meer inzicht in willen. 
Noa: Als wij hier op stemmen dan proberen we ook iets duidelijks voor code oranje te krijgen 
toch? 
Jasmijn: Ja. 
Winson: Is het niet handig om eerst het protocol in te zien voordat je dit doorvoert? 
Jessica: Daarom vervalt stemvoorstel 4 ook. 
Jasmijn: We kunnen best een mening vormen over wat wij vinden dat er moet gebeuren. Als er al 
protocol voor is dan verandert er niets, als we inzien dat er niets over in het protocol staat dan 
kunnen we dat aandragen. 
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Koen: Die aandraging voor dat protocol wordt weggelaten hier nu, maar dat het handig is om er 
achteraan te gaan wat de protocollen zijn. Als het UvA breed is, zet dit dan door naar de CSR. Dat 
mis ik nu in de stemvoorstel. 
Jasmijn: Zou je stemvoorstel 4 dan wel willen zien? 
Koen: Niet per se. 
Jessica: Als het als vervolgactie er bij komt is het dan wel oké? 
Koen: Ja om die protocollen in te zien, een advies te schrijven en het eventueel door te zetten 
naar de CSR. Dat lijkt mij een goede vervolgstap. Anders wordt er nu niets mee gedaan. 
Jasmijn: Dus de vervolgacties toevoegen met navragen protocollen, eventueel advies over 
schrijven en eventueel doorkoppelen naar CSR. 
 
Kloppen de stemvoorstellen? 
Missen er voor- en/of nadelen? 
Jessica: De voor- en nadelen zijn niet meer relevant nu. 
Parcival: Weten jullie hoe vaak zo’n code oranje wordt afgekondigd tijdens een studiejaar? 
Jasmijn: Geen idee eigenlijk. 
Noa: Er staat op het KNMI een aantal keer per jaar code oranje en soms code rood. 
Winson: In 2019 kwam het 9 keer voor. Maar meestal is het iets van gladheid. Dat is dus voor 
heel Nederland. 
Jasmijn: Het kan ook om situaties gaan waarbij het OV aan het staken is, want dan kunnen 
studenten ook niet op locatie komen. 
Jessica: Dan laten we voor de voor- en nadelen achterwege. 
 
Kloppen de voor en nadelen? 
Discussiemoment 
Koen: Vijf keer oranje in Noord-Holland, 2 keer rood in Noord-Holland in 20-21. 
 
Willen we fysieke aanwezigheidsplicht laten vervallen in noodsituaties? 
Koen: Staan grootschalige beperkingen voor een staking? Dat staat niet in de noodsituatie 
definitie. 
Jasmijn: Ja of dat er treinen niet rijden, wat ook het gevolg kan zijn van het weer. Eén trein die 
vertraging heeft is dus niet een grootschalige beperking. 
Winson: Dan zou je grootschalige beperkingen eigenlijk ook moeten definiëren. 
Jasmijn: Dat bedacht ik me ook net. 
Koen: Dat is ook mijn punt inderdaad. 
Jessica: Willen we daar een stemvoorstel van maken? 
Koen: Als we grootschalige beperkingen niet goed definiëren dan kunnen we ook niet 
instemmen met de andere stemvoorstellen. 
Winson: Kunnen we het nu niet beter laten vervallen en dan later bespreken? 
Koen: Het moet op het BO besproken worden. 
Jasmijn: Grootschalig en langdurig wordt vaak ook door de NS zelf gebruikt om situatie met 
uitval in het OV te beschrijven, wat het natuurlijk niet duidelijker maakt voor een voorstel maar 
het ook niet makkelijker maakt voor zo’n voorstel. 
Esmee: Ik denk dat ze het meer betrekken op als er meerdere verbinding uitvallen tussen 
plekken door dezelfde reden. 
Koen: Kunnen we niet gewoon voor stemmen, met de voorwaarde dat die grootschalige 
beperkingen nog beter gedefinieerd worden in de toekomst? Ik ben het wel eens met de crux 
van het punt en de stemvoorstellen, maar dat we er nu mee instemmen en als vervolgactie een 
specificering van grootschalige beperkingen. 
Jessica: Lijkt mij prima, is er iemand op tegen? 



 Facultaire 
Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 9 / 15 

Jasmijn: Wanneer moet dit gespecificeerd worden en moet dit nog worden teruggebracht naar 
de PV en of er toestemming moet zijn voordat dit op het BO komt? 
Koen: We kunnen het nu incompleet definiëren of we moeten het niet nu direct definiëren en dat 
kan later, voor of na het BO. 
Jessica: Is er iemand tegen later definiëren? 
Parcival: Dat is niet handig, want als iemand het er later niet meer eens is dan is hij de sjaak. 
Maar als dit stuk incompleet is, waarom bespreken we het niet volgende week gewoon? 
Jessica: We willen een raadsmening op het BO en dat redden we niet voor de volgende PV. 
Parcival: We kunnen over de rest stemmen, dan hebben we toch al een mening. 
Koen: Kunnen we niet gewoon grootschalige beperkingen eruit halen en er later over stemmen? 
Dan hebben we een kloppend stemvoorstel en een raadsmening.   
Jessica: Dan haal ik het uit de stemvoorstellen. 
Parcival: Kregen we niet nog een extra gesprek? Dan kunnen we het daar toch nog bespreken? 
 
Vinden we de verwoording van noodsituaties zoals in stemvoorstel 0 goed? 
Parcival: Die crisissituaties vind ik niet helemaal duidelijk. Toen ik op die website keek stond er 
ook dat DDOS of hacking er ook bij hoort, waarvan ik het gevoel dat een universiteit er wel mee 
te maken kan hebben, maar dat je niet wil dat je tentamens daardoor niet door kunnen gaan. 
Winson: Bij een DDOS aanval heb je volgens mij niet dat er landelijk code oranje wordt 
afgegeven. 
Parcival: Maar het gaat alleen om landelijke code oranjes, maar dan is het dus niet crisis maar 
gaat het over code oranjes. Dan kan die hele definitie toch wel van een noodsituatie? 
Winson: Dan zou ik het stemvoorstel aanpassen naar noodsituaties met een code rood of oranje. 
Dan blijft de definitie van noodsituatie wel gewoon staan. 
Jasmijn: Dat vind ik prima. 
 
Verval tentamens 
Parcival: Over die tentamens, die situaties zijn landelijk toch? 
Jessica: Landelijk of worden uitgegeven voor de provincie. 
Parcival: Het gros van de mensen woont in Amsterdam en kan zonder wegvallen van het OV er 
wel gewoon komen, wil je dan als regeling niet liever dat het wel door kan gaan en dat er een 
extra herkansing mogelijk is? Mensen bereiden zich wel gewoon voor op zo’n tentamen, dus ik 
vind het ook raar om het weg te laten vallen als wel een groot deel kan komen als het niet een 
storm is maar een staking. 
Winson: Dan kan je stemvoorstel 2 aanpassen naar ‘en dat er een herkansingsmogelijkheid 
komt’. 
Jasmijn: Met code rood is het advies vanuit de overheid ga niet naar buiten, blijf binnen. 
Parcival: Ik heb het nu over oranje, want die staat er ook. Er staat rood of oranje. 
Jessica: Ik denk vooral ook dat er veel problemen gaan zijn met wanneer een 
tentamenmogelijkheid in tweeën gesplitst gaat worden, mensen mogen het nu doen en later. 
Parcival: Daar doen ze wel moeilijk over ja. Dan moet je in je achterhoofd houden dat je op die 
stem soms zo’n situatie kan krijgen, maar dan kan hij wel zo blijven. 
Koen: Je kan een mensen een tentamen niet in tweeën delen, dan worden antwoorden 
doorgegeven. 
Parcival: Je hebt gewoon een tentamenbank met vragen. Het zou raar zijn als de docent maar 
twee versies heeft die hij gebruikt. 
 
 
Stemvoorstel 0: De FSR FNWI 21/22 gebruikt de term ‘noodsituaties’ met als definitie 
“bijzondere omstandigheden die vragen om speciale maatregelen”. Voorbeelden van 
noodsituaties staan vermeld op de website https://crisis.nl/wees-voorbereid/.  
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Peiling: 3 positief 
Stemming: 4 voor, 0 tegen, 1 blanco, 2 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 0 is aangenomen. 
 
Stemvoorstel 2a: De FSR FNWI 21/22 stemt in om in het geval van noodsituaties met code 
rood of oranje de fysieke aanwezigheidsplicht bij het onderwijs te laten vervallen. 
Peiling: 2 positief, 1 neutraal 
Stemming: 4 voor, 1 tegen, 0 blanco, 2 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2a is aangenomen. 
 
Stemvoorstel 2b: De FSR FNWI 21/22 stemt in om in het geval van noodsituaties met code 
rood of oranje de tentamens te laten vervallen. 
Peiling: 3 neutraal 
Stemming: 2 voor, 1 tegen, 1 blanco, 3 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2b is niet aangenomen. 
 
Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 21/22 stemt in dat in geval van noodsituaties met code rood 
of oranje, de communicatie plaatsvindt per mail-to-all, waarin ook vermeld wordt wat er 
gebeurt bij een mogelijke verergering van de situatie. 
Peiling: 3 positief 
Stemming: 5 voor, 1 tegen, 0 blanco, 1 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 3 is aangenomen. 
 
Jessica: De vervolgacties zijn dat communicatie onderwijs wordt behandeld op het BO van 21 
juni en er wordt een reactie geschreven op de reactie van het DT op het ongevraagde advies over 
communicatie onderwijs. 
Parcival: Ik heb nog een vraag over de implicaties van 2a, want stel je voor dat je een 
aanwezigheidsplicht had en die vervalt, maar je moest daar iets leren wat je nodig hebt om je 
diploma te halen, is het dat dat moment naar later wordt verplaatst of is het dan dat hoef je nooit 
meer te doen? 
Jasmijn: Ik denk dat het wordt verplaatst. 
Parcival: Daar moeten we wel duidelijk in zijn, anders wordt het diploma misschien minder 
waard en dan gaan ze ook moeilijk doen. 
Jessica: Dat wordt meegenomen in de reactie. 
Koen: Het ging toch over grootschalige beperkingen in het algemeen, want stakingen en 
protesten van boeren ofzo, die past niet bij, 
Jasmijn: Het ging om beperkingen in het OV. 
Noa: Is grootschalig niet gewoon alles waardoor de helft van jouw studenten er niet bij kunnen 
zijn? 
Jessica: Dat kan meegenomen worden. 
Parcival: Ik zou gewoon grootschalig definiëren als iedereen met een fiets kan er nog komen en 
de rest niet. Dan is het heel duidelijk. 
Jessica: Als mensen nog punten hebben voor de specificatie dan kunnen ze Jasmijn daarover 
berichten. 
 
Koen verlaat de vergadering. 
Robin komt binnen. 
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9. OER’en B -2- 

Is het stuk duidelijk? 
Jessica: Ik had nog een vraag. In de allereerste zin staat ‘we buigen ons over’ en dan valt hij weg. 
Waar buigen we ons over? 
Robin: Dat kan verklaard worden door het feit dat ik half slapend dit aan het aanpassen was. Ik 
ben dat blijkbaar vergeten af te maken, mijn excuses daarvoor. Bij voetnoten van de eerste 
pagina staat gewoon tekst, dat regel ik ook nog even volgende keer. Dat is inderdaad 
psychobiologie. 
 
Mist er informatie? 
Robin: Het miste niet toen het stuk uitkwam, maar nu wel want er was reactie op een aantal 
vragen aan de opleiding informatica, informatiekunde en KI. Dat gaat over die eis van het derde 
jaar. Wij hadden gevraagd, in het verleden hadden vakken bij deze opleidingen gewoon 
ingangseisen van je moet een bepaald vak hebben gehaald als voorkennis. Dat is allemaal 
weggehaald en in plaats daarvoor is de eis gekomen dat je al je eerstejaarsvakken gehaald moet 
hebben om aan het derde jaar te mogen beginnen, daar hadden we een vraag over gesteld van 
waarom. Er is gezegd met het invoeren van het BSA is de voorkennisregeling losgelaten, met als 
motivatie dat de BSA ondergrens voldoende basis moet bieden voor het volgen van de vakken. 
De inhoud van deze e-mail zal ik nog in het stuk verwerken van volgende week. 
Jessica: Hebben ze daarover nog een algemeen punt. Van sinds BSA zijn er nergens meer 
ingangseisen van vakken? Ik weet dat er bij mij nog veel vakken zijn die wel ingangseisen 
hebben. 
Robin: Dat is dus ook een van de rare dingen. Veel opleidingen hebben die ingangseisen wel. 
Daarnaast hadden we ook nog een andere e-mail van de OC informatiekunde dat die ons steunen 
in dit proces, dat zij ook vinden dat dit raar is. Wat we ook aan de opleiding hadden gevraagd is 
hoeveel studenten echt onder deze regel vallen en hoeveel daarvan vrijstelling krijgen om alsnog 
aan het derde jaar te beginnen. Die getallen zaten bij alle opleidingen rond de 20. 20 studenten 
per opleiding hebben dus dispensatie aangevraagd, ze hebben geen data hoeveel studenten er 
precies onder vallen. Wat blijkt is dat ongeveer 99% van de studenten die vrijstelling aanvraagt 
die ook krijgt. Dus feitelijk kun je hier spreken van een regel waar iedereen vrijstelling op krijgt. 
Je kunt je afvragen waarom deze regel bestaat. 
 
Heeft iemand een vraag over een van de OER-wijzigingen? 
Algemeen 
Jessica: Er staat dat de termijn van 6 maanden in veel OER’en-B nog staat, dat we dat als stuk 
achter de deur kunnen gebruiken dat het er in moet blijven. Volgens mij hadden wij gestemd dat 
juist de termijn van 6 maanden weg moest en niet meer in de OER’en hoefden. 
Robin: Dat vind ik een raar onderdeel. Ik denk dat omdat we een stemming hebben gehad dat we 
juist moeten adviseren om het gelijk te trekken en dat het overal eruit wordt gehaald. Dat zal ik 
voor het volgende stuk regelen. Ik denk dat dit nog een overblijfsel is van het vorige stuk. 
 
Levenswetenschappen 
Psychobiologie 
Jessica: Tip, dit staat niet onder psychobiologie maar in de voetnoot. 
 
Biologie 
Jessica: Ik had hierbij van deze stukjes ook een vraag, komen die letterlijk uit de OER? 
Robin: Ja. 
Jessica: Zouden jullie in het vervolg dit net zo als bij de rest kunnen doen. 
Robin: We zullen het duidelijker maken dat dit er letterlijk uit komt. 
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Biomedische wetenschappen 
Biological Sciences 
Biomedical Sciences 
Brain & Cognitive Sciences 
Robin: Hier is belangrijk om te benoemen dat ze dus ons advies over de taaleisen als enige van 
de masters niet hebben opgevolgd. Alle andere masters, het waren er vier, die hebben wel hun 
taaleisen verlaagd. Dit gaat ook op het BO nog besproken worden. 
Winson: Is er een reden gegeven waarom? 
Robin: Ja. Het is dezelfde reden die we al ruim een jaar nu horen, dat zij vinden dat mensen 
gewoon betere Engels kennis moeten hebben. Maar die andere opleidingen zeiden dat ook, maar 
die hebben het laten gaan. We hebben hier bijna een jaar over gevochten en de rest heeft het nu 
best wel  makkelijk losgelaten. 
Jessica: Waarschijnlijk hadden ze geen zin een verlengd OER proces. 
Robin: Ja maar blijkbaar is het dan toch niet zo belangrijk. 
 
Exacte wetenschappen 
Wiskunde 
Robin: Hier is ons advies niet overgenomen, maar ze hebben wel een aanpassing gedaan. Hier 
gaat het ook weer om een regel die blokkades stelt aan het derde jaar. Hier hebben ze dus een 
regel toegevoegd, met van als het leidt tot studievertraging dan doen we het niet. In principe 
leidt dit altijd tot studievertraging want je mag een jaar niet in. Dus het is een beetje de vraag 
waarom deze regel nog überhaupt bestaat. Het enige moment dat dit niet tot studievertraging 
leidt is als het gaat over een vak in het tweede blok. 
Jessica: Hierbij gaat het volgens mij dat je niet mag beginnen aan het derde jaar, maar het kan 
best zijn dat een student in het eerste jaar net zijn BSA gehaald heeft, in het tweede jaar ook niet 
zijn hele tweede jaar gehaald heeft en gewoon nog 40 EC moet halen, waaronder 
eerstejaarsvakken. Met hoeveel EC’s de voorgaande jaren gehaald zijn is dat geen extra 
studievertraging. 
Robin: Dan is deze toevoeging raar. Stel je moet nog één vak in het eerste jaar halen, maar de 
rest van het derde jaar kun je dus gewoon vakken volgen, als je dan op basis van dat ene vak niet 
aan het derde jaar kan beginnen dan krijg studievertraging. Dat is het sneue wat hier speelt. Het 
is nu door die toevoeging alleen maar vager. Ik vraag me af hoeveel mensen hier vrijstelling op 
krijgen, als dat ook 99% is, waar hebben we het dan eigenlijk over? 
 
Scheikunde 
Chemistry 
Forensic Science 
 
Informatiewetenschappen 
Robin: Algemene opmerking over de bachelors van informatiewetenschappen, daar hadden we 
bij alle drie de opmerking gemaakt over taaleisen voor HBO. Die zijn allemaal komen te 
vervallen. Dat is een advies wat ingewilligd is. Voor alle drie geldt dat het andere advies over dat 
derde jaar dat dat niet ingewilligd is. 
 
Informatica 
Informatiekunde 
Robin: Hier hebben we eerder ook e-mails over gehad, maar die waren onduidelijk over de 
situatie. Het blijkt dat de opleiding best wel wat problemen heeft met de bezetting van docenten. 
Dat was dus al eerder aangekaart en daarom wilde de OC ook niet naar de OER kijken, omdat 
daar een lesprogramma in staat wat niet haalbaar is. Dat is blijkbaar nu nog steeds het geval. Dit 
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ziet er best wel serieus uit. Ik ken de details niet helemaal, maar dat is misschien iets waar wij 
contact met hun en de decaan over op moeten nemen. Het ging volgens mij over vier vakken 
waar geen coördinator nu is. Dat is best extreem. Dat zijn vier vakken die niet gegeven mogen 
worden. 
Winson: Zou dit op het BO besproken kunnen worden? 
Robin: We moeten even kijken want het gaat om een specifieke opleiding. Het kan ook zijn dat 
het nuttiger is om dit in een los overleg te bespreken. Dat moet ook in samenwerking met de OC 
gaan. We moeten binnen de commissie kijken wat handig is. 
Noa: Als er een aantal jaar geleden is besloten dat ze er niets mee doen, zou het kunnen zijn om 
geld te besparen en zouden we dit in de kwaliteitsgelden terug moeten vinden? Van een paar 
jaar geleden. En wat zouden ze daar voor hebben als argumenten? 
Robin: Ik denk dat dit geen geld kwestie is. Bij de informatiewetenschappen spelen twee dingen, 
aan de ene kant hebben ze heel veel geld, aan de andere kant zijn er heel weinig mensen 
beschikbaar. Waarschijnlijk hebben ze het geld wel om iemand te stellen, het probleem is alleen 
dat er niemand beschikbaar is om die taak op zich te nemen. Uiteindelijk kun je er meer geld 
tegenaan gooien, maar dat houdt ook op. De opleiding heeft genoeg geld, het is een goed 
draaiende opleiding met een numerus fixus op de master. Het probleem is dat je mensen moet 
vinden om die vakken te geven. Onderwijs is binnen de informatiekunde niet een aantrekkelijke 
sector. 
Noa: Maar ik vraag me af wat hun argumenten daarvoor zijn. Ze zeggen in die mail dat zijn 
vertrek al jaren in de planning staat en dat er best gekozen is om geen organisatiekunde 
expertise op te bouwen. 
Parcival: Daar moet je een hele onderzoeksgroep voor opbouwen, met niet alleen een 
hoofddocent maar ook PhD’ers en postdocs. Kwaliteitsgelden gaan om onderwijs dus ik denk dat 
dat is losgekoppeld. We kunnen die vragen wel meenemen. 
Robin: Ik denk dat we contact op moeten zoeken met de mensen van de OC. Ik denk dat het goed 
is om te kijken wat er gaande is. 
Parcival: Het is raar dat we hier nu pas van horen als dit al zo lang op de planning staat. 
Robin: We hadden wel een e-mail eerder gehad van de OC, dat was net nadat we ons proces 
hadden afgerond waarin ze zeiden dat ze niet naar de OER wilden kijken. Het feit dat dit zo’n 
groot probleem is, hebben we niet per se een rol in, maar het is denk ik wel goed dat we 
meekijken hoe dit gaat. Dit is natuurlijk niet goed voor de opleiding. 
Parcival: Het is ook de vraag wat ze er mee van plan zijn. Je kunt ook een nieuw curriculum 
bouwen als je geen expertise hebt, maar dat hadden ze nu al kunnen doen. 
Robin: Ja daar moet de opleiding ter verantwoording worden geroepen. We zullen een mailtje 
schieten naar de OC. 
 
Kunstmatige intelligentie 
Artificial Intelligence 
Software Engineering 
Information Studies 
Computational Science 
Security and Network engineering 
 
Interdisciplinaire studies 
Bèta Gamma 
Logic 
Jasmijn: Ik vroeg me af waarom logic bij IS stond en forensic science niet? 
Robin: Logic is interdisciplinair. 
Jasmijn: Hoezo is forensic science dat niet? Die staat bij levenswetenschappen. 
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Robin: Wij hebben dit gekopieerd van hoe de dingen in Datanose staan. Ik zie wel dat hier nog 
een keer brain and cognitive sciences staat, dat is ook niet de bedoeling. 
Esmee: Dit heb ik er ook niet ingezet. Dat is niet mijn tekst. 
Robin: Er is meer aan de hand in dit stuk, daar wordt even naar gekeken. Excuses. 
Esmee: We hadden het bij het vorige PV stuk wel aangepast, dat forensic science onder IS stond. 
Maar dat is nu weer mis gegaan. 
Jessica: Dan wordt dit stuk voor de volgende keer nog goed nagelezen, aangevuld en weer 
herordend. Willen jullie voor volgende keer discussiepunten van tevoren weten, of gaan we 
weer door alles heen. 
Robin: Als mensen vragen hebben, stuur die gewoon even via Telegram naar de commissie. Als 
je het over een bepaald stuk wil hebben en meer informatie nodig hebt, laat dat ook gewoon 
weten. Als je een concrete vraag hebt dan kunnen we die voor het stuk al proberen te 
beantwoorden. 
 

10. W.v.t.t.k. 
Jessica: Verder was het punt over de NAV eerder ten tafel gekomen, willen we het daar nog over 
hebben? 
Esmee: Ik heb dus voorbeelden van alles door elkaar. Ik heb voor een vak het niet gehaald en 
toen kreeg ik wel NAV. Een ander vak had ik niet gehaald en daar kwam wel mijn cijfer erop te 
staan. Weer een ander vak was ik ziek en daar heb ik wel weer NAV. 
Robin: Het ding is, het hangt er vanaf of het een eindcijfer is of het cijfer van een tentamen. Als er 
een cijfer is dan krijg je dat cijfer. 
Esmee: Dat had ik dus niet bij een cijfer, daar wist ik dat ik een 4,8 ofzo had en daar kreeg ik 
NAV. 
Robin: Dat is iets wat we even kunnen vragen. Het staat vast ergens beschreven. 
Jessica: Het is wel raar. 
Robin: Het maakt in principe niet uit, maar het moet wel duidelijk zijn wat je krijgt in welke 
situatie. We zouden via CFO kunnen mailen naar Kees. 
Parcival: Maar er staat op de website van het FNWI staat wat je kan toepassen. 
Jessica: Het staat ook in de OER, maar blijkbaar wordt het dus niet zo toegepast. 
Robin: Maar dan moeten we zeggen dat het niet goed wordt toegepast. Ik denk dat de e-mail 
tweeledig moet zijn. Dus eerst wat zijn de eisen en dan op basis van de eisen die we kunnen 
vinden constateren we dat er docenten zijn die zich niet houden aan hoe het volgens de regels 
moet. 
 

11. Wat gaat er naar de CSR? 
- 
 

12. Evaluatie stukken 
Robin: Nogmaals excuses voor het stuk over de OER’en-B, dat was sowieso een beetje een 
drama. 
Jessica: Er is heel veel last minute veranderd aan de stemvoorstellen van communicatie 
onderwijs. 
 

13. Evaluatie PV 
Jessica: Ik merkte dat het voor de online mensen soms lastig was om te horen of ze wel of niet 
aan de beurt waren, wat het met spreken lastig maakt omdat mensen dan door elkaar praten. 
Robin: Ik hoop dat ze volgend jaar weer alles offline kunnen doen. 
 

14. Rondvraag 
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Winson: Ik was naar de FDR PV vandaag en ik vond het wel leerzaam om te zien hoe zij dingen 
anders deden. 
Robin: Damian heeft corvee! Dan weet hij het als hij de notulen leest en weten wij of hij de 
notulen leest. 
Noa: Robin, had je gezien dat op het raadsweekend had de COO een foto gemaakt en had jouw 
profielfoto er ook bij gehouden zodat je er ook een beetje op stond. 
Robin: Ik ga er nog naar kijken. 
 

15. Actielijst 
(PV-220614-01) Actie Jasmijn – Schrijf een reactie op de reactie op het ongevraagde advies over 
communicatie onderwijs. 
(PV-220614-02) Actie Jasmijn – Vraag protocollen over handelen in noodsituaties aan Kees. 
(PV-220614-03) Actie Jasmijn – Specificeer wat grootschalige beperking in het OV betekent. 
(PV-220614-04) Actie Robin – Neem contact op met de OC informatiekunde over vertrekken 
docent. 
(PV-220614-05) Actie Iedereen – Geef door aan COO of je nog vragen hebt over de OER’en-B en 
of je bepaalde punten wil bespreken. 
(PV-220614-06) Actie CFO – Mail Kees over vastlegging niet-cijfer resultaten en incorrect 
gebruik NAV door docenten. 
 
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. 
 

16. Punten volgende agenda 
Jessica: We krijgen weer de OER’en-B, oordeelvormend. OER-A besluitvormend. 
 

17. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 19:52. 


