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Voorzitter Jessica Bakker 
Aanwezig Jessica Bakker, Koen Oostinga, Parcival Maissan (vanaf punt 7), Winson Ooi, 
Robin Wacanno, Noa Kluiters, Esmee van Brandenburg, Daan Jellema, Liang Telkamp, Manish 
Jhinkoe-Rai 
Afwezig  Damian Piersma, Jasmijn Hoevers 
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-220614-01) Actie Jasmijn – Schrijf een reactie op de reactie op het ongevraagde advies over 
communicatie onderwijs. 
Jessica: Niet gebeurd. 
(PV-220614-02) Actie Jasmijn – Vraag protocollen over handelen in noodsituaties aan Kees. 
Jessica: Niet gebeurd. 
Robin: Net behandeld toch. 
Jessica: Dat is een BO actiepunt geworden. Mag er vanaf. 
(PV-220614-03) Actie Jasmijn – Specificeer wat grootschalige beperking in het OV betekent. 
Jessica: Zijn we mee bezig. 
(PV-220614-04) Actie Robin – Neem contact op met de OC informatiekunde over vertrekken 
docent. 
Robin: Ja, dat ging via Björn, hij zou dit weekend contact opnemen, maar ik heb nog niets binnen. 
(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. 
Jessica: Mag eraf. 
(PV-220614-06) Actie CFO – Mail Kees over vastlegging niet-cijfer resultaten en incorrect 
gebruik NAV door docenten. 
Jessica: Nog niet gedaan. 
 
Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - Plan een eerste vergadering  
Pro Memorie-02 Taakgroep archivering - Maak inventarisering van de taken  
Pro Memorie-03 Taakgroep inwerken - Verwerk de stemmingsprocedure in de inwerkmap 
Pro Memorie-04 CFO - Stuur een ongevraagd advies m.b.t. evaluatie kwaliteitsafspraken naar het 
DT. 
Pro Memorie-05 Manish - Schrijf een ongevraagd advies over de klachtenfunctionaris. 
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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: 

- Reactie op reactie op reactie instemmingsverzoek STI van het DT. 

- Verslag van het gesprek over GGS. Wordt doorgestuurd naar rest van de raad. 

- Mail over planning OER overleg, moet verplaatsts worden. Met Kees over gesproken al. 

- Bijeenkomst LabQ op 1 juli, half 12 tot half 13. Uitnodiging doorgestuurd. Is niet hier, 

maar in het centrum dus let daar op. 

 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Jessica: Damian en Jasmijn zijn afwezig, Parcival komt iets later. 
Noa: Ik ben er met mijn hoofd maar half bij. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Daan: Beste raad, 
 
Gisteren heeft de FPC de facultaire introducties verder voorbereid. Daarnaast hebben we 
besproken hoe we de veiligheid op Science Park kunnen verbeteren in samenwerking met de 
beveiliging door betere communicatie naar studenten toe. Onze flowchart "waar moet ik heen" 
voor informatievoorziening wordt niet door de faculteit gepubliceerd omdat zij binnenkort 
een nieuw systeem zullen implementeren maar voor deze tijd zullen wij deze zelf naar buiten 
brengen. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- Er is gesproken over een incident omtrent sociale veiligheid. 
- De CoBo is geëvalueerd. 
- De assets voor de nieuwe banner worden verzameld. 
 
Jessica: Hoi allemaal, 
 
Vandaag 3 updates voor de prijs van 1 
 
COO 
Zoals Damian al zei heb ik de vergadering van COO voorgezeten. Hierbij zijn de opvallende 
aanpassingen in de OER’en besproken, dit zullen we vanavond ook bespreken. Ook is het BO van 
voorbesproken. Daarnaast is er een mail van een OC binnen gekomen over het analyseren van 
vakevaluaties, dit zullen wij niet meer oppakken, maar dragen we over aan de volgende raad. 
 
Belangrijk punt: 

- Er is een nieuwe OD aanvraag binnen en het gesprek staat gepland. 
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CFO 
Afgelopen week heb ik ook weer de CFO vergadering voorgezeten. Hier is de PV nabesproken 
met betrekking tot Communicatie Onderwijs en OER-A. Er is besproken over welke 
aanpassingen in de OER-A de raad mogelijk negatief kan stemmen. Verder zijn de onderwerpen 
voor het BO voorbesproken. Daarnaast is het gesprek met de oud OD AI nabesproken. Hieruit 
kwam naar voren dat de OD’s de raad nog wel eens vervelend vinden omdat er niet altijd even 
goed nagedacht wordt over de gevolgen van onze besluiten. Hij stelde voor dat wanneer de raad 
voor het maken van grote beslissingen met een paar OD’s in gesprek gaat om hun meningen over 
het onderwerp aan te horen. Dit zal vanuit beide kanten meer begrip opwekken. Ook hebben we 
het kort gehad over de verhoogde taaleisen en gaf hij aan dat bij MSc AI er al geselecteerd moet 
worden en dat de verlaagde eisen ervoor zorgen dat er bij ongeveer 50 man extra gekeken moet 
worden waar ze komen te staan op de ranglijst van 1 tot +/- 600. Dit geeft alleen maar valse 
verwachtingen aangezien er maar 200 studenten aangenomen worden. 
 
DB 
Deze week ben ik ook bij de DB vergadering geweest. We hebben het inwerken van het DB 
verder uitgewerkt en is de BO agenda besproken. Daarnaast is de meeting met de rector 
magnificus nabesproken. Hieruit kwam naar voren dat de UvA niet meer van plan is om verder 
te groeien en dat er zelfs met de nieuwe gebouwen een ruimte tekort is. Verder komt er een 
nieuw CAO voor de docenten van niveau 4 waarbij een 4 jarencontract niet meer de max is. Ook 
kwam er naar boven dat alle faculteiten te maken hebben met minder fysiek aanwezige 
studenten op de campus in vergelijking met voor Corona. Als laatste kwam er naar boven dat het 
CVB gaat kijken hoe ze een hogere opkomst kunnen realiseren voor bij de 
studentenraadsverkiezingen. 
 
Damian: Ha allemaal, 
 
Door omstandigheden heb ik afgelopen week de vergadering van COO niet voor kunnen zitten. 
Jessica heeft dat afgelopen week van mij overgenomen, dus ik denk dat die ook het beste te 
bereiken is voor de update vanuit de COO van afgelopen week. Tevens zal ik, wegens dezelfde 
omstandigheden, vandaag niet bij de PV kunnen zijn. Geen zorgen, ik verwacht komende PV 
weer van de partij te zijn, en later deze week zit ik ook de COO-vergadering weer voor 
 
Liang: Beste allemaal, 
 
De verkiezingen van de functies zijn voorbij! De taakgroep inwerken is nu bezig met het plannen 
van de inwerktweedaagse op 5 en 6 juli. De hele raad is welkom om daarbij te zijn! Het is vooral 
belangrijk dat iedereen van de raad aanwezig is op 6 juli vanaf 13:00. Dan staat de 
dossieroverdracht op de agenda. 
 
Manish: Beste allen, 
 
De GV heeft vorige week de kaderbrief ingestemd, wel zijn er een aantal breekpunten 
aangedragen. 
1. We willen een evaluatie van de SLA-cyclus; 
2. Allocatie van budget op centraal niveau naar facultair niveau garanderen; 
3. Herziening van de compensatie uit de profileringsfonds; 
 
Ook is er uitgebreid aandacht voor de inflatie en de impact hiervan. 
Omdat er heden ten daags meer geld structureel gealloceerd is voor de universiteiten vanuit Den 
Haag, geldt in ieder geval dat dit opgevangen kan worden. 
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Ook heeft de CSR een brief geschreven om te kijken naar de situatie voor de Oekraïense 
studenten. 
Hoogstwaarschijnlijk kan de GV dit ondertekenen. 
Zie bijlage. 
 
Vragen update commissies 
Daan: In de update stond nu dat de opmerkelijke verandering besproken zijn, ik neem aan dat 
dit gaat over de taaleisen? 
Jessica: Dat ging over de punten waar eventueel discussie over kwam, taaleisen en derdejaars 
toegangseisen, de punten van Scheikunde, de punten waar eerder discussie over is geweest. 
 

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

 
De agenda is vastgesteld 
 

7. OER’en B -2- 
Is het stuk duidelijk? 
Mist er informatie? 
Discussie 
Algemeen 
Daan: Ik heb niet de tijd gehad door drukte om dit stuk goed voor te bereiden en zou er nog een 
keer goed naar willen kijken, is er bezwaar om dit volgende week een OB stuk te maken? 
Manish: Verzoek ook van mijn kant en Koen. 
Noa: Vorige week hebben we anderhalf uur over de bespreking gedaan, om dat nog een keer te 
doen zou ik vervelend vinden. 
Daan: Het is mogelijk om een tijdsbestek aan het stuk te koppelen, zodat dat voorkomen wordt. 
Ik wil even de notulen erbij pakken en controleren dat ik punten niet herhaal. Mijn excuses dat 
ik het niet heb kunnen voorbereiden. 
Robin: We moeten onze reactie de 30ste sturen. We moeten volgende week een oordeel vormen. 
Er kan gebruik gemaakt worden ook volgende PV voor discussie, maar dat maakt het nemen van 
een besluit lastig. We willen de stemvoorstellen voorbereiden. Als die pas op een PV komen, wat 
kan, maakt dat dat lastiger. De brieven moeten de 30ste eruit. Het liefst volgende week niet nog 
heel veel discussie. 
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Parcival komt binnen. 
 
Daan: Ik heb groot vertrouwen in alle mensen die erbij waren, ik kan me niet voorstellen dat er 
vandaag nog heel veel punten naar voren komen, daarom het voorstel er een vast tijdsbestek 
aan te koppelen. 
Jessica: Mijn voorstel is, ik heb mijn punten al gemarkeerd, daar zou ik langs kunnen gaan. Ik stel 
voor dat de punten die nog niet besproken zijn, waar wel een discussie over gevoerd wil worden, 
vrijdagochtend gestuurd worden en het in het PV stuk opgenomen worden. Dan gaan we nu 
beginnen met bespreken, is er nog tijd om morgen of overmorgen te lezen en punten te 
markeren, dat aan de commissie door te geven zodat het in het volgende PV stuk kan en dat op 
de volgende PV bespreken. We gaan niet op de PV zelf bepalen wat we willen bespreken. 
Niemand is daar op tegen. 
 
Levenswetenschappen 
Psychobiologie 
Biologie 
Jessica: Hier zat een mogelijk discussiepunt in, de taaleisen van de bachelor. Hier zijn taaleisen 
voor instromers HBO toegevoegd. 
Parcival: Dat is niet dit jaar toegevoegd. 
Robin: Dit is wel echt toegevoegd. 
Parcival: Er zijn meerdere studies met HBO taaleisen. 
Robin: Dit is wel echt nieuw. 
Jessica: Aangezien we er eerder op tegen waren. 
Noa: Als biomedisch het wel had dan zie ik wel dat ze een punt hebben, omdat het er op lijkt. 
Parcival: Via informatica zijn we er dit jaar achter gekomen, daar hebben we het afgekeurd, 
logisch dat we het ook bij biologie afkeuren en het volgend jaar bij de rest afschaffen. 
Robin: Het probleem bij informatica is dat het nieuw was, volgens mij komt het er bij biologie 
ook nieuw in. 
Noa: Ik ben het er mee eens een streep te trekken. Denk je niet dat ze hier zullen zeggen, wij 
gaan mee met studies in hetzelfde gebied? 
Parcival: Dat is een valide argument vanuit hun kant, wat wij zeggen is dat we dit opmerken 
vanwege informatica en in de toekomst werken aan afschaffing overal. 
Jessica: Mensen zijn het niet eens met deze wijzigingen. 
 
Biomedische wetenschappen 
Biological Sciences 
Biomedical Sciences 
Brain & Cognitive Sciences 
Robin: Hier is dus waar het net bij het BO over ging, hier is dus die taaleis nog van kracht. Dit is 
de enige opleiding hier die dit eist. Het is de vraag aan ons of we onze poot stijf willen houden of 
niet. 
Daan: Ik ben benieuwd wat de COO hier zelf van vindt. Willen we onze poot stijf houden? 
Parcival: Vorig jaar hebben we ingestemd met het idee dat we dit jaar er discussie over gingen 
voeren. Nu worden we weer aan het lijntje gehouden en dat vind ik niet helemaal netjes. We 
hebben aan het begin van het jaar aangegeven dat we meer begeleiding van het bestuur wilde, 
wat niet is gebeurd. Nu zeggen ze pak je knopen en laat het los. Als zij niet aan kunnen tonen dat 
ze anders zijn dan andere opleiding en geen inhoudelijke argumenten hebben dan houden we 
vol. Overtuigen met kwantitatieve data en inhoudelijke argumenten, bewijs maar dat de 
artikelen moeilijker zijn dan voor andere studies. De bewijslast ligt bij hen. 
Daan: Als we niet hiermee willen instemmen, stel ik voor in onze verklaring aan te geven wat we 
willen zien en dat we in gesprek willen, maar totdat we het horen dat we niet instemmen. Dat 
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laat zien dat we het niet doen om moeilijk te zijn. Ik vind het een goed idee om er niet mee in te 
stemmen, zij hebben niet de redenen gegeven, waarom zouden wij als andere opleidingen wel 
data geven ermee instemmen. 
Robin: Ik heb aantekeningen van het gesprek. Argumenten, goede beheersing nodig voor 
inhoudelijke discussie en goed kunnen schrijven. Er zijn er zoveel die dit ook doen en geen hoge 
taaleisen hebben. 
Parcival: Dit is heel generiek. Dat heb je ook bij psychologie, iedereen heeft lastige artikelen. 
Noa: Ik denk dat bij psychologie die taaleis er is door de grote hoeveelheid aanmeldingen, dat 
het voor hen een selectie eis is. 
Parcival: Dit is de reden waarom we bij AI hoge taaleisen hebben toegestaan. Er is aangetoond 
dat ze te hoge instroom hebben. Ik snap het bij psychologie, maar dan kun je niet zeggen dat die 
noodzakelijk zijn voor mensen die transient onderwijs doen, zoals een minor. 
Daan: Ik stel voor dat we in onze afwijzing het argument van het DT ook even ontkrachten zoals 
we hier hebben gedaan. Willen we dit volgende PV instemmen of het DT gelijk reactie geven om 
te laten zien dat het snel besproken is? Ik laat het aan jullie. 
Robin: Dat argument van de instroming is bij deze opleiding niet genoemd, dus dat is niet een 
reden waar we vanuit hoeven te gaan. 
Parcival: Raar dat Peter het zei dan. 
Robin: We moeten zo snel mogelijk een gesprek hebben, als wij dit als raad belangrijk vinden 
hoeven we niet opeens opnieuw te stemmen. Als we tijdens de discussie vaststellen dat we hier 
achter staan hoeven we niet veel te doen, maar met de OD hierover gaan praten. 
Jessica: We peilen over of we voor de hoge taaleisen zijn. We peilen overwegend negatief. 
Daan: Over actiepunt, is dit iets wat deze week geregeld kan worden, dat de mail eruit gaat? Dan 
laten we zien dat we dit willen doen. 
Robin: Puur praktisch kan het gesprek alleen volgende week of na het reces. Ik stel vanavond 
een mail op. 
 
Exacte wetenschappen 
Wiskunde 
Robin: Hier hebben ze eenzelfde regel die ze niet willen weghalen. Ze hebben iets toegevoegd 
wat niet heel nuttig is. We willen hier nog achteraan want eigenlijk staat hier dezelfde regel als 
bij informatiewetenschappen. 
Daan: Duidelijk voor studenten dat er vrijstelling voor kan worden gevraagd, ook al is het 
symbolisch. Als we achter informatiewetenschappen aan gaan is het handig aan te kaarten, maar 
bij informatiewetenschappen hebben we meer data. Eerst bij informatiewetenschappen eruit en 
dan volgend jaar wiskunde. 
Jessica: Ik heb de studiegids erbij gepakt voor een wiskunde vak. In de studiegids staat ook dat 
het eerste jaar behaald moet zijn. 
Robin: Goed om op te merken. Misschien is dit duidelijker voor studenten, maar het voegt niets 
toe, je mag altijd van regels afwijken in overleg met de examencommissie. Ik vind het gebaar 
sympathiek, maar deze regel is bruut. Het is vooral beeldvorming ten opzichte van de andere 
opleidingen. Als we hier soepel zijn en bij de rest hard is het een beetje scheef. In het kader van 
gelijk behandelen, moeten we hier in ons advies een punt van maken. 
Jessica: Ik heb nu ook de studiegids van een tweede vak erbij, daar staat de eis aan voorkennis 
niet. 
Daan: Voor mij is het meer, als we dwarsliggen, voor informatiewetenschappen hebben we 
genoeg data om ons punt te onderbouwen, het idee is hier hetzelfde. Ik ben op zich voor 
gelijktrekken, aan de andere kant, hebben we tijd om data te vergaren om ons punt te 
onderbouwen? 
Jessica: Als iemand met ervaring bij wiskunde, er zijn veel derdejaars die nog enkele eerstejaars 
vakken moesten halen die vrijstelling hebben gekregen. 
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Robin: Ik snap het punt van Daan dat het tijd en werk kost. Om praktische redenen is het een 
optie om het nu even te laten. Fijn als het kan. 
Jessica: Straks laten we ze het er nu inzetten en moeten we het er volgend jaar uithalen. 
Robin: Dit is niet nieuw. Hij stond er al in, want daarom is die extra regel toegevoegd. 
 
Jessica: Dan gaan we heel even terug naar wiskunde. Ik heb net de OER opgezocht en de 
derdejaars eisen zijn wel nieuw toegevoegd. 
Daan: Niet instemmen dan. 
Robin: Dan moeten we even met de opleiding nog contact opnemen en vragen of ze een 
argumentatie kunnen geven waarom ze dit willen. Ik denk dat ik de e-mail keten van de andere 
opleidingen wel even deel met ze. 
Jessica: Ze hebben een eis weggehaald, je hoeft voor je miniscriptie nog niet al 72 EC behaald te 
hebben. 
Noa: Er staat over deelname onderwijs, is dat al het onderwijs? Is dat ook het eindproject? 
Jessica: Daar moet je 132 EC voor hebben gehaald, dat is de regel eronder. 
Robin: We zullen het met COO hier op Telegram nog wel even over hebben. 
Jessica: Ik kan kijken of ik de OD morgen kan vinden. 
Robin: Dat is makkelijker, is stuur mijn mails met informatiewetenschappen even naar jou door 
Jessica. 
Jessica: Ik heb een OER gemist die niet alles gender neutraal wilde maken. Welke OER was dat? 
Winson: Was dat niet bij Forensic Science. 
Jessica: Willen wij adviseren dit genderneutraal te maken? 
Robin: Ja, het verandert de regels niet en het is niet heel moeilijk. Het was nog niet verplicht, 
maar het is niet zo veel werk. 
Esmee: Ik heb ook aangegeven welke plekken het niet is, dus het is makkelijk. 
Robin: Als we dat in het advies zetten is het echt bijna geen werk voor ze en ze zijn de enige nog. 
 
Scheikunde 
Jessica: Het vak Oriëntatie op Onderwijs, daar is de reactie dat het in jaar 3 gevolgd kan worden. 
Ze vragen om waarom wij het per se in jaar twee willen hebben, deze redenering is al gegeven. Je 
wil oriëntatie voordat je de minor gaat volgen. We kunnen voorstellen om te adviseren of het 
terug kan naar jaar 2 met onze redenering. 
Robin: Het probleem met curriculaire dingen is dat het lastig is om af te dwingen. We kunnen 
zeggen dat het onze voorkeur heeft, maar als de opleiding dat niet ziet zitten dan houdt het een 
beetje op. 
Daan: Als we daar adviesrecht op hebben dan kunnen we adviseren. We kunnen de nadruk er op 
leggen dat we er meerwaarde in zien. Indien oriëntatie op onderwijs gevolgd wordt dan 
misschien een eis voor bepaald vak in het derde jaar. 
Jessica: Het tweede punt ging over General Chemistry Lab, zijn hier meningen over? Nee. 
 
Chemistry 
Forensic Science 
 
Informatiewetenschappen 
Jessica: Derdejaars toegangseisen hebben we het bij het BO net ook over gehad. 
Robin: Ik denk, zeker ook gezien de data die we hebben gehad, dat het laat zien dat het raar is. 
De OC informatiekunde heeft gezegd dat ze het een goed idee vinden om het te verwijderen. 
Jessica: De eisen derde jaar wiskunde zijn wel dit jaar nieuw toegevoegd. 
Robin: Ik denk dat we duidelijk moeten maken dat we het hier echt niet mee eens zijn, totdat ze 
kunnen aantonen dat dit wel nuttig is en de OC ook instemt. Het wordt steeds duidelijker dat dit 
heel raar is. 
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Informatica 
Informatiekunde 
Robin: Ik had een actiepunt gekregen om informatie van de OC te krijgen. Het is via Björn niet 
gelukt, maar ik ga zelf nog een mail sturen. Ik heb het kort op het BO gevraagd om te achterhalen 
of het DT op de hoogte is, gelukkig wel. Ik wel graag horen hoe dit precies zit. Het gaat over 
vakcoördinatoren en dat is best wel belangrijk. Wij hebben geen goed beeld, dat maakt de 
discussie lastig. 
 
Kunstmatige intelligentie 
Software Engineering 
Information Studies 
Computational Science 
Security and Network engineering 
 
Interdisciplinaire studies 
Bèta Gamma 
Logic 
 

8. OER-A eindversie 
Is het stuk niet duidelijk? 
Missen er plus- en/of minpunten? 
Kloppen de plus- en minpunten? 
Missen er stemvoorstellen? 
Kloppen de stemvoorstellen? 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 stemt in met artikel A-4.6.3 in de concepten van de 
OER-A en TER-A 22/23. 
Peiling: 1 positief, 2 neutraal 
Stemming: 1 voor, 5 tegen, 0 blanco, 1 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 1 is verworpen. 
 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de concepten voor de OER-A en TER-A 
22/23 met uitzondering van artikel A-4.6.3. 
Peiling: 3 positief 
Stemming: 5 voor, 0 tegen, 1 blanco, 1 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2 is aangenomen. 
 
Jessica: Ik wil een stemverklaring van Manish graag. 
Manish: Ik ben niet voor maar niet tegen, maar wil wel meegenomen worden in het quorum. 
Robin: Ik vroeg me af, we accepteren dus dat twee van onze adviezen niet zijn overgenomen, dus 
ondersteuning herkansers en terugkoppeling vakevaluaties. 
Jessica: Ja. 
Daan: Het was toch het idee dat de adviezen in de volgende OER procedure worden 
meegenomen toch. 
Jessica: Ze doen het niet en er komt een individuele reactie. 
Robin: In de tabel staat, studenten kunnen al vragen stellen dus we nemen het niet over. Dat gaat 
dus ook in de papieren reactie staan. Dat wordt ook later niet overgenomen. 
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Jessica: Volgend jaar zou er weer voor gestreden kunnen worden. Het vervolg is een reactie 
schrijven. 
 

9. W.v.t.t.k. 
Niets ter tafel gekomen 
 

10. Wat gaat er naar de CSR? 
- 
 

11. Evaluatie stukken 
- 
 

12. Evaluatie PV 
Daan duim omhoog, Koen duim omhoog. 
 

13. Rondvraag 
Myrthe: Hoe was Pinkpop Daan? 
Daan: Geweldig, ik was dood, Liang was er ook. 
Liang: Manish had vorig jaar 19 stemmen. 
Manish: Maar dat zonder campagne te voeren. 
Robin: Nog maar vier PV’s, het einde nadert. 
Jessica: We zijn pas 31 augustus klaar, na het reces zijn er ook nog twee PV’s. 
Daan: Raadskleding, het moet besteld worden. Ik heb van een aantal mensen door dat ze besteld 
hebben, maar ik heb geen bonnetjes gekregen. 
 

14. Actielijst 
(PV-220614-01) Actie Jasmijn – Schrijf een reactie op de reactie op het ongevraagde advies over 
communicatie onderwijs. 
(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-220614-06) Actie CFO – Mail Kees over vastlegging niet-cijfer resultaten en incorrect 
gebruik NAV door docenten. 
(PV-220621-01) Actie COO - Plan een gesprek in met de OD Brain and Cognitive Sciences over 
hoge taaleisen. 
(PV-220621-02) Actie Robin - Stuur informatie over derdejaars eisen informatiewetenschappen 
door naar Jessica vanavond. 
(PV-220621-03) Actie Jessica- Spreek OD wiskunde aan over derdejaars eisen. 
(PV-220621-04) Actie Jessica - Schrijf reactie instemming OER-A met uitzondering van A-4.6.3. 
 
Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - Plan een eerste vergadering  
Pro Memorie-02 Taakgroep archivering - Maak inventarisering van de taken  
Pro Memorie-03 Taakgroep inwerken - Verwerk de stemmingsprocedure in de inwerkmap 
Pro Memorie-04 CFO - Stuur een ongevraagd advies m.b.t. evaluatie kwaliteitsafspraken naar het 
DT. 
Pro Memorie-05 Manish - Schrijf een ongevraagd advies over de klachtenfunctionaris. 
Pro Memorie-06 Robin - Verwerk een samenvatting van de bijlagen van alternatieve invulling 
BSA in het oordeelsvormende stuk. 
Pro Memorie-07 COO - Breng beredenering voor wijzigingen OER’en naar de PV. 
Pro Memorie-08 Robin - Stuur mail over campagne financiering door naar nieuwe partijen zodra 
die bekend zijn. 
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15. Punten volgende agenda 
- 
 

16. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 19:16. 


