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

 
 

1. Opening 
Voorzitter Jessica opent de vergadering om 18:17. 

 
2. Notulen & Actielijst 

Jessica: We hadden het bij de OER’en-B over wiskunde, Robin zei dat de regel niet nieuw 
toegevoegd was, maar later is het opgezocht dat het wel nieuw toegevoegd was. Kunnen we dit 
verplaatsen naar het kopje wiskunde, anders is het niet terug te vinden. Niemand op tegen. Zou 
je het kunnen aanpassen? 
Myrthe: Komt goed. 
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. 
Jasmijn: Nog niet gedaan. 
(PV-220614-03) Actie Jasmijn – Specificeer wat grootschalige beperking in het OV betekent. 
Jasmijn: Komt vandaag, is gedaan. 
(PV-220614-04) Actie Robin – Neem contact op met de OC informatiekunde over vertrekken 
docent. 
Jessica: Niets over gehoord. 
Björn: De persoon bij de OC die ik ken heeft me genegeerd. 
(PV-220614-06) Actie CFO – Mail Kees over vastlegging niet-cijfer resultaten en incorrect 
gebruik NAV door docenten. 
Jessica: Gaat er vanavond uit. 
Winson: Wil de rest van de raad ook de e-mail ontvangen?. 
Björn: Wil je mij ook CC’en? 
(PV-220621-01) Actie COO - Plan een gesprek in met de OD Brain and Cognitive Sciences over 
hoge taaleisen. 
Damian: Vandaag geweest. 
(PV-220621-02) Actie Robin - Stuur informatie over derdejaars eisen informatiewetenschappen 
door naar Jessica vanavond. 
Jessica: Ja. 
(PV-220621-03) Actie Jessica - Spreek OD wiskunde aan over derdejaars eisen. 
Jessica: Hij is sinds het actiepunt nog niet op SP geweest, dus niet te doen. Ik ga morgen nog een 
keer kijken. 
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(PV-220621-04) Actie Jessica - Schrijf reactie instemming OER-A met uitzondering van A-4.6.3. 
Jessica: Mee bezig. 
 
Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - Plan een eerste vergadering  
Pro Memorie-02 Taakgroep archivering - Maak inventarisering van de taken  
Pro Memorie-03 Taakgroep inwerken - Verwerk de stemmingsprocedure in de inwerkmap 
Pro Memorie-04 CFO - Stuur een ongevraagd advies m.b.t. evaluatie kwaliteitsafspraken naar het 
DT. 
Pro Memorie-05 Manish - Schrijf een ongevraagd advies over de klachtenfunctionaris. 
Pro Memorie-06 Robin - Verwerk een samenvatting van de bijlagen van alternatieve invulling 
BSA in het oordeelsvormende stuk. 
Pro Memorie-07 COO - Breng beredenering voor wijzigingen OER’en naar de PV. 
Pro Memorie-08 Robin - Stuur mail over campagne financiering door naar nieuwe partijen zodra 
die bekend zijn. 
 

3. Post 
In 

Jessica: 

- Examencommissie en OC Brain & Cognitive Science over hoge taaleisen. Staat ook in de 

samenvatting van Robin die we zo afspelen. 

- Marlies, over het OER proces. 

- Informatie omtrent vernieuwing Kruislaan 

- Inrichting nieuwe FSR kamer, oude VIA kamer. 

 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Jessica: Noa is afwezig, Koen heeft Daan gemachtigd, Robin heeft mij gemachtigd. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Daan: Beste raad, 
 
Vandaag heeft de FPC vergaderd. Wij hebben kort onze vervolgstappen voor de laatste dossiers 
van het jaar besproken. Daarnaast hebben wij besloten om ook na het recess nog een of twee 
keer samen te komen indien nodig. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- We gaan volgende week langs bij een meeting over de facultaire introducties 
- We zijn aardig onderweg met het samenstellen van onze nieuwe banner 
 
Jessica: Hoi allemaal, 
 
Hierbij de update van CFO. Afgelopen PV hebben we de specifieke argumentatie omtrent het niet 
instemmen met de OER-A besproken. Verder is ook bij ons het BO nabesproken. Daarnaast is er 
ook weer voortgang met de studentenbijbel geboekt. 
 
Belangrijke punten: 

- Reactie instemmingsverzoek OER-A gaat er deze week uit 
- Alle losse stukjes voor de studentenbijbel zijn geschreven. 
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Damian: Hey allemaal, 
 
Deze week weer gewoon de update vanuit de COO van mij. Afgelopen vergadering is het BO 
nabesproken. Er is besproken wat wij hebben bereikt en hoe de sprekers het BO hebben 
ervaren. De OD, die vanavond in stemming komt, is besproken en vragen zijn intern gesteld. 
Tevens zijn kort de AKT’s besproken n.a.v. het afgelopen BO. 
 
Liang: Hoi allemaal, 
 
Vandaag heeft de taakgroep inwerken weer vergaderd. We hebben de planning voor de 
inwerktweedaagse voltooid (zie bijlage). Daarnaast hebben wij uitgebreid het inwerkweekend 
geëvalueerd, dit zal in het archiefstuk worden meegenomen. 
 
Robin: Hoihoi, 
 
Het DB heeft zijn voorlaatste vergadering voor het reces gehouden. 

- We hebben het lang over het inwerkmoment voor het nieuwe DB gehad. Bij de volgende 
vergadering zal de definitieve opzet besproken worden 

- De afsluiting van het jaar is besproken. Hier zal de focus nog op het jaarverslag en de 
archivering liggen. Ook willen we iedereen nog even herinneren aan het feit dat er na het 
reces in de periode 22 t/m 31 augustus nog van jullie verwacht wordt dat jullie 
beschikbaar zijn voor raadswerk. Mochten er momenten zijn in deze periode dat je op 
vakantie bent, laat dit dan aan Jessica weten. 

 
Manish: Beste allen,  
 
Hierbij een update vanuit de CSR. 
Er wordt gewerkt aan de reactie van de kaderbrief. De GV heeft al wel instemming geleverd op 
de kaderbrief, met een aantal verzoeken en met een aantal breekpunten. De brief wordt 
opgesteld. 
Hierbij gaat het voornamelijk om de bekostiging van centrale diensten en de allocatie voor 
sociale veiligheid.  
Er wordt gekeken naar de situatie in Oekraine en de allocatie van kortetermijnramingen voor de 
betalingen van de verlagingen van de ICG-tarieven. 
Daarnaast is een brief naar het CvB in zowel CSR- als in GV-verband gestuurd om aandacht te 
vragen naar een eventuele stijging in het aantal aanmeldingen van Oekraïense studenten. 
Het HR wordt intern aangepast en er wordt gekeken naar manieren om de CSR bekender te 
maken. 
 
 
Update commissies 
Daan: Hoe gaat het met de voortgang van de studentenbijbel? 
Jessica: Belangrijke documenten zijn gelezen, we moeten nu nog een samenhangen tekst maken. 
Daan: Gaan jullie het dit raadsjaar afronden? 
Jessica: Ja. 
 
Update DB 
Daan: Heel grappig dat een stukje van de mail in koeienletters was. 
 

6. Vaststellen agenda
1. Opening 
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2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Benoeming OD SE [VERTROUWELIJK] 
8. OER’en B -2-  
9. Communicatie Onderwijs 2.0 
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 

 
De agenda is vastgesteld 
 

7. Benoeming OD SE [VERTROUWELIJK] 
 

8. OER’en B -2- 
Is het stuk duidelijk 
Björn: Ik heb de bijlage niet. 
Jessica: Die zijn twee keer terug gestuurd. 
Björn: Bij information studies zijn nieuwe toelatingseisen, daar moest een overgangsregeling 
voor zijn. Staat die er nu in? 
 
Mist er informatie? 
Daan: In een van de stemvoorstellen staat, “ik hoop dat Damian hier meer over weet”. Ik zou 
graag willen weten of Damian hier meer van weet. 
Jessica: Dit gaat over 10.2.2. maar ik heb dit punt niet in de OER terug kunnen vinden. 
Damian: Dat gaat om de vakken die met ingang van het nieuwe curriculum niet meer gaan 
bestaan. Officieel komen er 0 contacturen voor, echter komen er wel nog vragen uren 
beschikbaar. 
Daan: Ik heb gehoord dat er een aantal vakken waren waarbij er een vragenuur zou zijn, thermo 
ofzo, en dat er toch geen vragenuur meer was. Mijn vraag is, willen we in de OER neerzetten dat 
we die vragen uren willen zien of nemen we genoegen met hun woord. Ik denk niet dat hun 
woord voldoende is. 
Damian: Dat ben ik met je eens. Wat mij betreft mag het in de OER. 
Daan: Zo even verwerken in het stemvoorstel. 
Jessica: Bij Brain & Cognitive Sciences staat niet vermeld dat naast de term good er ook is 
toegevoegd dat dat betekent een 7,5 of hoger. 
 
Missen er onderwerpen waar apart over gestemd moet worden? 
Jessica: Misschien het onderwerp van Björn. 
Björn: Overgangsregeling numerus fixus information studies. 
 
Kloppen de stemvoorstellen? 
Jessica: Dit gaan we behandelen tijdens de discussie. We voeren steeds discussie over een artikel 
en gaan daar dan gelijk over stemmen. 
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Discussie per artikel 
Biologie 3.1 
Taaleisen HBO 
Parcival: Bij informatie studies hebben we het eruit laten halen, dus we willen dit niet. 
 
Stemvoorstel 2a: De FSR FNWI 21/22 stemt niet in met de wijziging aan artikel 3 lid 1 in de 
OER-B van de opleiding Biologie. 
Peiling: 5 positief 
Stemming: 6 voor, 0 tegen, 0 blanco, 1 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2a is aangenomen. 
 
Brain & Cognitive Sciences 3.1.3.a.vi 
Bij vakken relevant aan de opleiding moeten goed gepresteerd zijn, namelijk 7,5 of hoger. 
Esmee: Die extra informatie was niet vermeld omdat het in de twee versies niet was veranderd. 
Het staat ook bovenaan. Ik denk dat het alleen maar verduidelijking is dat goed een 7,5 is, niet 
dat er iets is aangepast. 
 
Stemvoorstel 2b: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijziging aan artikel 3 lid 1.3.a.vi in de 
OER-B van opleiding Brain & Cognitive Sciences. 
Peiling: 1 positief, 4 neutraal 
Stemming: 4 voor, 1 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel 2b is aangenomen. 
 
Manish: Ik weet nou niet of 7,5 gedefinieerd zou moeten worden als goed. Vooral als je gaat 
kijken naar cum laude, wat een 8 moet zijn. 
 
Brain & Cognitive Sciences 3.3 
Herschrijven en verduidelijken van dat de wachtlijst maximaal het aantal inschrijf plekken heeft 
bereikt (20) aanmeldingen worden geweigerd 
Daan: Fijn dat het verduidelijkt is, maar dit is nog steeds niet hoe je een selectieprocedure doet. 
Björn: Volgens mij hebben ze niet begrepen wat het bezwaar was. Het bezwaar was niet het 
aantal mensen, maar het stoppen met selecteren. 
 
Stemvoorstel 2c.i: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijziging aan artikel 3 lid 3 in de OER-B 
van de opleiding Brain & Cognitive Sciences. 
Peiling: 1 neutraal, 4 negatief 
Stemming: 0 voor, 6 tegen, 0 blanco, 1 onthouden 
 
Het stemvoorstel 2c.i is verworpen. 
 
Stemvoorstel 2c.ii: De FSR FNWI 21/22 stemt niet in met de OER-B van de opleiding Brain and 
Cognitive Sciences zolang er geselecteerd wordt a.d.h.v. het moment van aanmelding. 
Peiling: 5 positief 
Stemming: 5 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel 2c.ii is aangenomen. 
 
Brain and Cognitive Sciences 3.5 
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Hoge taaleisen Engels 
Opname Robin als samenvatting, twee belangrijkste argumenten die in het gesprek gegegeven zijn, 
zijn: 

- Taaltoets geeft formulier waardoor ze later geen toets meer hoeven te doen als 
studenten nog verder door willen studeren. Veel studenten vonden dat blijkbaar fijn. 

- De OC wil dit graag behouden, daar is een officiële brief over gekomen. 
 
Daan: Ze zeggen dat Engels toetsje is belangrijk voor als mensen door willen. Als je klaar bent 
met een master, wat wil je daarna nog doorstuderen. Verder zijn er genoeg punten aangedragen 
om de hoge taaleis te hanteren, ik hoor graag Parcivals mening nog. Fijn dat ze moeite hebben 
gedaan om dit te onderbouwen. Op een manier als dit kan ik instemmen. 
Manish: Ik denk dat we de OC moeten volgen. 
Parcival: Ze komen met meer data. Ze hebben niet echt geantwoord op het punt diversiteit. Ze 
zeggen hogere taaleisen, meer discussie, maar ze gaan niet in op dat Nederlandse studenten ook 
slecht Engels beheren. Ik ben het wel met Robin eens dat het niet heel veel zin heeft om tegen de 
OC in te gaan. Daarom deze voor nu laten liggen. 
 
Stemvoorstel 2d: De FSR FNWI 21/22 stemt in dat er verhoogde taaleisen voor artikel 3 lid 5 
gehandhaafd worden in de OER-B van de opleiding Brain & Cognitive Sciences. 
Peiling: 3 positief, 2 neutraal 
Stemming: 6 voor, 0 tegen, 0 blanco, 1 onthouden 
 
Het stemvoorstel 2d is aangenomen. 
 
Wiskunde 4.7.2 
Toevoegen van eisen om aan derde jaar te kunnen beginnen 
 
Jessica: Ik heb niet met de OD kunnen spreken, maar wel met ander mensen die daar lesgeven. 
Ze snappen dat je achter mensen aan wil dat ze het eerste jaar halen, er zijn vakken waarbij veel 
voorkennis nodig is, maar ze vonden dat het ook voor die vakken gespecificeerd kon worden. 
Björn: Het gaat hier echt alleen om derdejaars vakken, het is niet hetzelfde als bij 
informatiewetenschappen waarbij je geen enkel niet-eerstejaarsvak mocht volgen. 
Daan: Vanuit de verwoording leek het er wel op. 
Jessica: Er is nu ook verwijderd dat er een x aantal punten nodig was om te beginnen aan je 
tweedejaars project, terwijl ik dat ik wel een goede eis vond. 4.7.2. gaat alleen over 
derdejaarsvakken, zoals Björn net zei. 
 
Stemvoorstel 2e: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijziging aan artikel 4 lid 7.2 in de OER-
B van de opleiding Wiskunde. 
Peiling: 4 negatief, 1 neutraal 
Stemming: 0 voor, 6 tegen, 0 blanco, 1 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2e is niet aangenomen. 
 
Scheikunde 4.2  
Oriëntatie onderwijs naar jaar 3 
Jessica: We hebben hier geen instemmingsrecht over. 
Daan: Je hebt een vak Oriëntatie op Onderwijs, het idee is om mensen voor te bereiden op een 
onderwijs minor. Als je het in jaar 3 doet dan bereid je mensen niet voor op de minor. Je kan ook 
zeggen dat dit gevolgd moet worden en dat er 1 vak spelingsruimte is of er nog een 
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tweedejaarsvak gevolgd moet worden. Het nut is in mijn ogen voor de tweedejaars 
bachelorstudenten. 
Manish: Wat is de reden dat het naar jaar 3 gaat? 
Daan: Het is puur dat het niet in het curriculum past. 
 
Stemvoorstel 2f: De FSR FNWI 21/22 adviseert om in het curriculum van Scheikunde te gaan 
schuiven zodat Oriëntatie op Onderwijs weer in jaar 2 gevolgd kan worden. 
Peiling: 3 positief, 2 neutraal 
Stemming: 4 voor, 1 tegen, 0 blanco, 2 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2f is aangenomen. 
 
Scheikunde 4.6 
Vak Chemistry Lab, deel verplicht als eis voor practica jaar 1 en volledig gehaald voor practica 
jaar 2. Voorheen moest dit volledig behaald zijn voor alle vakken behalve organic Chemistry. 
 
Stemvoorstel 2g: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijziging aan artikel 4 lid 6 in de OER-B 
van opleiding Scheikunde. 
Peiling: 1 positief, 4 neutraal 
Stemming: 4 voor, 0 tegen, 0 blanco, 3 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2g is aangenomen. 
 
Scheikunde 10.2.2 
Daan: We willen niet alleen hun goede woord, maar we willen ook in de OER een 
overgangsregeling waarin de vragen uren worden geadviseerd. 
 
Stemvoorstel 2h: De FSR FNWI 21/22 stemt niet in met de OER-B van Scheikunde zolang er 
geen overgangsregeling in staat waarbij spreekuren worden gegarandeerd. 
Peiling: 5 positief. 
Stemming: 4 voor, 0 tegen, 0 blanco, 3 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2h is aangenomen. 
 
Forensic Science  
Genderneutraliteit 
 
Stemvoorstel 2i: De FSR FNWI 21/22 stemt niet in met de TER-B van Forensic Science, zolang 
de genoemde termen niet genderneutraal zijn.  
Peiling: 4 positief, 1 neutraal 
Stemming: 4 voor, 0 tegen, 1 blanco, 2 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2i is aangenomen. 
 
Daan: Mag ik een peil verklaring van Damian? 
Damian: Mij maakt het niet heel veel uit of het genderneutraal is of niet. 
Daan: Mag ik een stemverklaring van Manish. 
Manish: Hetzelfde als Damian. 
 
BSc’s informatiewetenschappen (Informatica, Informatiekunde en Kunstmatige Intelligentie) 4.8 
Alle eerstejaars vakken behaald voordat je in je 3e jaar andere vakken mag volgen 
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Björn: En je mag ook geen tweedejaarsvakken doen dus. 
 
Stemvoorstel 2j: De FSR FNWI 21/22 stemt niet in met de OER’en-B Informatica, 
Informatiekunde en Kunstmatige Intelligentie zolang er wordt vastgehouden aan de 
instroomeisen van het derde jaar. 
Peiling: 5 positief 
Stemming: 5 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2j is aangenomen. 
 
Computational Science 4.2 
Het verwijderen van de opmerking dat iemand met voldoende voorkennis het vak kan 
vervangen doordat er nooit gebruik van wordt gemaakt. 
Daan: Er staat in hun verantwoording dat er maar weinig studenten gebruik van maken. Als het 
voor een paar studenten nuttig is, waarom er dan uithalen? 
 
Stemvoorstel 2k: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijziging aan artikel 4 lid 2 in de OER-B 
van de opleiding Computational Science. 
Peiling: 4 negatief, 1 neutraal 
Stemming: 0 voor, 3 tegen, 0 blanco, 3 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2k is niet aangenomen. 
 
Computational Science 4.4.6 
Lijst van vakken die niet goedgekeurd worden als keuzevakken staan op Canvas en niet in de 
OER 
Björn: De examencommissie heeft dit recht. Of het in de OER staat of niet, ze mogen dit doen. 
Daan: Het staat nu op Canvas in plaats van de OER, maar ik vind dit thuishoren in de OER en niet 
op Canvas. Daarnaast stellen ze dat de lijst tijdens het jaar aangepast mag worden. Dan moeten 
mensen opeens extra vakken volgen. 
Björn: Als je studieplan al goedgekeurd is, dan maakt de wijziging van de lijst dat niet ongeldig. 
Het is apart om deze lijst in de OER te zetten, maar wat het doel ervan is, de examencommissie 
wil studenten goed informeren over de keuzemogelijkheid in de vrije ruimte. De 
examencommissie moet kijken over er geen overlap is met het curriculum. Dit is een lijst van 
vakken waarvan al bepaald is dat er overlap is. Dit kan wijzigen omdat je niet alles al kan zien 
vooraf. Gedurende het jaar kan een student een vak aandragen, wat ook blijkt te overlappen en 
dan kan dit worden toegevoegd. Deze informatie kan niet op een andere manier worden 
gepubliceerd. Het is apart om deze lijst in de OER te noemen. Veel studies doen dit al en zetten 
het niet in de OER. 
Manish: Er zijn meer vakken die je niet mag doen dan wel doen, dan zou je een hele lange lijst 
maken van alles wat je niet mag doen. Wat je wel mag doen is limitatiever. 
Jasmijn: Dit verhaal had ik niet opgemaakt uit de tekst. Met deze redenatie is het logisch en zie ik 
er het nut wel van in, maar als ik het stuk zie denk ik ‘huh’. 
Jessica: Dingen beter van tevoren uitgezocht zijn, de beeldvorming moet beter. 
Manish: Misschien niet dat de FSR dit beter uit moet zoeken, als de FSR dit moet uitzoeken is het 
ook niet duidelijk voor een student. We kunnen toevoegen dat we een toelichting willen, zodat 
het voor de student duidelijk is. 
Björn: Er is geen reden om het te noemen, het is eigenlijk apart om het te noemen. Die lijst 
bestaat waarschijnlijk al heel lang en is bij mensen bekend. 
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Stemvoorstel 2l: De FSR FNWI 21/22 stemt niet in met de wijziging aan artikel 4 lid 4.6 in de 
OER-B van opleiding Computational Science, zolang er geen toelichting door de 
examencommissie toegevoegd wordt. 
Peiling: 2 positief, 3 neutraal 
Stemming: 2 voor, 0 tegen, 2 blanco, 3 onthouden. 
 
Stemvoorstel 2l is niet aangenomen. 
 
Stemvoorstel 2m: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de wijziging aan artikel 4 lid 4.6 in de OER-
B van opleiding Computational Science met advies dat er een verduidelijkende toelichting 
toegevoegd wordt door de examencommissie. 
Peiling: 3 neutraal, 2 positief 
Stemming: 4 voor, 1 tegen, 0 blanco, 2 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2m is aangenomen. 
 
Information Studies 
Overgangsregeling numerus fixus 
Björn: Bij de opleiding information studies zijn nieuwe AKT’s toegevoegd vanwege het instellen 
van een numerus fixus tot 150 studenten. Voor huidige studenten van de bachelor 
informatiekunde moet er een overgangsregeling zijn, dat is wettelijk verplicht, die staat niet in 
de OER. Die overgangsregeling houdt in dat studenten die aankomend jaar in hun derde jaar 
zitten daar geldt de AKT niet voor, voor studenten volgend jaar in hun tweede jaar zitten geldt 
een aangepaste AKT, voor studenten volgend jaar eerste jaar of toekomst bachelor geldt de 
volledige AKT. Studenten van een bachelor met een aansluitende master moet je goed 
informeren. Dit heeft het DT ook besloten en staat niet in de OER, dat is slordig. 
Jessica: Bedankt voor de oplettendheid. 
 
Stemvoorstel 2n: De FSR FNWI 21/22 stemt niet in met de OER-B van de opleiding Information 
Studies zolang de overgangsregeling m.b.t. de AKT’s niet toegevoegd zijn aan de OER. 
Peiling: 4 positief 
Stemming: 5 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2n is aangenomen. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de overige wijzigingen zoals vermeld in de 
concept OER’en-B 22/23. 
 
Het stemvoorstel 1 is per acclamatie aangenomen. 
 

9. Communicatie Onderwijs 2.0 
Is het stuk niet duidelijk? 
Klopt de informatie? 
Mist er informatie? 
Missen er stemvoorstellen? 
Kloppen de stemvoorstellen? 
Manish: Kunnen we een stemvoorstel a toevoegen in de trant van ‘we stemmen met alledrie in 
één keer in’. 
 
Missen er voor- en/of nadelen? 
Kloppen de voor en nadelen? 
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Discussiemoment 
Definitie grootschalige beperkingen 
Jasmijn: Ik heb zelf de definitie opgesteld. Ik heb in het stuk op een gegeven moment in de 
definitie genoemd ‘de verdubbeling van de reistijd’, dat heeft op de ene persoon meer effect dan 
op de ander, daarom wist ik niet of dat een nuttige toevoeging was. Ik wilde wat meer meningen. 
Manish: Het gaat om de trant die je neerzet. Ik denk dat die voorbeelden beter zijn nu, daar hou 
ik aan vast. Ik denk dat het goed is dat het niet heel concreet is, er moet beweegruimte zijn. 
Staking, misschien dat je kan zeggen op landelijk of op regionaal niveau. 
 
Stemvoorstel a: De FSR FNWI 21/22 stemt met in met stemvoorstel 0, 1 en 2. 
Peiling: 4 positief 
Stemming: 5 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouden 
 
Het stemvoorstel a is aangenomen. 
 
Stemvoorstel 0: De FSR FNWI 21/22 gebruikt de term ‘grootschalige beperkingen in het 
openbaar vervoer’ met als definitie “het is voor een aanzienlijke groep mensen die afhankelijk is 
van het openbaar vervoer om naar de universiteit te komen, niet meer mogelijk (zonder 
verdubbeling van de reistijd) de universiteit te bereiken ”. Voorbeelden hiervan zijn een staking 
van al het NS-personeel op landelijk of op regionaal niveau of dat er vanwege extreme 
weersomstandigheden geen treinen meer rijden in regio Amsterdam. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 stemt in om in het geval van grootschalige beperkingen in 
het openbaar vervoer de fysieke aanwezigheidsplicht bij het onderwijs te laten vervallen. 
 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 21/22 stemt in dat in geval van grootschalige beperkingen in het 
openbaar vervoer, de communicatie plaatsvindt per mail-to-all, waarin ook vermeld wordt wat 
er gebeurt bij een mogelijke verergering van de situatie. 
 
Jessica: Vervolg is dat het meegenomen wordt in het advies wat geschreven zal worden. 
 

10. W.v.t.t.k. 
Kaderbrief 
Manish: Er is een kaderbrief verzoek vanuit de GV. Komt hier reactie op of onthoudt de FSR zich? 
De deadline is tot 1 juli. Maar geen reactie, kan ik daar vanuit gaan? 
Daan: Ik meen me een andere datum te herinneren. 
Manish: Oh 24 juni ja, we gaan er meestal vanuit dat sommige raden wat later reageren. 
Daan: Zijn er dingen die voor onze faculteit belangrijk zijn? 
Manish: Het gaat alleen over de hoofdlijnen, dus de FSR, wanneer krijgt die de kadernota? 
Jessica: Meestal augustus. 
Manish: De OR van de FNWI heeft al een bericht gestuurd dat ze akkoord zijn met de hoofdlijnen 
van de kaderbrief. 
Daan: Goed om te weten dat we dat moeten lezen, welke delen kunnen specifiek relevant zijn 
voor de toekomst. Is het relevant om door te lezen? 
Manish: De GV heeft intern instemming gegeven, met behoud van 3 breekpunten. Budget voor 
sociale veiligheid moet in de facultaire begroting, evaluatie SLA cyclus roosteraars, dat zal een 
negatieve post zijn op de begroting. 
Björn: Nog niet over sectorplannen 
Manish: Nee dat is een ander document. 
Daan: Dus vooral boeiend dat er op de facultaire begroting sociale veiligheid meer meegenomen 
wordt? 
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Manish: Dat is het voorstel van de GV. OR lid FNWI heeft instemming gegeven. Maar daarmee 
kan ik concluderen dat de FSR geen punten heeft. Aandragen kan tot 1 juli, dus uiterlijk 
donderdag via de mail naar de GV verzenden. 
Daan: Denk je dat het een meerwaarde heeft om een mail te sturen dat wij achter meer geld voor 
sociale veiligheid staan? 
Manish: Dan moet er nog een brief komen vanuit de FSR. 
Jessica: Dan moet er vandaag over gestemd worden. 
Daan: Aangezien het hoofdlijnen betreft, benoemen dat we het belangrijk vinden, dan heeft het 
meer gewicht en het kost ons niet al te veel moeite. 
Jessica: Dan moeten we zeggen dat we het eens zijn met het breekpunt van de GV over budget 
sociale veiligheid. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 ondersteunt het breekpunt van de GV op sociale 
veiligheid. 
 
Het stemvoorstel 1 is per acclamatie aangenomen. 
 

11. Wat gaat er naar de CSR? 
- 
 

12. Evaluatie stukken 
Jessica: Het OER-B stuk had uitgebreider kunnen zijn, er miste informatie. 
Damian: Wat is dat laatste minpunt bij stemvoorstel 2 communicatie onderwijs? 
Manish: Bij OER’en-B, sommige opleidingen zijn niet over gestemd, maar stonden er wel nog in. 
Misschien doorstrepen o.i.d. om het te verduidelijken. Ik twijfel nu, we hebben iedere keer 
stemvoorstel na de discussie die je voor kan stellen, maar stem voorstellen ontstaan ook door de 
discussie. Dus stemvoorstel na de discussie. 
Jessica: Bij het oordeelvormende stuk was het zo dat mensen voorstellen kunnen doen voor 
stemvoorstellen. 
Manish: De discussie bij Jasmijn was na kloppen en missen er stemvoorstellen, misschien 
andersom. 
Daan: In principe stond onderaan het PV stuk ook alles, maar in principe heb je dat in een 
besluitvormend stuk al gedaan. Het is wel handig om een paar stemvoorstellen te hebben om het 
sowieso te hebben, als er in de discussie dingen naar boven komen dan passen we dat meestal 
meteen aan. Het is voorkeur, ik vind het prima zoals het is. 
 

13. Evaluatie PV 
Jessica: We hebben de OER’en grondig doorgenomen. 
Jasmijn: Ik raakte regelmatig volledig de draad kwijt qua verwoording en waar we over gingen 
stemmen. Het was soms wat rommelig. 
Daan: Sla je normaal het voor raadsleden voorlezen ook over? 
Jessica: Ja. 
Manish: Tip, je kunt zeggen: “we zijn nu op pagina zoveel.” 
 

14. Rondvraag 
Esmee: Ik wil weten waar die lijst staat met alle vakken met overlap die je niet mag volgen. 
Björn: Voor veel opleidingen bestaat het, niet voor alle. Meestal opleidingspagina van Canvas. 
Soms staat het bij academische vaardigheden. 
Jasmijn: Ik heb vernomen dat mensen willen borrelen. 
Winson: Wat vond Daniël van de PV? 
Daniël: Ik vond het interessant. 
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Björn: Volgende keer dat er een kaderbrief is verwacht ik een belangrijk onderwerp voor de FSR. 
Het houdt in dat de overheid geld maakt voor bepaalde vakgebieden, waarvan er veel binnen de 
FNWI vallen. 
 

15. Actielijst 
(PV-220614-01) Actie Jasmijn – Schrijf een reactie op de reactie op het ongevraagde advies over 
communicatie onderwijs. 
(PV-220614-04) Actie Robin – Neem contact op met de OC informatiekunde over vertrekken 
docent. 
(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. 
(PV-220628-01) Actie Esmee - Schrijf reactie op basis van aanstelling OD SE. 
(PV-220628-02) Actie COO - Stuur uitslag van de PV door naar alle OD’s. 
(PV-220628-03) Actie Robin - Stuur update Brain & Cognitive Sciences. 
(PV-220628-04) Actie Daan - Schrijf brief aan de GV over breekpunt sociale veiligheid. 
 
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: STI, nu B2 maar zie het graag als full-BOB. 
 

17. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 20:13. 


