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Voorzitter Jessica Bakker 
Aanwezig Jessica Bakker, Winson Ooi, Daan Jellema, Liang Telkamp, Jasmijn Hoevers, Koen 
Oostinga, Robin Wacanno 
Afwezig  Noa Kluiters, Esmee van Brandenburg, Parcival Maissan, Manish Jhinkoe-Rai, 
Damian Piersma 
Notulist  Myrthe Zwart 
Gast   Björn Out, Amber Cornelissen, Chris de Hart, Stan Fris, Niels Molenaar (tot punt 
8) 

 
 

1. Opening 
Voorzitter Jessica opent de vergadering om 18:04. 

 
2. Notulen & Actielijst 

Jessica: Geen op- of aanmerkingen. 
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. 
(PV-220614-04) Actie Robin – Neem contact op met de OC informatiekunde over vertrekken 
docent. 
Robin: Jij zou toch contact opnemen Björn? 
Björn: We worden genegeerd. 
Robin: Laat nog maar even staan. 
(PV-220621-03) Actie Jessica - Spreek OD wiskunde aan over derdejaars eisen. 
Jessica: Eindelijk gelukt vorige week. 
Robin: Ik ben er niet blij mee dat de OD wiskunde mijn voor- en achternaam verkeerd heeft 
geschreven. 
Daan: Wat had de OD te zeggen? 
Jessica: We kwamen erachter dat het leek alsof dit artikel nieuw was, maar het bestond al. Hij 
staat open voor de bespreking. 
Robin: Ik zei in eerste instantie ook dat het niet nieuw was. We kunnen nog steeds tegen zijn. 
Jessica: Dat is voor de eerste PV na het reces. 
(PV-220621-04) Actie Jessica - Schrijf reactie instemming OER-A met uitzondering van A-4.6.3. 
Jessica: Done. 
(PV-220628-01) Actie Esmee - Schrijf reactie op basis van aanstelling OD SE. 
Robin: Dat heeft ze gedaan. 
(PV-220628-02) Actie COO - Stuur uitslag van de PV door naar alle OD’s. 
Robin: Is met wat moeite gedaan. 
(PV-220628-03) Actie Robin - Stuur update Brain & Cognitive Sciences. 
Robin: Heb ik gedaan. 
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(PV-220628-04) Actie Daan - Schrijf brief aan de GV over breekpunt sociale veiligheid. 
Daan: Is 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. 
Pro Memorie-08 Robin - Stuur mail over campagne financiering door naar nieuwe partijen zodra 
die bekend zijn. 
 

3. Post 
In 

Robin: 

- We zijn uitgenodigd voor een afscheid met het DT. Voorstel is nu 30 augustus 

- Reactie over blokkade regeling informatiewetenschappen. 

- Reactie wiskunde over soortgelijke regeling. 

- Nieuwe OER voorstellen voor de opleidingen hoge taaleisen. 

- LabQ, document met toelichting. 

 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Jessica: Esmee, Damian, Manish, Parcival en Noa zijn afwezig. Noa heeft Daan gemachtigd. Niels 
is aanwezig voor toelichting hoge taaleisen. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Daan: Beste raad, 
 
Vandaag heeft de FPC voornamelijk vergaderd over de uitvoering van de facultaire introductie. 
Daarnaast hebben we het design voor de nieuwe banner afgerond. Na het recess zal de FPC nog 
samenkomen om te vergaderen indien dit nodig is. 
 
Een aantal belangrijke punten: 
- Liang is langs de introductie van LabQ geweest. 
- Onze laatste social media post is besproken. 
 
Liang: Hoi allemaal, 
 
De inwerktaakgroep heeft afgelopen week niet vergaderd en heeft geen nieuwe updates. 
 
Ik zie de oude raad woensdag vanaf 13:00 bij de lunch en de nieuwe raad morgenochtend om 
11:00. Tot dan! 
 
Manish: Beste allen,  
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De CSR is al begonnen met het inwerken van de nieuwe raad.  
Morgen is er een OV=BO plaats. 
Daarom ben ik er niet bij het IO.  
 
Jessica: Ik ben de update van mijn commissie vergeten. 
Robin: Ik ben de update van het DB vergeten. We zijn bezig geweest met inwerken. 
Daan: Ik heb ook geen update vanuit de COO gezien. 
Robin: Wij hebben het met COO vooral gehad over de OER’en. Verder eigenlijk niet heel veel. Het 
BO nabespreken nog. 
 

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. Verhoogde taaleisen 
8. Science, Technology & Innovation 
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. Verhoogde taaleisen 
Jessica: Het doel is het standpunt hoge taaleisen evalueren. Hiervoor is ook Niels aanwezig. Als 
het goed is heeft ook iedereen de papieren toelichting van Niels gelezen. 
 
Toelichting Niels  
Niels: Ik werk sinds 2004 aan internationalisering. Goede taalvaardigheden zijn essentieel voor 
studiesucces maar ook ander zaken. In de jaren ‘90 heeft iemand in Nederland die taaleisen 
vastgesteld, maar daar is nooit naar gekeken. De UvA is daar wel naar gaan kijken. We zijn gaan 
kijken naar wat is het niveau van een VWO leerling en na een WO bachelor. Dat instapniveau is 
al bijna C1. We doen het vanuit de internationalisering, geen goede beheersing van de taal is 
lagere cijfers en langere studieduur. Jullie studiekosten zijn niet zo hoog als een buitenlandse 
student, want een buitenlandse student betaalt een hoop, bijna €40000 per jaar, en 
studievertraging kost dan veel geld. Veel Chinese studenten komen met het pensioen van hun 
ouders. We moeten het ze mogelijk maken om het programma met een bepaald niveau nominaal 
af te laten ronden. Chinezen gaan twee of drie jaar op Engelse taalcursus, dan gaan ze heel hard 
oefenen. Aan het begin van het collegejaar doen ze die taaltest en halen ze net de lagere 
taaleisen, dan komen ze hier aan en hebben ze een jaar geen Engels gedaan. Dan zakt het niveau 
en dat gooi je gelijk in een éénjarig programma. Er is geen tijd zoals bij een tweejarige master om 
je aan te passen. Je gaat meteen presenteren, groepswerk. In groepswerk zie je als ze niet 
verstaanbaar zijn dat ze binnen hun studie geïsoleerd raken, omdat ze ook niet bekwaam zijn in 
Nederlands. Als je geïsoleerd raakt in je studie, raak je ook geïsoleerd in je sociale leven. Dit 
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gebeurt heel erg vaak. Op al die vlakken kunnen we dat niet hebben. Ook direct niet, met het 
verlagen van de taaleisen voor deze studie kunnen we niet een verklaring afgeven dat je Engels 
op niveau is. Dat is nodig als je in het VK, Canada of de VS iets wil doen. Je kunt dan een 
verklaring krijgen, want op je diploma alleen wordt je niet geaccepteerd. Die verklaring wordt 
wel geaccepteerd. Dat is voor mensen die in het buitenland willen werken of willen migreren. 
Dat kunnen wij niet meer doen als die taaleisen omlaag worden gebracht. Als het fout gaat bij 
een student, en dat is vanwege taal, dan wordt ik gebeld, de studieadviseur, de studentendecaan, 
de docent, een psycholoog, één student met een probleem zijn wel tien mensen bij betrokken. 
We doen het graag, maar willen het liever voorkomen. We willen voorkomen dat mensen hun 
geld kwijtraken. Die taaleisen zijn daarvoor belangrijk. Accreditatie, dan wordt er gekeken naar 
kwaliteit van de scripties, dat is de reden dat de eisen omhoog zijn gegaan, want de scripties 
waren niet van voldoende niveau. Als ze weer gaan kijken en het is niet op orde dan kan de 
opleiding worden opgeheven. Dit maakt uitgegeven diploma’s ook waardeloos. 
 
Discussiemoment met Niels 
Robin: Ik had een vraag over accreditatie. Als het taalniveau van een scriptie onvoldoende is dan 
haalt iemand zijn scriptie toch niet? 
Niels: In dit geval zijn ze toch wel goedgekeurd.  
Robin: Dan gaat het dus mis. 
Niels: Er gaan wel meer dingen mis. Waarom hebben jullie mij niet gesproken in de twee jaar dat 
dit speelde? Maar dat doet niet af aan het zo goed mogelijk studenten voorbereiden op een 
succesvolle studie. 
Daan: Zijn er ook andere eenjarige masters die wel lage eisen hebben? 
Niels: Dat is S&E, daar doe je ruim 7 uur aan toetsen. Gedurende die toetsen bewijzen ze dat ze 
op dat niveau zitten. 
Björn: Wat is het niveau van iemand die in Nederland VWO heeft gedaan en een bachelor, dat is 
al goed. Hoe zit dat in andere landen in Europa? 
Niels: Andere landen hebben vaak volledig Engelstalige programma’s. Vanaf volgend jaar, 
buitenlands diploma’s behandelen we niet eens als ze niet aan de taaleisen voldoen. Belangrijk 
om te melden, we moeten ieder jaar checken of ze ieder jaar 30 EC halen, doen ze dat niet dan 
wordt hun verblijfsvergunning ingetrokken. Dan ben je heel veel geld kwijt aan niets. Wij 
checken in november al of iemand zijn EC’s wel haalt, wij zijn de enige faculteit waarvan alle 
studenten hun verblijfsvergunning is verlengd. Blijkbaar doen we iets goed. 
Daan: Wij wilden dat er een reden was voor hoge taaleisen. Hoge taaleisen bij deze masters is 
dus omdat mensen niet de tijd hebben om Engels op te doen, terwijl bij tweejarige masters wel 
tijd is, dus daar zou het wel werken. 
Niels: Bij een eenjarige master is het tempo gewoon veel hoger, die tijd heb je niet. 
Daan: Hoe ben je er achter gekomen dat dit aan het gebeuren was. Wij zijn hier twee jaar mee 
bezig, maar hebben we hiervan ooit gehoord? 
Robin: Veel van de argumenten die gegeven zijn hebben we ook niet gehoord. 
Niels: Ik kwam terug van vakantie en las dit in de mail, hoe kan het dat jullie niet op de hoogte 
zijn gesteld? Ook omdat wij argumenten hebben die de decaan en opleidingscoördinatoren niet 
in hun arsenaal hebben. Dat organiseren wij en zij namen het af, maar het had doorverwezen 
moeten worden. 
Daan: Wij hebben vorig jaar gezegd dat we de taaleisen verlaagd wilden als er geen reden is. 
Toen is er gezegd dan doen we het volgend jaar, want dan hebben we nog een heel jaar om 
eroverheen te laten gaan. Toen is er een jaar overheen gegaan, toen zeiden vier opleidingen nee. 
Toen hebben wij gezegd dat we geen verklaring hebben gekregen, dus daarom stemmen we niet 
in. Toen zijn er twee opleidingen geweest die wel een verklaring hebben gegeven. Deze drie 
opleidingen hebben zonder enige reden gewoon de taaleisen verlaagd. Toen dachten wij, prima, 
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dan zijn ze omlaag, dat is wat wij wilden. Het is vanuit de studentenraad niet dat we het niet 
wilden weten, we hebben er twee jaar achteraan gezeten. Dus wat dat betreft fijn dat je er bent. 
Niels: Ik vind het schandalig dat jullie vragen hebben gesteld en dat er geen antwoord is 
gegeven. Jullie vroegen alleen om uitleg waarom het zo is. 
Robin: Een paar maanden terug was er een gesprek met de OD’s en opleidingscoördinatoren 
georganiseerd door Kees van Wensen, maar met u dus blijkbaar niet. Dat vinden wij ook vreemd. 
Ik neem aan dat Kees weet dat u bestaat. 
Niels: Ik werk hier al sinds 2004. Dat was het grootste nadeel afgelopen twee jaar, dat we thuis 
zaten en niet even langs Kees konden lopen. Voor nu, kies wijs. 
Jessica: Bedankt voor de toelichting. Het DB wilde nog een inzinkingsmoment, dus we kunnen er 
pas volgende PV over stemmen. 
Daan: Dit komt ook openbaar te staan gedurende zomer. 
 
Niels verlaat de vergadering. 
 
Is de informatie duidelijk? 
Koen: Ik heb het stuk gelezen en daar kwam niet hetzelfde uit naar voren als wat hier net is 
gezegd. Dit verhaal net was een stuk duidelijker. 
Daan: Ik ben het daar totaal niet mee eens. Het voelde als een samenvatting van de brief. Hier 
was meer nadruk op het feit dat het een eenjarige master was. 
Robin: Dus ten eerste niet alle drie zijn eenjarig. Er zijn veel emoties in het verhaal, daarom 
wilde ik ook nog niet stemmen. Dat maakt het lastig om objectief hiernaar te kijken. 
Koen: Ik kreeg de crux van het verhaal niet door in de brief. Hier komt het dan wel beter over. 
Het is heel erg op voorbeelden gebaseerd. 
Winson: Hij had ergens genoemd dat het invoeren van de hoge taaleisen dat die 
verblijfsvergunning daarom verlengd waren. Dat vond ik een vaag argument. Het heeft niet per 
se een oorzaak-gevolg relatie. 
Daan: Zijn argument daar is, omdat we die verhoogde taaleisen stellen komt het nu bijna altijd 
voor dat er genoeg EC is behaald om de verblijfsvergunning te verlengen, terwijl dat op andere 
faculteiten niet gebeurt. Robin hoeveel jaren zijn de drie masters? 
Robin: Ik ben even bezig met het opzoeken. 
 
Missen er voor- en/of nadelen? 
Daan: Er zijn geen stemvoorstellen, dus er zijn ook geen voor- of nadelen. 
Jessica: Hij heeft voor- en nadelen van de hoge taaleisen benoemd. Meer missen er voor- of 
nadelen in de argumentatie die we tot nu toe hebben gekregen. 
Daan: Wat mij nu duidelijk is, is dat een deel van deze masters eenjarig is en dat Niels aangeeft 
dat er daarom hogere taaleisen zijn. Wat onze vraag was, was wat onderscheid deze master van 
andere masters. In principe is die vraag nu beantwoord denk ik. 
Robin: Dat argument hebben we in eerste instantie ook al gehoord. Het stond in eerdere stukken 
wel al. Het is niet helemaal nieuw. 
 
Kloppen de voor- en nadelen? 
Koen: Voor mijn gevoel is het veel anekdotisch bewijs van specifieke gevallen. Het voelt niet 
alsof hij hiermee een grote doelgroep aanspreekt. 
Daan: Hij gebruikte voor mijn gevoel een paar anekdotes om te illustreren wat vaker voorkomt 
en wat het gevolg is van isolatie ervaren door lage taalbeheersing. Hij gaat over begeleiding van 
dit soort mensen. Maar aan zijn verhaal te horen gebruikte hij de anekdotes meer om te 
illustreren. 
 
Intern discussiemoment 
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Amber: Het idee dat ik kreeg is dat er gewoon problemen waren bij bepaald masters met 
instroming van mensen die geen Engels beheersen en dat die specifieke studies deze oplossing 
hebben bedacht. Misschien dat sommige studies dit probleem niet hebben en daarom lage eisen 
hanteren. 
Robin: Ik had vorige week het gesprek met Brain & Cognitive Sciences en zij zeggen dat ze toch 
wel er op ingesteld zijn. Dat gevoel heb ik minder bij deze opleidingen. Het gaat vaak om dingen 
eromheen en niet de opleiding zelf. Het argument net van dat je een extra papiertje krijgt is 
vooral voor Nederlandse studenten want die Engelse studenten hebben al een toets gedaan. Het 
bewijs van niveau van de Nederlandse studenten is dus afhankelijk van het minimale taalniveau 
van de buitenlandse studenten. Dat vind ik wel een beetje een rare constructie. De Nederlandse 
studenten krijgen geen hoge taaleis, maar wel een papiertje. Daarnaast is het oneerlijk tegenover 
andere opleidingen die een hoog niveau Engels hebben. Blijkbaar bewijst het taalniveau van 
buitenlandse studenten dat Nederlandse studenten goed Engels kunnen. Terwijl eerder bleek 
dat Nederlandse studenten helemaal niet zo goed Engels beheersen en dat ze daar tegenaan 
lopen bij opleidingen in het Engels. Deze mensen krijgen een papiertje gewoon standaard, 
zonder check, terwijl hun niveau hoeft niet per se hoger te zijn. 
Björn: Ik denk in dit geval dat het taalniveau van Nederlandse studenten vrij weinig heeft te 
maken met het taalniveau van buitenlandse studenten. Het is een bureaucratische regel, of je 
geeft iedereen de mogelijkheid of niemand om zo’n papiertje aan te vragen. Je kunt niet per 
student gaan kijken wat het taalniveau is. 
Amber: Zoals hij vertelt moet je het aanvragen en hij zei ook als je in het buitenland wil werken 
dat die toets niet voldoende is, maar een aanmerking van een opleiding wel. 
Daan: Als je €2000 of €22000 neer kan tellen voor een studie, dan denk ik niet dat de €300 voor 
een taaltoets je carrière beperkt. Alles over die taaltoets vind ik niet zo relevant. Wat mij het 
grootste argument lijkt is wat hij zegt over mensen hebben niet de tijd om binnen zo’n eenjarige 
studie, als dat de reden is, dat het voor hun eigen mentale gezondheid zwaar is, ook al is dat niet 
direct voor opleiding applicable, vind ik dat persoonlijk genoeg argumentatie om het wel te 
steunen. Zoals hij ook zei is het schandalig dat hij niet eerder betrokken is, daar moeten we echt 
bij iemand voor aan het touwtje trekken. Ik vind het feit dat het eenjarige opleiding zijn, 
waardoor je binnen die tijd niet voldoende skills kan opbouwen en dat het grote nadelige 
gevolgen kan hebben voor studenten op zich voldoende. 
Koen: Ik ben het eens met Daan, dat eenjarige is voor mij ook belangrijk. Dan snap ik waar de 
hogere taaleis vandaan komt. Ik vraag me alleen wel af, als je een hogere taaleis stelt en ze halen 
net aan de toets, stel ze leren iets harder en halen dan de toets van hogere taaleisen dan krijg je 
hetzelfde probleem. Ik weet niet of de taaleis verhogen de juiste oplossing voor het probleem is. 
Robin: Ik heb gecheckt, Software Engineering en Information Studies zijn eenjarige masters, 
Computational Science niet. 
Daan: Waarom is voor Computational Science het wel een probleem, terwijl dat voor ander 
tweejarige masters niet zo is? 
 
Niels sluit zich weer aan bij de vergadering. 
 
Niels: Daar moet ik het nog eens heel goed met Valeria over hebben.  
Daan: Dat is iets waar we in onze discussie tegenaan lopen. Wat maakt deze masters het waar 
om een hogere taaleis te hebben? Die eenjarige masters snap ik, de tweejarige masters vraag ik 
me af wat het anders maakt dan andere masters. 
Niels: Brain & Cognitive Sciences is een hele talige master. Computational Science, daar Valeria 
gaat er over. 
Daan: Mocht je die collega spreken, we houden ons aanbevolen voor de onderbouwing. Wat 
maakt Computational Science anders dan andere tweejarige masters. Dan heb je ook een jaar om 
mensen te leren kennen en vakken te volgen. 
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Niels: Dan moet ik zelf ook nog even naar Computational Science kijken. Toendertijd is gekozen 
om het geschreven niveau omhoog te krijgen. 
Amber: Ik heb een vermoeden voor Computational Science waarom ze een hogere taaleis 
hebben, ze hebben een grote influx van Chinese studenten, wat andere studies misschien niet 
hebben en dat daar gebrekkig Engels nog steeds voorkomt. 
Niels: Er zijn veel studenten die aan het begin van het studiejaar het niveau halen, maar dan een 
jaar niet gebruiken en dan zie je het heel erg achteruit gaan. Als we de aanvang iets hoger 
maken, dan komen ze op het juiste niveau. Die studenten proberen we te beschermen, maar ook 
jullie. Het onderwijs pas je eigenlijk altijd aan naar je zwakste studenten. 
Jessica: Als je nog meer onderbouwing vindt over Computational Science, kan je die naar mij 
sturen? 
 
Niels verlaat de vergadering. 
 
Daan: Ik ben benieuwd, ik zeg dat ik het voor eenjarige masters snap en dat ik voor 
Computational Science nu wel beter een idee heb voor de reden. Hebben andere mensen ook dit 
gevoel? Kunnen we een meningen rondje? 
Liang: Als een opleiding dat zelf heeft besloten dan doen ze dat met een reden. Maar raar dat ze 
geen antwoord geven, maar ik snap wel dat ze hoge taaleisen hebben. 
Jasmijn: Ik zie het zeker in voor de eenjarige masters. Voor Computational Science is er genoeg 
aanleiding door een andere doelgroep er in het verleden reden is geweest om het te verhogen 
ten opzichte van andere tweejarige masters. 
Stan: Ik denk dat er goed antwoord gegeven is op de vragen. In principe prima. 
Chris: [kon ik niet verstaan, vul zelf misschien even aan] 
Jessica: Ik ben ook overstag. 
Amber: Knikt ja. 
Winson: Ik heb eerder met de OD van AI gesproken over internationalisering, hij had het ook 
over selectie. Ik ben overstag. 
Robin: Ik ben nog niet volledig overtuigd. We hadden een gesprek met de OD’s, die Valeria ken ik 
ook, die heeft in de meeting niets gezegd. Dat vond ik niet echt een goede manier van 
participeren. Ik heb ook met de OC’s gezeten, volgens mij is het niet een speciale opleiding of zo. 
Als zij het doen, het is gewoon niet een consistent verhaal. Het zijn niet allemaal eenjarige 
masters. Daarnaast zijn er ook andere eenjarige masters die dit niet hebben. Dan doen ze wel 
een toets, maar dat is wel een andere manier van selectie. Ik ben misschien overtuigd bij de 
eenjarige masters, maar dan is het niet consistent. 
Björn: Ik kon me al vinden in hogere taaleisen. Wat ik me afvraag is wat precies de verschillen 
zijn. Ik zou me eerder afvragen waarom andere opleidingen geen hoge taaleisen hebben i.p.v. 
waarom deze wel. Ik snap dat het belangrijk is voor de kwaliteit van het onderwijs en welzijn 
van studenten. Dat hoge niveau is gewoon wat je nodig hebt. 
Koen: Ik ben het wel eens met Robin, belangrijk om consistent te zijn. Dat is niet wat hier 
gebeurt. Ik snap de meerwaarde voor kwaliteit onderwijs, maar doe het dan overal. 
Daan: Ik ben verbaasd over dat je een compleet andere mening hebt over de taaleisen dan de 
rest van de raad. De eerste PV hebben we volgens mij besloten dat we waren voor het hanteren 
van een lage taaleis. 
Koen: Het moet gewoon consistent blijven. Hoog of laag, laag is fijner voor de student om binnen 
te komen. 
Daan: Als reactie op Robin. Hij zei voor die lage taaleisen bij een eenjarige master dat hij bij één 
master was en daar gaf hij de reden dat daar een toelatingstoets is, waardoor het Engels niveau 
al getoetst wordt. In principe vind ik dat een toereikende verklaring waarom zij een lage taaleis 
hanteren. Ik ben benieuwd, als dat het geval is, wat je er dan van zou vinden dat ze hier dus wel 
die hogere taaleis willen argumenteren met de argumenten die ze geven. Wat ze eigenlijk zeggen 
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is we willen zorgen dat mensen uit China geen mental breakdown krijgen, en ze komen blijkbaar 
voornamelijk op informatica studies af. Willen we een uitzondering voor informatica hiervoor 
omdat zij dit specifieke probleem hebben, of gelijke monniken gelijke kappen. 
Robin: Ik weet niet precies wat die taaltoets is en voor wie die geldt. Stel iemand heeft geen 
diploma, kan hij die taaltoets doen? Die certificaten kosten wel echt geldt. Die CAE certificaten 
kosten best wel wat geld. Dat is waarom ik er nu nog geen besluit over kan vormen. Wat Koen 
zei begrijp ik ook wel. Ik denk dat het niet gek is om te zeggen waarom niet allemaal hoog. Als er 
zoveel voordelen zijn van hogere taaleisen, waarom doen we het niet overal? Voor Nederlandse 
studenten is het sowieso niet een probleem. Ik geloof best dat Chinese studenten meer naar 
informatiewetenschappen gaan, maar dat is niet alleen maar zo. Als hier mensen kampen met 
problemen door lage taaleisen, waarom is het niet bij andere opleidingen zo? Dan denk ik dat 
wat Koen zegt logisch is. Als wij aan het einde een bepaald niveau willen hebben, zowel qua 
vakinhoudelijk kennis als qua Engels, waarom moet het bij de ene opleiding beter zijn dan bij 
een andere. Eigenlijk zeg je dan we doceren op een lager niveau Engels, dat discussies van 
minder niveau zijn. Ik vind het verhaal nu gewoon niet consistent en in sommige opzichten nog 
steeds niet goed onderbouwd. 
Amber: Ik denk dat het probleem zich niet voordoet bij alle studies, andere studies hebben al 
een hogere taaleis stiekem misschien, maar dat het geen vereiste is omdat het al zo is door 
toeval of zo’n verkapte Engels toets in een toelatingstoets. De volgende stap zou dan zijn hogere 
taaleisen, want op de plekken waar het nog niet is, zou het niet zo veel verschil maken. Dat is wat 
ik er uit zou halen. 
Winson: Dat het gevalideerd is, stel dat het vaker voorkomt dat mensen door lage taaleis 
mentale problemen, maar als je dat overal zou willen doen, dan moet je het ook doen bij studies 
waar mensen minder vaak problemen hebben. 
Jessica: Dus dat je bedoelt dat studies die nu lage taaleisen hebben minder mensen gaan krijgen, 
zoiets? Dus dat bepaald opleidingen die nu lage taaleisen dan minder studenten gaan krijgen.  
Jasmijn: Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. 
Jessica: Met hoge taaleisen filter je altijd studenten eruit. Winson is bang als je dat globaal trekt 
naar de hele faculteit dat studies met weinig instroom dan nog minder instroom krijgen. 
Koen: Ik vind het belangrijk om consistent te blijven en dat dat niet afhankelijk moet zijn van een 
mogelijke instroom van een aantal studenten. Consistentie laag of hoog, er is niet per se een 
meerwaarde voor die exacte studie om een hoge taaleis te hebben, dat hangt hier van de 
instroom van studenten af. 
Jessica: Dan is het vervolg dat de concepten van de nieuwe OER’en doorgenomen worden en dat 
we volgende PV hierover gaan stemmen. Dan is er nog een kort discussiemoment waar iedereen 
zijn mening kan herhalen, maar we gaan niet te diep in op alles. 
 

8. Science, Technology & Innovation 
Jessica: We hebben al voorwaardelijk ingestemd, er is aan onze eisen voldaan volgens mij. 
Jasmijn: Dit wordt een volledige instemmingen toch? 
Robin: Met de toezegging in het BO, maar die zijn daar al gedaan. 
Koen: Ik vind het stemvoorstel heel vaag. Vooral het woord ‘voornemen’. 
Robin: We zitten nog vroeg in het proces, maar misschien is het duidelijker om te zeggen de raad 
stemt in. 
Jessica: Dan passen we het stemvoorstel aan. 
Koen: Ik wil Damian een actiepunt geven om na de vakantie een update te geven wat er in de 
CuCie gedaan wordt. We worden niet echt in het proces meegenomen. 
Jessica: Ik heb het gevoel dat het in COO al besproken is. 
Robin: Bedoel je na het reces in ons jaar, die update? In die laatste twee PV’s? 
Koen: Ja. 
Robin: Als er notulen zijn en die openbaar zijn dan kan hij die misschien delen. 
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Jasmijn: In die reactie van het DT zeggen ze dat het in lijn is met de verwachting dat de afkorting 
meer ST&I wordt, maar in realiteit is dat waarschijnlijk niet wat er gaat gebeuren. 
Jessica: Ze hebben toegezegd dat ze niet STI gaan hanteren. 
Daan: Wat Jasmijn probeert te zeggen is dat in de praktijk STI waarschijnlijk gehandhaafd wordt. 
Amber: Ik denk dat we later nog commentaar kunnen hebben op de naam. 
Daan: We hebben hier al lange tijd discussie over. Ik denk dat er niet veel meer aan te 
veranderen valt. Als zij een officiële uitdraging met een & hanteren is dat geen probleem. 
Björn: Nog even een toelichting, een bureau heeft die naam niet bedacht, maar heeft onderzocht 
welke namen welke associaties oproepen. Science & Design was het minst logisch kwam daar 
uit. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 stemt in met starten van de opleiding Science, Technology 
& Innovation. 
 
Het stemvoorstel 1 is per acclamatie aangenomen. 
 

9. W.v.t.t.k. 
- 
 

10. Wat gaat er naar de CSR? 
- 
 

11. Evaluatie stukken 
Jessica: Ik was helaas mijn aantal bijlagen vergeten bij te werken bij de agenda. 
Winson: Bij het doel van het stuk staat ‘aaleisen’. 
Björn: Ik was in het begin van het stuk verward over het document Data Science, die studie 
bestaat niet. 
Robin: Het is een track Data Science, niet een studie. 
Daan: Er was een stuk van Daiman. 
 

12. Evaluatie PV 
Chris: Ik vond het wel interessant. 
Amber: Ik vond het gezellig. Ik vond de anekdotes wel heftig, dat er een student in een instelling 
zit. 
Daan: Bedankt voor deze zeer warrige PV voorzitten Jessica, na een lange dag. Er was nog 
nuttige discussie. 
Robin: Het is jammer we zo veel mensen van de oude raad missen. Er zijn nu een aantal 
verantwoordelijken niet. Daarnaast, geen memes tijdens de PV. Zeker als je te gast bent. 
 

13. Rondvraag 
Daan: Hoeveel cola drink jij Winson? 
Winson: Te veel. 
Robin: Iedereen een fijn reces. 
Winson: Fijn reces en volgende raad veel succes. 
Jessica: Iedereen ziet elkaar morgen gewoon weer. 
 

14. 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. 
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(PV-220705-01) Actie Robin - Stuur een poll in de chat over afscheid DT en stuur de uitkomst 
naar het DT. 
(PV-220705-02) Actie Damian - Geef voor de PV van 23 augustus een uitgebreide schriftelijke 
update over wat er besproken is in de CuCie van ST&I. 
(PV-220705-03) Actie Damian - Werk reactie ST&I uit en verstuur deze voor het begin van het 
reces. 
 
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. 
 

15. Punten volgende agenda 
Jessica: Alleen maar alle OER’en en deel 2 van verhoogde taaleisen. De deadline voor de PV-
stukken is de vrijdag voor de PV, ook al is het in het reces. Anders mag je het voor het reces nog 
doen. 
 

16. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 19:27. 


