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

 
 

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

 
2. Notulen & Actielijst 

Jessica: Geen opmerkingen. 
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: Nog niet gedaan, misschien over naar de volgend raad. 
(PV-220614-04) Actie Robin – Neem contact op met de OC informatiekunde over vertrekken 
docent. 
Robin: Niet meer gedaan. Niets meer over gehoord. 
Daan: Houden we dit er op, gaan we hier mee door? Is dit nuttig? 
Robin: Ik weet niet of wij nog iets willen weten,  mail naar dT, mag er vanaf. 
Daan: Willen we dan niet vragen of er al verduidelijking is over het aannemen van een nieuwe 
persoon. Dan kan de nieuwe raad zich hierover over buigen. 
Robin: Geef maar een actiepunt, schrijf het maar om. 
Dana: Wij gaan hier niets meer mee doen, maar de volgende raad kan er misschien nog wat mee. 
(PV-220705-01) Actie Robin - Stuur een poll in de chat over afscheid DT en stuur de uitkomst 
naar het DT. 
Robin: Poll gestuurd. Ik heb doorgegeven dat de datum goed is. Ik moet nog doorgeven hoeveel 
mensen er komen. Als mensen vandaag nog even kijken of ze kunnen, zo niet geef ik door wie 
heeft aangegeven te kunnen. 
Daan: In de chat mensen herinneren. 
(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. 
Jessica: Gedaan. 
Robin: Wel een update, niet heel uitgebreid. 
(PV-220705-03) Actie Damian - Werk reactie ST&I uit en verstuur deze voor het begin van het 
reces. 
Robin: Verstuurd. 
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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: 

Vooral dingen voor de nieuwe raad 

- Reactie op ons laatste advies ondersteuning herkansers. 

- Adviesaanvraag kadernota 

- Afscheid op de 30ste 

- Overzicht wat net in Telegram is gestuurd, OER’en-B 

- Uitnodiging nieuwe raad voor Maagdenhuis training 10/11 sept 

- Uitnodiging CoBo ACD en kandi tour 

- Verplaatsen laatste lunch decaan naar 8/09/22 

- Uitnodiging startbijeenkomst 13/09, nieuwe raad heeft een poll gekregen 

 

Daan: Hoe staat het met de nieuwe mailinglists voor commissies en de nieuwe Drive. Alle 

relevante stukken post al doorgestuurd naar nieuwe raad? 

Robin: Post doorgestuurd. Ik heb nog geen nieuwe mailinglijst gemaakt. Het is handig als Amber 

het zelf doet. Nog even structuur Drive map maken, doe ik vandaag. 

Jessica: Met betrekking tot de mailinglist, een paar worden hergebruikt dus misschien handig 

om het per 1 september te doen. 

Robin: Alleen algemeen en DB wordt hergebruikt, behalve FPC verandert alles van naam. 

Mensen eruit halen zal pas vanaf 1 september gebeuren, dat laat ik Amber doen. 

 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Jessica: Jasmijn, Esmee, Winson, Noa en Damian zijn afwezig. Leuk jullie weer te zien. 
Manish: De faculteiten hebben extra geld vanuit het rijk gekregen, daar worden plannen voor 
gemaakt. De GV dit jaar niet de mogelijkheid om erover te spreken, de gelden zijn na instemming 
van de kaderbrief op centraal niveau gealloceerd. De nieuwe raad moet sectorplannen en 
bestedingen in de gaten houden. In september moet je die documenten opvragen. Die zijn al 
ingediend als het goed, het geld is vrij, dus de plannen zouden beschikbaar moeten zijn ook voor 
de FSR en FOR. 
Björn: Moet ik even uitzoeken. 
Manish: Aan Stan dan om ze per 1 september op te vragen. 
Stan: Kan ik dat pas vanaf ons termijn? 
Jessica: Kan eerder ook al. 
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Björn: Het is nog niet volledig uitgewerkt hoe de plannen in elkaar zitten. Dat zal waarschijnlijk 
begin nieuwe collegejaar gebeuren, want het DT heeft nog geen officiële vergadering gehad. Bij 
de FNWI is het geld bestemd voor biologie, aard- en milieuwetenschappen en sterrenkunde. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Jessica: Hoi allemaal, 
 
Hierbij de update van CFO. We hebben bijna alle archiefstukken af en gaan de komende week de 
puntjes op de i zetten. 
 
Damian: Beste allemaal, 
 
Vandaag van mij geen update van de COO maar van de CuCie. 
 
Ondertussen hebben wij met z'n allen een aantal keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen 
hebben wij per vakgebied de leerdoelen die wij willen stellen aan de eerstejaarsstudenten 
besproken en voor een deel vastgesteld voor waar dat mogelijk is. De komende tijd staat weer 
vol met vergaderingen waarin wij de leerdoelen zullen redigeren en naar alle waarschijnlijkheid 
ook beginnen met de leerdoelen voor het tweede jaar. 
 
Als er vragen zijn, kunnen deze ten alle tijden aan mij gesteld worden, waarna ik deze zal 
beantwoorden en indien nodig door zal spelen. 
 
Manish: Beste allen, 
 
Hierbij een update vanuit de CSR en GV. 
De CSR vergadert niet meer.  
De GV zal vrijdag spreken met beleidsmedewerkers over een nieuwe tijdelijke allocatie van 
rijksgelden voor het invullen van de versterking van de medezeggenschap op integraal niveau 
binnen de universiteit. 
Hopelijk hierover snel meer informatie. 
 
Jessica: DB geen update, we hebben net vergaderd over de laatste punten die afgerond moeten 
worden. 
 

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. Niet ingestemde concept-OER’en en TERs deel B 
8. Verhoogde taaleisen 
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 
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16. Sluiting 
 
De agenda is vastgesteld 
 

7. Niet ingestemde concept-OER’en en TERs deel B 
Jessica: Full-Bob want we hebben een verzoek gekregen om voor 26 augustus te antwoorden. 
Het stuk is niet helemaal up to date. We hebben net van Robin een document gekregen. Twee 
extra reacties die niet in PV stuk stonden. Forensic Science is volgens Marlies wel aangepast, 
maar we hebben geen nieuwe OER ontvangen. Bij Brain & Cognitive Science hebben we een 
reactie gekregen, dit gaat over het punt dat bij B&C je aangenomen wordt op datum van 
aanmelding. De reactie gaat niet in op ons bezwaar, maar het getal van mensen op de wachtlijst. 
 
Is het stuk duidelijk? 
Björn: Over die reactie van net, het bezwaar was toch dat die wachtlijst bestond en niet hoe lang.  
Jessica: Ja. 
Björn: Okay dan snap ik dat het een rare reactie is. 
Daan: Hebben we van Forensic Science de nieuwe OER met genderneutrale verwoording 
gekregen? 
Robin: We hebben geen nieuw concept. We kunnen erom vragen. Maar als ze zeggen dat het 
aangepast is en het niet gedaan hebben, dan hebben zij een probleem. 
Parcival: Kunnen we niet bij voorhand instemmen? 
Björn: In het stuk staat bij Information Studies dat de overgangsregeling is gehonoreerd, maar in 
het concept zie ik het niet. 
Jessica: Het concept bij de mail is degene die we voor ons reces hebben gekregen met de 
taaleisen. Het kan dat we daarna nog een nieuwe hebben gekregen. 
Robin: We hebben niet de nieuwste gehad. Bij de meeste opleidingen zijn ze in sommige gevallen 
akkoord maar geen nieuwe concepten. Ik wacht nog even met het sturen van instemming tot 
uiterlijk de 26ste, als die concepten klaarliggen dan kunnen ze ze morgen sturen. Dan weten we 
zeker dat het veranderd is als we akkoord gaan. We reageren op een document  wat we niet 
hebben. 
Björn: Bij deze specifieke is het ook raar. Je weet dat er een overgangsregeling is maar niet de 
inhoud. 
 
Mist er informatie? 
Jessica: Stemvoorstel 1.4 bestaat niet. Ik mis geen OER, dus er is iets mis met tellen. 
 
Klopt de informatie? 
Daan: Die reactie van Scheikunde was matig opgesteld. 
 
Klein discussiemoment voor eventuele onduidelijkheden 
Biologie 
Robin: Ze zeiden in hun reactie dat er al een certificaat gegeven moet worden. Maar ik snap niet 
hoe dat dan in de oude regels werkt, daar stond die eis niet. Ik vind het een vage reactie. Er is 
gewoon een nieuwe eis toegevoegd. 
Daan: Constructie van dit werkt al zo, maar het staat niet in de OER, zoals met de geldigheid van 
de OER. 
Robin: Als in de de OER ingangseisen niet staan, dan zijn die ingangseisen er niet. Ik vraag me af 
waar die staan als die er nog niet instonden. 
Jessica: Volgens mij ging het over vwo certificaten, dat is nu uitgebreid dat je ook een Engelse 
taaltoets mag aanleveren. 
Parcival: Staat nergens. 
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Björn: OER-B B3.1 21/22 staat het wel al in, er staat een HBO propedeuse heeft alleen toegang 
met de juiste vwo certificaten, nu mag je voor Engels ook andere toetsen aanleveren. Dat maakt 
het makkelijker. 
Manish: Ik vind die uitbreiding niet heel gek. Het wordt vaak gedaan. Ik zou zeggen dat het een 
redelijke eis is. 
 
Scheikunde 
Jessica: Ze hebben ons voorstel gehonoreerd door er wat aan toe te voegen. Op ons advies is 
gezegd dat het niet mogelijk is door het curriculum. 
Daan: Ik heb hier lang over gezeurd. We hebben ons best gedaan maar oriëntatie op onderwijs 
gaat niet lukken. Op korte termijn zijn die dingen voor begeleiding er in zetten moeilijk. Ik vind 
het stukje ‘als er genoeg animo is’ wat moeilijk, maar laten we instemmen. 
Manish: 0 contacturen hiervoor uiteindelijk dus? 
Jessica: Indien er te weinig animo is voor contacturen. Het is een vak wat uit het curriculum is 
gehaald, maar veel studenten moeten het opnieuw doen. Dan 0 contacturen met eventueel extra 
hulp. 
Manish: Maar dus niet voor studenten die nu het vak willen volgen. 
Jessica: Klopt. 
 
Wiskunde 
Robin: Ik nog ben nog tegen. Ik vind de eis zoals hij er nu staat niet zinnig. Ik vind de 
argumentatie niet per se duidelijk. 
Daan: Ze willen nu voor iets nieuws gaan kijken of een betere verwoording van ons. Het zou fijn 
zijn als we een betere verwoording geven. Als de commissie nog zin heeft dan prima. Maar 
anders zeggen dat ze er volgend jaar naar moeten kijken om het netjes te doen, dan is het voor 
nu ook oké. Dan kan de volgende raad naar een beter invulling kijken. 
Robin: Volgens mij de betere verwoording waar we tot kwamen was specifieke ingangseisen 
voor vakken, in plaats van een algemene blokkade. Dat is iets wat niet meer zo maar kan voor 
die vakken voor komend jaar. Daarbij komt ook dat dit niet per se een regel is waar veel 
studenten mee te maken krijgen. Ik vind niet dat het heel zwaar weegt dat het er per se in moet 
blijven omdat er anders iets fout zou kunnen gaan. Bij andere opleidingen gaat het om 1 à 2 
mensen per jaar. Dit is onnodig hinderend. 
Jessica: Bij wiskunde is de regel minder streng omdat je alleen van 3e jaars vakken geblokkeerd 
wordt. Daarnaast heb ik met de oud OD gesproken, extra argument dat het een tool is om in 
contact te komen met studenten die eigenlijk verdwijnen en met niemand contact hebben. 
Daan: Ik vind het een raar mechanisme, ik weet ook niet of je dit zo moet inrichten, je kunt ook 
de studieadviseur de student laten contacten. Wat betreft de verwoording voor zowel wiskunde 
als informatiewetenschappen. Voor wiskunde stond het er al in, we hebben geen sterke positie 
om te blokkeren, daarom zou ik zeggen, dat je het er nu in wil hebben is te begrijpen, maar dan 
willen we dat je volgend jaar kijkt naar een beter regel. 
Robin: Bij informatiewetenschappen is het ook niet nieuw. Wat Jessica noemde, dat argument, ik 
snap het wel, maar uiteindelijk is dat op een universiteit iemands eigen verantwoordelijkheid. 
Dit voelt niet als de juiste manier hiervoor. Deze regel is dat ze willen dat mensen met te veel 
achterstand niet doorgaan. Ik vind het niet heel overtuigend persoonlijk. 
 
Brain & Cognitive Sciences 
Jessica: We hebben dit pas in de tweede ronde aangeven, dat was niet heel netjes. 
Robin: Wat ons probleem was met de wachtlijst was dat de keuze om mensen te behandelen 
afhing van het moment van aanmelden, wat niet eerlijk is want je hoort tijd te hebben tot de 
deadline van aanmelden. De reactie gaat er niet op in. In onze reactie hebben we niet gezegd dat 
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het probleem de mensen was. De reactie is nu nutteloos, we weten nog steeds niet wat ze 
vinden. 
Stan: Onze vraag is toch ook niet heel duidelijk geformuleerd. Mensen na die 20 krijgen die een 
ander soort kans, 20 op de wachtlijst, of volledige selectie voor alle mensen op de wachtlijst of 
iedereen op een wachtlijst? 
Robin: Ons standpunt was, als je een wachtlijst hebt, mensen melden zich aan en komen op de 
lijst, dan behandel je iedereen op de lijst en dan selecteer je 20 mensen. Wat nu gedaan wordt is 
dat mensen zich aanmelden, er komt een wachtlijst en dan kijken ze wie de eerste 20 mensen 
zijn en die mensen worden het. Het is de makkelijkste manier, je kijkt alleen naar de 
aanmelddatum, maar je kan je afvragen of dat eerlijk is. Iemand die snel aanmeldt, maar niet 
geschikt is komt wel binnen, iemand die later is niet. 
Jessica: Lastig om het nu nog aan te passen. 
Parcival: Ze hebben al mensen geselecteerd. 
Robin: Als ze zeggen dat ze er volgend jaar naar kijken dan kun je weer zo’n zelfde situatie 
krijgen. Dat hadden we met taaleisen vorig jaar ook. Dat is denk ik niet de fijnste manier om er 
mee om te gaan. Dat uitstel zorgt niet voor betere discussies en begrip van beide kanten. 
Björn: Er is niet een numerus fixus met een selectie, maar dat de selectie puur is als je bij de 
eerste 20 mensen zit en je voldoet ben je aangenomen, daarna kom je op de wachtlijst. 
Daan: Wat je zegt is correct. Die selectieprocedure is belachelijk, er moet een nieuwe komen. Die 
wachtlijst maakt ons niet uit, het punt is dat ze een fatsoenlijke selectie moeten doen. Dit is een 
onacceptabele manier van selectie. Mensen die twijfelen vallen weg, omdat ze zich later 
aanmelden. Het is niet duidelijk aangegeven, tot je de OER gaat lezen, wat niemand vooraf aan 
een opleiding gaat doen. 
Björn: Het proces is dus eigenlijk er is een zachte deadline. Dit jaar kun je er niets meer aan 
doen, maar wat er nu in de OER komt is de selectie van volgend jaar. 
Robin: De keus die we nu maken is of dit voor 1 jaar geldt of voor 2 jaar. Als het niet wenselijk is 
moet je het niet nog een extra cohort studenten aandoen. 
 
Computational Sciences 
Daan: Als ze er geen reactie hebben gehad hoeven we hem ook niet in te stemmen. 
Robin: Ik vind dat opleidingen het fatsoen moeten hebben om op ons te reageren. 
Manish: Bericht naar de OD dat de FSR wacht op reactie en dan pas kan instemmen. Ik zou het 
Kees laten weten. 
Jessica: Niet stemmen, maar reactie dat we een reactie willen. 
Robin: Dit was de enige waar we geen reactie op hebben ontvangen. 
 
Forensic Science 
Jessica: Gehonoreerd, we wachten de nieuwe OER af. 
Manish: Brief voorwaardelijk sturen. Ik ken de OD, dus die zal dat wel gedaan hebben. 
 
Information studies 
Jessica: Het is toegevoegd en we wachten de OER af. 
Björn: Ik zou niet instemmen zonder te weten wat er in die regeling staat. 
Jessica: Dan deze verschuiven naar volgende week. 
 
College of informatics 
Jessica: Ze zijn bereid om aankomend jaar te kijken om het te veranderen, dit jaar gaat het niet 
lukken. 
Robin: Wat ik denk, als ze deze regel nu uit de OER halen dan hebben ze een hele sterke 
motivatie om volgend jaar de ingangseisen van vakken goed te regelen. Als je mensen dan wil 
weren van vakken dan moeten ze het gewoon doen. Als we het nu laten staan dan kunnen ze 
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volgend jaar terugkrabbelen. Ik blijf de positieve gevolgen niet vinden opwegen en het is maar 
een kleine hoeveelheid studenten. Alle andere opleidingen hebben wel ingangseisen. Deze regel 
is ter vervanging van ingangseisen gekomen, maar wat er gebeurt is dat iemand voor alles 
geblokkeerd wordt. 
Daan: Zij komen ons nu tegemoet, het kan alleen nog niet dit jaar. Als we dan zeggen dat we ze 
niet vertrouwen dan geeft dat niet een fijne samenwerking sfeer voor de volgende raad. De 
volgende raad moet het nog uit gaan zoeken, terwijl het heel veel werk is. Of we het nu wel of 
niet doen, ze gaan sowieso kijken naar ingangseisen. Ik vind het een te grote stap om deze OER 
niet in te stemmen terwijl ze ons tegemoetkomen. 
Manish: Jacobijn stelde ook voor een onderzoek te doen, we kunnen ook vragen naar dat 
onderzoek en dit tackelen. 
Robin: Ik snap dat we niet onnodig frictie willen, maar we hebben er maanden geleden om 
gevraagd. We zijn in eerste instantie genegeerd. 
Parcival: Ieder vak heeft een coördinator, vragen om ingangseisen is niet moeilijk. 
Robin: Ze komen ons tegemoet, maar dat is ook omdat ze niet anders kunnen. Het is niet een loze 
belofte, maar ze hebben nog niets gedaan, die belofte heeft nog geen gevolgen. Net als met 
taaleisen, daar hebben we dezelfde problemen mee gehad. De gevolgen van het nu weghalen zijn 
niet zo groot. Ik zie niet een reden om het te laten staan. 
Björn: De reden waarom Jacobijn zegt dat ze wil kijken is dat ingangseisen formuleren niet zo 
makkelijk is. Binnen de opleiding is het niet moeilijk, maar als je vakken voor meerdere 
opleidingen of met bijvakkers aanbiedt, dan moet je daar ook naar kijken. 
Daan: Voor volgend jaar maakt het nu toch niet meer uit omdat het al is vastgesteld. Het enige 
wat we doen is een extra stok achter de deur. Het gaat erom of we ze geloven op hun woord of 
niet. 
Manish: Ik voorzie niet dat het problemen gaat opleveren op de werkvloer. Gaat het niet 
formuleren van ingangseisen direct problemen opleveren? Als we geen probleem hebben en er 
is een onderzoek gaande, waarom maken we er een probleem van? Ik heb vertrouwen in 
Jacobijn. Laten we stemmen met voorwaarde dat we het rapport krijgen van het onderzoek en 
dat het een breekpunt is voor volgend jaar. 
Robin: Die eisen gelden niet voor mensen buiten de opleidingen, dit is alleen voor mensen van 
de opleiding zelf. De gevolgen zijn dat mensen een jaar geblokkeerd kunnen worden, maar vaak 
niet gehandhaafd, waarom moet het blijven bestaan. 
 
Parcival verlaat de vergadering en machtigt Manish. 
 
Mist er een stemvoorstel? 
Kloppen de stemvoorstellen? 
Jessica: 1.5, 1.6 en 1.8 uit het PV stuk slaan we over. 
Manish: We stemmen Forensic Science voorwaardelijk in. Bij College of Informatics willen we 
het onderzoek ontvangen. 
 
Kloppen de +/- punten? 
Robin: Bij Forensic Science is het nu wel genderneutraal, dat wordt een pluspunt. 
 
Missen er +/- punten? 
 
Stemvoorstel 1.1: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de concept OER/TER deel B van de 
opleiding biologie. 
Peiling: 1 positief 
Stemming: 6 voor, 0 tegen, 0 blanco, 1 onthouden. 
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Het stemvoorstel 1.1 is aangenomen. 
 
Stemvoorstel 1.2: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de concept OER/TER deel B van de 
opleiding scheikunde. 
Peiling: 1 neutraal 
Stemming: 6 voor, 0 tegen, 0 blanco, 1 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 1.2 is aangenomen. 
 
Stemvoorstel 1.3: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de concept OER/TER deel B van de 
opleiding wiskunde. 
Peiling: 1 positief 
Stemming: 4 voor, 1 tegen, 0 blanco, 2 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 1.3 is aangenomen. 
 
 
Stemvoorstel 1.4: De FSR FNWI 21/22 stemt voorwaardelijk in met de concept OER/TER deel 
B van de opleiding forensic science. 
Peiling: 1 positief 
Stemming: 6 voor, 0 tegen, 0 blanco, 1 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 1.4 is aangenomen. 
 
 
Stemvoorstel 1.5: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de concept OER’en/TERs deel B van de 
opleidingen van het college of informatics onder de voorwaarde dat de FSR voor de behandeling 
van het volgende OER proces geïnformeerd wordt van de resultaten van het voorgestelde 
onderzoek. 
Peiling: 1 positief 
Stemming: 5 voor, 1 tegen, 0 blanco, 1 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 1.5 is aangenomen. 
 
Manish: Ik zou het als breekpunt in de brief duidelijk aangeven. 
Robin: Hoezo breekpunt. Wij bepalen niet wat de raad volgend jaar stemt. 
Jessica: Vervolg is om reacties te schrijven en versturen. 
 

8. Verhoogde taaleisen 
Is het stuk duidelijk? 
Missen er voor- en/of nadelen? 
Kloppen de voor- en nadelen? 
Missen er stemvoorstellen? 
Kloppen de stemvoorstellen? 
Discussie 
Daan: Als ik het goed begrijp is computational science de enige die 2 jaar is, de rest is 1 jaar. Ik 
zou zeggen, de argumenten van die man begrijp ik voor 1 jarige studies, bij 2 jarige studies zie ik 
niet in waarom het anders is dan andere 2 jarige studies. 
Björn: Ik ben in de war over de specifieke aanpassingen die gemaakt zijn. 
Daan: De specifieke eisen kunnen we niet aanpassen, het gaat om hoog of laag. 
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Manish: Wat vinden we ervan dat mensen tijdens een 2 jarige opleiding hun Engels moeten 
bijspijkeren, willen we niet dat mensen dat niveau vooraf al hebben? 
Robin: Dat geldt voor alle masters van deze uni, de andere vinden het niet nodig. 
Daan: We zijn al 1,5 bezig met zeggen, als scheikunde geen hoge taaleis nodig heeft, dan de rest 
ook niet. Je eindigt met de master met een hoog genoeg niveau, dat zou voor andere master’s 
niet anders moeten zijn. Naast het feit dat ik het voor die eenjarige voor me zie met die ervaring 
okay, maar met 2 jarige zie ik dat niet. 
 
Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de concept Ter-B van Software Engineering 
met hoge taaleisen. 
Peiling: 1 positief 
Stemming: 5 voor, 1 tegen, 0 blanco, 1 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 1 is aangenomen. 
 
Stemvoorstel 2: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de hoge taaleisen in de concept Ter-B van 
Information Studies. 
Peiling: 1 positief 
Stemming: 5 voor, 1 tegen, 0 blanco, 1 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 2 is aangenomen. 
 
Stemvoorstel 3: De FSR FNWI 21/22 stemt in met de hoge taaleisen in de concept Ter-B van 
Computational Science. 
Peiling: 1 neutraal 
Stemming: 1 voor, 3 tegen, 0 blanco, 3 onthouden. 
 
Het stemvoorstel 3 is verworpen. 
 

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

10. Wat gaat er naar de CSR? 
Manish: Mezelf voor de laatste keer. 
 

11. Evaluatie stukken 
Jessica: Ik had mijn persoonlijke samenvatting niet uit het stuk gehaald, dus je hebben een 
dubbele samenvatting gelezen van de vorige PV. 
Koen: Chille stukkies. 
 

12. Evaluatie PV 
Jessica: Duurde langer dan gepland, fijn alles goed te bespreken. 
Manish: Zeer goede start, maar gaandeweg kwam er een kantelpunt waarna gevoelens en 
frustratie zichtbaar waren. Ik zou daar aandacht voor willen vragen in het vervolg, om ook na 
stemmingen de sfeer hoog te houden. 
Daan: Persoonlijk heb ik niet echt een negatieve sfeer gemerkt. Af en toe vielen we in herhaling, 
dan mag je soms ook zeggen dat iemand een PV stuk moet lezen, Jessica. Je mag soms ook zeggen 
dat we iets gaan afronden. 
 

13. Rondvraag 
Myrthe: Hoe was jullie vakantie? 
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Daan: Scriptie afmaken, heel leuk, ik mag hem vrijdag presenteren (10 - 12) en dan ben ik klaar. 
Robin: Drukke vakantie met niet-vakantie dingen. 
Liang: Die van mij was heel leuk. 
Björn: Tijdens vakantie aan het werk en voor de vakantie op vakantie. 
Stan: Ik was naar Zuid-Afrika, leuk. 
Manish: Eindelijk na 1,5 jaar vakantie gehad, zeer goed bevallen. Daar zeker van bijgekomen, 
weer energized voor de aankomende 5 volle maanden nog. 
Koen: Ik ben naar Luxemburg geweest en ik heb nog nooit zo veel keukens verkocht bij de Ikea. 
Jessica: Ik ben 4 weken naar Frankrijk geweest, 2 weken echt vakantie gehouden, ik vond het 
lastig om niets te doen. 
Myrthe: Ik ben naar Zweden geweest, leuk om alle Ikea namen in het echt te zien. 
Stan: Dankjewel dat ik erbij mocht zijn. 
Manish: Volgende week laatste vergadering voor een aantal. Wat gaan we het missen. 
Jessica: Zoals jullie weten, aanbevelingsbrief, schrijf hem, uiterlijk vrijdag moet hij goedgekeurd 
zijn. Anders geen aanbevelingsbrief. 
 

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 het DT over aannemen nieuwe docent 
Informatiekunde 
(PV-220823-01) Actie Stan - Vraag vanaf 1 september de sectorplannen FNWI op bij het DT. 
(PV-220823-02) Actie Robin - Vraag de concept OER’en voor de opleidingen die onze verzoeken 
gehonoreerd hebben op. 
(PV-220823-03) Actie Robin - Meld aan Kees en de OD Computational Science dat we de OER pas 
in behandeling nemen als we een reactie van de opleiding hebben ontvangen en vraag voor 
goede reactie Brain & Cognitive Science. 
(PV-220823-04) Actie Robin - Schrijf reacties, laat nalezen door de commissie en verstuur deze 
voor vrijdag 26/08/22. 
 
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: We hebben nog een paar OER’en om over te stemmen en verder komt de realisatie van 
de begroting nog langs. 
 

16. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 19:40. 


