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1. Vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Psychobiologie
4. UvA/VU
5. WVTTK
6. Rondvraag
Sluiting
Opening (15:03 uur)
De voorzitter opent de vergadering. De toehoorders stellen zich voor.
1. Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt psychobiologie toegevoegd. Omdat de overlegvergadering op zeer korte termijn is ingepland, zijn
de notulen en actielijst niet geagendeerd.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
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3. Psychobiologie
De FNWI heeft het verzoek ingediend om een numerus fixus in te stellen voor psychobiologie omdat de aanmeldingen
snel toenemen. De decaan heeft tevens om decentrale selectie gevraagd. Dit wordt ter advies aan de CSR voorgelegd. Dit
is nu op zeer korte termijn gebeurd, omdat de bèta faculteit ook in een ander tijdrovend traject zit. Tevens heeft het
OCW ook besloten dat de datum voor het aanvragen van een numerus fixus wordt vervroegd naar 1 september. De
adviesbrief is zojuist aan de CSR overhandigd en de rector vraagt of de raad op korte termijn wil reageren. CSRvoorzitter Gooskens vraagt naar het traject bij de FSR. Hen blijkt nog niets te zijn voorgelegd. De rector wil dat traject
dan nu ook laten uitzetten. Toehoorder Boumans legt uit dat eerder geen fixus op psychobiologie is gezet, omdat de UvA
de enige universiteit is die deze opleiding aanbiedt. Met een fixus kunnen andere universiteiten de opleiding ook
aanbieden en gaan concurreren. De rector legt uit dat de opleiding zodanig gegroeid is dat een fixus nodig is. Door de
groei is de opleiding zo stevig komen te staan dat een fixus en concurrentie geen bedreiging meer vormen. Indien er geen
fixus wordt opgelegd, zou dat de kwaliteit kunnen tegengaan. Tevens is de rector van mening dat het geen probleem is als
studenten, vooral in de masterfase, van universiteit ruilen. Er wordt gevraagd naar de vorm van selectie. De rector
antwoordt dat er vanuit andere opleidingen verschillende voorbeelden zijn om uit te kiezen, de FNWI krijgt advies over
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de verschillende vormen die gekozen kunnen worden. Raadslid Van Mil vraagt naar de reden die werd genoemd naar
aanleiding van de vraag van de arbeidsmarkt, die krimpt en dat de universiteit daarom een fixus instelt. Het blijkt dat dit
niet het hoofdargument is, stelt de rector, de kwaliteit van de opleiding staat voorop. Gooskens zegt de brief erg duidelijk
te vinden en de raad zal snel met een reactie komen.
130827-01

Het College zegt toe het traject betreffende een numerus fixus op psychobiologie bij de FSR
FNWI te laten uitzetten.

130827-01

De CSR stuurt zo snel mogelijk een reactie op de adviesaanvraag numerus fixus
psychobiologie aan het College.
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4. UvA/VU
Raadslid Van Mil is blij dat er nog een moment is waarop de raad met het College kan spreken over de UvA VU
samenwerking. De raad wil de stukken doornemen en een aantal punten benoemen waar de raad vragen over heeft.
Raadslid Korzec stelt dat de raad de complete onderbouwing mist over de noodzaak van de gehele samenwerking qua
onderwijsaanbod. Dit omdat er voor een aantal opleidingen al samenwerkingen bestaan of op handen zijn. Tevens vraagt
hij waarom de schaalvergroting de grootste factor is waarom de fusie moet plaatsvinden. Raadslid Gooskens voegt toe
dat - met als voorbeeld psychobiologie - de opleidingen al zo groot zijn. Raadslid Smaal ziet ditzelfde plaatje op vrijwel
alle opleidingen terug. Daarnaast zijn er ook nog de kosten, brengt raadslid Hartveld ter spraken en hij vraagt of er een
document komt waarin staat wat de kosten zijn voor de fusie en waar deze kosten liggen. Als voorbeeld noemt hij de
administratie. Graag ziet hij een raming, zodat de kosten en baten kunnen worden afgewogen. Veel argumenten laten zien
waarvoor wordt gekozen. Raadslid Van Genuchten vraagt zich daarom af waar niet voor wordt gekozen, dus waar de
consequenties van de keuzes liggen. Een ander raadslid vraagt naar het draagvlak omdat hij andere geluiden hoort dan het
College aangeeft. Hij ziet het draagvlak als een grote factor voor het laten slagen van het project. Als voorbeeld noemt
het College altijd het Roeterseiland. Er was tegenkracht vanuit nostalgie, maar het Science Park gaf veel mensen een
nieuwe plek. Van der Veen vraagt tevens welke invulling het College aan deze switch wil geven. Raadslid Van den Hoven
licht de korte termijn belangen toe die de raad heeft bij de fusie. Hij vertelt dat de raad er nog niet op gerust is dat alle
risico's gedekt zijn. De locatie is een ander punt. Raadslid Quax vraagt of het van nut is om de AFS op twee locaties te
houden. Zou dit niet beter op één locatie geconcentreerd kunnen worden? Als laatst licht raadslid Van Mil licht het punt
subsidies uit en vraagt hoe het College verwacht meer budget vanuit het KNAW te kunnen krijgen.
De rector stelt voor dat zij een voorzet geeft en dat zij en de voorzitter van het College elkaar afwisselen. Mevr.
Van den Boom vertelt dat ook het College nog vragen heeft over de stukken. Ook het College gaat nog met dhr. Broers
om de tafel zitten, waarbij de vragen van de raad meegenomen kunnen worden. Op de eerste vraag over het gehele
samenwerken legt de rector uit dat er in deze tijden van crisis geen extra geld van de kant van het OCW zal komen.
Daarom ging het College opzoek naar andere manieren om budget binnen te krijgen, om tegelijkertijd de kwaliteit van
onderwijs en onderzoek te behouden. De keuze voor de bètafaculteit komt doordat Amsterdam de enige stad in
Nederland is met twee bètafaculteiten, die tevens de kleinste zijn van Nederland. Om het palet aan opleidingen te
behouden en de kwaliteit hoog te houden is gezocht naar een oplossing voor het financieringsprobleem. Juist in de bètahoek bestaan er al sectorplannen. Een aantal daarvan heeft geen doorgang gekregen en zodoende is wiskunde zich al
landelijk gaan organiseren. Met de decanen is gekeken naar welke opleidingen in elkaar konden worden geschoven en
waar niet. Er zijn namelijk ook faculteit overschrijdende opleidingen. Apart is dat er veel tweejarige masters zijn, maar dat
dit geen onderzoeksmasters zijn. Mogelijk kan de AFS dit initiëren. In het plan wil de rector daarom precies specificeren
welke opleidingen in elkaar moeten worden geschoven, omdat daar winst valt te behalen. In het plan wordt gespecificeerd
wat er met de masterprogramma’s gaat gebeuren, zodat deze verschil maken ten opzichte van andere universiteiten. Het
belang hiervan is dat de universiteit bij het NVAO een generaal pardon kan aanvragen voor accreditatie van de
opleidingen. Gooskens vraagt of de raad de verbeterde versie mag inzien. Dat mag zeker, zegt mevr. Gunning toe. Van
der Veen vraagt naar het document waarin werd gesteld dat als de fusie niet plaatsvindt de universiteit voor grote keuzes
komt te staan. Hij stelt dat dit de kern is van het geheel; het hangt af van hoeveel opleidingen samen zullen gaan voor
winst. De rector is het niet eens met deze stelling. Het gaat het College niet enkel om de opleidingen, maar het
totaalbeeld. De vragen van de raad zijn zeker op hun plek, maar de afweging is breder. Mevr. Gunning voegt toe dat de
universiteit ook aantrekkelijk moet zijn voor talent, op nationaal en internationaal niveau. Dit zijn tevens de grote namen
van onderzoekers die beschikbaar zijn voor het onderwijs. Korzec vertelt dat de raad zeker de onderzoekers mee neemt,
maar hij legt uit dat het onderwijs zwaarder weegt voor de raad. Als dit niet klopt, dan klopt het totaalplaatje ook niet,
want de opleidingen maken hier wel deel van uit. Daar is het College het mee eens. Quax vraagt wanneer de raad nieuwe
stukken kan inzien. De verwachting is een aantal weken. In het stuk staat informatie over de transitietermijn, de afweging
over wat er naar het NVAO wordt gebracht. Bodrij benadrukt dat de genoemde punten de hiaten zijn in de documenten
waardoor de raad geen groen licht kan geven aan het instemmingsverzoek. Omdat er minder geld komt vanuit het OCW,
kan door het samenvoegen van opleidingen meer geld naar de opleidingen gaan. Smaal vraagt hoe het College extra geld
ziet over te houden. De rector legt uit dat er nu uit twee docentenpools de beste docenten gekozen kunnen worden. Wat
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er gebeurt met de docenten die over blijven, is nog een vraag. Tevens kan er worden gekeken naar nieuwe docenten. Dit
gebeurt bijvoorbeeld bij psychobiologie en ervoor bij bèta-gamma en future planet studies. De jongeren hebben de
toekomst en moeten de crisis overwinnen. Of er dan gedwongen ontslagen zullen volgen, is niet het geval. Wel legt mevr.
Gunning uit dat de vacatures die ontstaan met het pensioen van oud-docenten net anders kunnen worden ingevuld. Van
Genuchten vraagt naar toelichting van het verhaal en de hoe de keuze voor behoud van de beste docenten wordt
gemaakt. Bij psychobiologie is mogelijk geen fixus meer nodig of de docenten kunnen op andere plekken worden ingezet,
antwoordt de rector. Uit Leiden is zij gewend dat docenten juist maar een klein aantal jaar op dezelfde plek mochten
doceren. Van Genuchten vraagt of deze uitleg niet opgenomen kan worden in de plannen voor de AFS. Mevr. Gunning
legt uit dat docenten op de FNWI naast het doceren veel onderzoek doen. De tijden hiervoor en plekken waar gedoceerd
kan worden is flexibel. Lunansky vraagt of er verduidelijking kan worden gegeven aan waarom de UvA nu opleidingen
aan het groeien zijn, de genoemde problemen niet zelf kan oplossen. De zoektocht naar mogelijkheden om meer geld uit
subsidies te halen begon ooit met een discussie over onderzoek, antwoordt de rector. Maar zelfs na de fusie is de
bètafaculteit nog altijd een kleinere faculteit. Met het maken van groepen ontstaan er nieuwe onderwerpen en kan er aan
Europa meer subsidie gevraagd worden. De rector noemt als voorbeeld de samenwerking tussen aardwetenschappen en
sterrenkunde aan respectievelijk de VU en UVA. Deze samenwerking trok extra geld aan. Quax vraagt waarom de fusie
voor meer aantrekking van talent gaat zorgen en hij verwijst naar een gesprek van gisteren waarin de VU aangaf dat er
geen hogere salarissen aan hoogleraren zal worden gegeven. Dit heeft te maken met de inhoud, daar komen de
wetenschappers op af. Het gaat om aparte onderwerpen en goede werkomstandigheden, licht de rector toe. Het gaat niet
om gemiddelden. De gelden waar nu over gepraat wordt zijn in Europa vele malen hoger dan bijvoorbeeld bij de NWO.
Bij Europa moet je daarom ook met een grotere, georganiseerde groep langs gaan. Door de samenwerking op de AFS
zitten straks meerdere mensen bij elkaar om deze subsidies aan te vragen. Quax geeft als voorbeeld een Amerikaanse
hoogleraar die een niche in Amsterdam heeft gevonden. Zou het hem uitmaken welke bestuurlijke structuur de twee
universiteiten hebben om naar Amsterdam te komen. De rector antwoordt dat deze hoogleraar enkel zal komen als
duidelijk is dat er een samenwerking is tussen de universiteiten en dat de faculteiten samengaan op een locatie. Het unieke
is het samengaan. Op het Science Park wordt nu een installatie van verschillende mensen samengebracht wat voor nieuwe
impulsen zorgt, zo koos ASML nu onverwachts ook voor het Park. Van den Hoven complimenteert het College met de
vooruitgang in informatie over de samenwerking het afgelopen jaar. Hij las over de studentenadministratie in de
documenten en is van mening dat er nu een schil geschetst is met een kostenplaatje. Graag wil hij weten of de mensen op
de werkvloer een stem hebben in de plannen. Mevr. Gunning geeft hem hier gelijk in en begrijpt dat de transitie voor de
raad van groot belang is. Het stuk onderwijs is aan de decanen voorgelegd voor fasering. De opdracht hierin was om
studenten in een systeem te laten werken. Op dit vlak worden daarom geen joint degrees aangevraagd. Daar waar
onderzoeksgroepen qua locatie gaan schuiven zal het verschuiven van onderwijsactiviteiten in de tijd geplaatst kunnen
worden, zodat de studenten op de hoogte kunnen worden gesteld van de veranderingen. Hier wordt rekening mee
gehouden voor de studenten. Wat betreft de kosten zal in de begroting worden gekeken naar de bezuinigingen. Deze
gelden zullen bij de faculteiten blijven. Vanuit de profilering komt er tevens extra budget voor de faculteiten vrij. De
kosten die er dan zijn zitten in de transitie (verhuiskosten, huisvesting) en de harmonisatie (afstemming universiteiten op
onder meer dienstverlening, administratiesysteem, OER). Voor de studentenadministratie is gezegd dat deze operationeel
moet zijn op het moment dat de eerste student zich aanmeldt. Dat is volgend jaar oktober. De aanmeldmodule is dan al
in mei. Alles dat eerder klaar kan zijn, wordt afgemaakt, zodat ieder weet waar hij aan toe is. Het kader dat is
meegenomen is het principebesluit om dingen te harmoniseren. Als eerste is dit de AFS en daarna volgen de andere delen
van de universiteiten. Hartveld vraagt naar het kostenplaatje. Wat gebeurt er als er na vijf jaar blijkt dat de kosten uit de
hand zijn gelopen. Dan wordt er door een vergaderdeelnemer gevraagd waarom er nu nog geen kostenplaatje is. De
systemen die er nu zijn, worden om de zoveel tijd bijgewerkt. Hier is op gebudgetteerd. Extra aanpassingen zijn daarom
extra kosten. Het aanpassen en de scholing van personeel is iets wat wel altijd gebeurt. Loopt dit gelijk met de gewone
looptijd, dan zijn er geen extra kosten. Mevr. Gunning laat daarom nu kijken naar de verschillen tussen de systemen van
de VU en UvA en of het van nut is om de systemen aan te passen of om een van de twee over te nemen. Het is vooral
van belang dat er harmonisatie is waar de AFS het direct nodig heeft. Mevr. Gunning is daarom van mening dat er geen
angst hoeft te zijn voor zeer hoge kosten op de korte termijn. Van den Hoven denkt echter wel dat dit betekent dat er op
de korte termijn zich wel systeemproblemen kunnen voorzien. Dit blijkt juist hetgeen waar de werkgroep van het College
naar kijkt. De raad kan ter zijner tijd een inzicht in de kosten ontvangen. De voorzitter van het College verduidelijkt dat
vanuit de faculteiten wordt gekeken naar waar dingen kunnen worden georganiseerd tegen de kleinste kosten.
Harmonisatie van de ondersteunende systemen op de langere termijn, betekent minder transitiekosten als er rustig wordt
gewerkt met de afschrijvingen. deze lopen op de VU en UvA niet gelijk. De afschrijvingen kunnen naar voren worden
gehaald, maar alleen als de baten groot genoeg zijn. De kosten spelen elkaar dus vrij wordt er geconcludeerd.
De locatie biedt meerwaarde aan het samenvoegen van groepen op een locatie, maar dat kan ook met een
tweede locatie. De UvA heeft meerdere samenwerkingsverbanden op verschillende locaties. Dit is de VU vrijwel niet
gewend. Van belang is dat de groepen voor een groot deel op één locatie zitten. Op de lange termijn zal er naar een
locatie gewerkt worden voor een groep, dit kan bij het VUmc, Science Park of het AMC. Quax heeft het idee dat er nu
disciplines uit elkaar worden getrokken en vraagt of er groepen zijn die hier hinder aan ondervinden. Van der Veen vraagt
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waarom er geen visie is van een samenwerking op één locatie. De rector antwoordt dat dit een ingewikkelder plan zou
betekenen met meer kosten. Levenswetenschappen zal op de VU blijven en de exactere opleidingen op Science Park. Dit
betekent echter niet dat de groepen niet meer kunnen samenwerken. Wat mogelijk is bij de aanschaf van nieuwe
apparatuur, is om een nieuwe locatie te kiezen voor deze apparatuur, zodat beide locaties gebruik kunnen maken van de
apparaten. De vraag van Quax is echter dat het erop lijkt dat er nooit gesproken is over één locatie. Bodrij ziet in de
stukken de ambitie over een bètalocatie niet terug en vraagt of hier dan ooit een discussie over gevoerd is. Op de vraag
waar de rector de AFS over de 50 jaar ziet, antwoordt zij dat zij deze vooral in Amsterdam ziet. De faculteit die zij ooit
bestuurd heeft, lag ook verspreid door de hele stad. Nu is het van belang dat er eerst geïnvesteerd wordt in andere
punten. Ook mevr. Gunning is zeer te spreken over het Science Park en de nabijheid van de NWO-instituten. De VU
heeft geïnvesteerd in de Zuid-as, waar de ACTA en andere instituten staan. Deze investeringen moeten gekoesterd
worden.
Onderwijsinhoudelijk, legt de rector uit, ligt het belang van de raad anders dan dat van het College. Graag kijkt
zij samen met de studenten naar de plannen. Als voorbeeld noemt zij de opleiding chemie. Woutersen vertelt vanaf de
publieke tribune dat het proces rond deze opleiding drie jaar duurde. Toch wil de rector de raad erop wijzen dat actief
zijn van groot belang is.
Gooskens legt uit dat de GV verschillende thema's heeft geformuleerd en deze zal uitwerken voor een volgend
GOV. Van der Veen vraagt als laatste naar het verzoek om in te stemmen met de bètafaculteit. In het
instemmingsverzoek van het College is aangegeven dat er voldoende informatie wordt verstrekt voor het maken van een
keuze. Hij mist echter nog een kostenplaatje en andere stukken en is van mening dat de raad niet kan instemmen als er
niet voldoende informatie is. Daarnaast vraagt hij naar het verschil tussen voorwaarden en uitgangspunten. Mevr.
Gunning legt uit dat is afgesproken dat tijdens het traject stukken aan de raad gestuurd zullen worden. Dit bleek spaak te
lopen. Daarom heeft het College besloten een voorgenomen besluit te nemen. Aan de hand van dit besluit is een agenda
geformuleerd die af moet zijn voordat het voorgenomen besluit een echt besluit kan worden. Een voorbeeld van een
voorwaarde is de goedkeuring van de NVAO en ook de medezeggenschap. Dit zijn harde voorwaarden die enkel konden
worden gemaakt bij een voorgenomen besluit, zodat er een uitwerking komt en het College de zekerheid heeft om onder
meer stukken bekend te maken. Een uitgangspunt, zoals de instellingstoets van de VU, is een punt waarvan verwacht
wordt dat deze gehaald wordt. Voorwaarden staan niet ter discussie legt mevr. Krol uit. De uitgangspunten zijn al in gang
gezet en worden gehaald. Het is dus onmogelijk dat de VU de toetst niet haalt, stelt Van der Veen. Het besluit AFS wil
het College niet ophangen aan het tempo van het NVAO. Als de toets niet gehaald wordt, ontstaat er een geheel ander
landschap. Een ander geval zou zijn als er werd gesteld dat de VU de toets voor het eind van dit jaar gehaald moest
hebben. Van der Veen vraagt naar wat er gebeurt indien de toets toch uitgesteld wordt. De toets is gepland in het
voorjaar. Eigenlijk direct weet men dan of de toets gehaald is, vertelt de rector. De toets vindt al plaats voor de deadline
voor aanmelding voor opleidingen. Quax stelt opnieuw dat de raad niet kan instemmen als er geen antwoord op de
voorwaarden is. De vraag wordt verplaatst naar een volgend OV.
Gooskens vraagt de rector of zij de decaan kan aansporen in gesprek te gaan over het onderwijsaanbod met de
FSR. Over het stuk van de VU rector in de Folia licht mevr. Gunning toe dat het eerste punt vanmorgen met de decaan
is besproken. In het najaar wordt wat later het traject AAA weer opgepakt.
130827-02
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Het College neemt de vragen van de CSR betreffende de UvA VU samenwerking mee in de
gesprekken met dhr. Broers.
Het College stuurt de CSR de verbeterde versie van het samenwerkingsplan AFS.
Het College en de CSR bekijken samen de plannen voor het onderwijsinhoudelijke deel van de
UvA VU samenwerking.
Het College en de CSR bespreken de voorwaarden voor de UvA VU samenwerking op een
volgend OV.

5. W.V.T.T.K.
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
225

6. Rondvraag en sluiting
Van Rooij vraagt naar de PPLE. Morgen heeft de rector telefonisch contact hierover.
De voorzitter sluit de vergadering om 17.32
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Besluiten
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235

130416-03

Het College zegt toe dat de route naar het WO voor HBO-studenten die hun propedeuse succesvol
doorlopen open blijft.
Het College zegt toe dat de samenwerking met de VU enkel doorgang vindt, indien de VU de
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instellingstoets behaalt.
Het College zegt toe een aanmeldingsperiode van 48-uur aan te nemen voor de inschrijving
voor vakken, indien het systeem dit toe laat.
Het College zegt toe het traject betreffende een numerus fixus op psychobiologie bij de FSR
FNWI te laten uitzetten.

Het College komt per september met een evaluatie op de samenwerking tussen de UvA en
HvA.
De rector doet navraag over de start van het nieuwe programma voor excellentie tijdens haar
werkoverleg met de faculteit FGw en brengt verslag uit aan de CSR op het OV van september.
De rector stuurt de CSR een begeleidende brief bij de definitieve AFS-propositie, waarin uitleg wordt
gegeven over het wel of niet opnemen van de punten van de raad in de propositie.
Wanneer de evaluatie van de intake en matchings-pilot af is in het najaar 2013, stuurt het College deze
aan de CSR.
Eens per twee OV’s wordt de studentenraad geïnformeerd over de vordering op het gebied van
studieadvisering.
De CSR wordt door het College uiterlijk 1 september ingelicht over de samenstelling van de commissie
voor wetenschappelijke integriteit en de raadsman of vrouw.
Mevr. Krol en mevr. Peters zoeken uit wat er gebeurd is met de ontvangst van de tweede versie van de
begroting en het huisvestingsplan.
De rector geeft de werkgroep GALOP de opdracht uit te zoeken of een 48-uurs wachtlijst mogelijk is.
De CSR zoekt uit of de achterban het eens is met een 48-uurs wachtlijst bij vakaanmeldingen en een
lotingssysteem bij te veel inschrijvingen.
Vanaf het studiejaar 2013-2014 is in elk derde jaar een curriculumdeel geblokt zodat studenten in het
buitenland kunnen studeren.
Het onderwerp taalminoren wordt op een volgend OV geagendeerd. Tevens wordt er verder
gesproken over de verwerving van de Nederlandse taal door buitenlandse studenten.
De rector stuurt het advies over studiebegeleiding van de CSR door aan dhr. Van Kampen.
De rector vraagt aan dhr. Van Kampen of hij een algemeen overleg met de studieadviseurs wil
organiseren.
De rector neemt het visiestuk van de CSR mee in haar gesprekken met dhr. Hoekstra.
Op een volgend OV zal het onderwerp vakevaluaties opnieuw geagendeerd worden.
De CSR geeft mevr. Krol na 2 juli de namen door van een oud en nieuw lid die zitting nemen in de
werkgroep voor het instellingscollegegeld.
Raadslid Bodrij presenteert de problemen omtrent het inschrijvingsbesluit die zij inventariseerde bij de
FSRen op het OV van 130904.
Raadslid Korzec werkt verdere vragen over de UvA VU samenwerking uit en stuurt deze aan het
College.
Het College stuurt de CSR na 2 juli een duidelijke tijdsplanning betreffende de de besluitvorming rond
de UvA VU samenwerking.
Indien er meer informatie is over het budget voor het Gamma-college, laat het College dit aan de CSR
weten.
De CSR stuurt zo snel mogelijk een reactie op de adviesaanvraag numerus fixus
psychobiologie aan het College.
Het College neemt de vragen van de CSR betreffende de UvA VU samenwerking mee in de
gesprekken met dhr. Broers.
Het College stuurt de CSR de verbeterde versie van het samenwerkingsplan AFS.
Het College en de CSR bekijken samen de plannen voor het onderwijsinhoudelijke deel van de
UvA VU samenwerking.
Het College en de CSR bespreken de voorwaarden voor de UvA VU samenwerking op een
volgend OV.

Het CvB zal de capaciteit van fietsenplekken en studieplekken tijdens het realiseren van de nieuwbouw
scherp in de gaten houden en ingrijpen wanneer een tekort ontstaat.
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Het CvB zegt toe de CSR om advies te vragen wanneer besluiten worden genomen om het
Maagdenhuis te verkopen.
Het CvB zal de studenttevredenheid monitoren en input van de CSR hieromtrent ten harte nemen.

Voor het komende artikel24-overleg:
130123-01
De CSR en het CvB zijn op de 123e overlegvergadering op 23 januari 2013 tot nieuwe werkafspraken
gekomen en zullen hun uiterste best doen om deze afspraken na te leven.
130123-02
Het College zal de verslaglegging van besluiten verbeteren en wanneer de CSR om nadere informatie
over besluiten vraagt, deze aan hem verstrekken.
130123-03
Mail en bijlagen die het CvB aan de CSR stuurt, zullen van een duidelijke koptekst voorzien worden.
130123-04
Besluiten die het CvB mondeling aan de CSR laat weten, zullen tevens in een schriftelijke reactie aan de
raad gestuurd worden.
130123-05
Indien het College instemt, zal het informatie die vaststaat op papier in dezelfde vorm doorsturen aan
de CSR, zodat deze de informatie met de achterban kan delen.
130123-06
Het College zal de context bij onderwerpen meenemen bij het doorspreken van actiepunten.
130123-07
Er zal duidelijk worden stilgestaan bij (mondelinge) toezeggingen van het College, zodat er geen
onnodige schriftelijke reacties hoeven te worden gegeven, maar de toezeggingen wel helder worden
genotuleerd.
130123-08
Indien de CSR vraagt om een motivatie voor vertrouwelijkheid van een stuk, zal het College het stuk
daarvan voorzien.
130123-09
Indien de raad of FSR’en problemen ondervinden in de communicatie met decanen, kunnen zij direct
contact opnemen met mevr. Krol.
130123-11
Het College zal na het uitbrengen van de kaderbrief direct met de CSR in gesprek gaan in een artikel24overleg. De decanen zullen hetzelfde doen met hun FSR’en.
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