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Opening
Lucie opent de vergadering om 11.06
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1.

Post

Slaan we over i.v.m. afwezigheid Irma.
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2.

Vaststellen notulen

Pagina 1 – vertrouwelijkheidsopmerking Sam eruit.
Pagina 1 – actiepunt maken van het invullen van het schema van Roos.
Pagina 2 – we missen twee commissieupdates.
Pagina 3 – de laatste zin van de conbo’s is incorrect.
Pagina 3 – rondvraag, het is een brede enquete over het gebruik van video in het onderwijs.
Pagina 3 – iedereen moet hoofdstuk 6 i.p.v. pagina 6 van het regeerakkoord lezen.
Lucie zal de notulen aanpassen. i
De notulen worden gewijzigd vastgesteld.
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Mededelingen
Komende vrijdag is er een nieuwe werkgroepbijeenkomst over de brede labels.
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AMC
De FSR heeft maandag een tweede overleg gevoerd met het bestuur van geneeskunde. Het bestuur heeft drie doelen
geformuleerd: het opstellen van een onderwijsvisie, het verbeteren van het toetsingsbeleid en het verbeteren van de
docentenevaluaties. De FSR is hierover positief.
De FSR is ongerust over de politieke ontwikkelingen over de OV-studentenkaart, omdat medische studenten hier hard
door worden getroffen.
De FSR heeft geconstateerd dat de wachttijd [voor co-schappen?] in december 13 maanden zal zijn.
FGw
De decaan heeft in een informeel overleg gezegd dat hij als experiment een ongedeelde medezeggenschap wil gaan
invoeren op de faculteit. Bovendien vindt de decaan dat de medezeggenschap zich zou moeten beperken tot hoofdlijnen.
De FSR is het hier niet mee eens.
De besprekingen tussen de FSR en de decaan over de OER lopen opnieuw niet naar behoren. De decaan heeft de FSR
gevraagd met input te komen, maar de FSR vreest zich daardoor teveel te committeren. Er is weinig onderling
vertrouwen. Sam geeft aan dat in de werkafspraken Cvb-CSR is afgesproken dat de uitspraken van
medezeggenschapsleden in de voorbereiding niet zodanig mogen worden geïnterpreteerd, en dat een dergelijke afspraak
ook kan worden afgesproken op de Fgw. Lucie wil het punt van de OER bespreken in de commissie O&O, om een
algemene training op te zetten over OER-onderhandelingen. ii
Tot slot zijn de herkansingen verplaatst naar de daaropvolgende tentamenweek. De FSR is hier niet blij mee.
FdR
De FSR is bezig met de adviesaanvraag voor een fixus. De raad van vorig jaar is onvoldoende betrokken, ondanks de
berichten van de decaan dat dit wel zo zou zijn. Op 16 november heeft de FSR een overlegvergadering met de decaan,
maar de decaan is afwijzend naar een eerder informeel overleg om dit onderwerp te bespreken. De FSR is hier niet blij
mee.
De FSR heeft ontdekt dat het de bedoeling is dat ze na de verhuizing een kantoor gaan delen met de studievereniging
JFAS. De FSR gaat hiertegen protesteren.
FEB
De FSR heeft donderdag een overlegvergadering waar ze het invoeren van een bachelorceremonie zullen bespreken. Die
is er op dit moment niet.
Wat betreft het lopende geschil zijn er nieuwe ontwikkelingen. De FSR is om advies gevraagd bij het instellen van een
studieweek. Bij het afschaffen van de studieweek zal dus ook om advies moeten worden gevraagd.
De FSR heeft een advies gegeven over videocolleges. Het is niet gelukt om de verplichting na te komen. De FSR zal
daarom drie alternatieven gaan bieden.
De FSR heeft geconstateerd dat weinig docenten weten wat er in de OER staat. De FSR gaat ervoor zorgen dat dit
verbeterd, al dan niet via de decaan.
FNWI
FMG
De FSR is bezig met de huisvesting van studieverenigingen na de verhuizing. Wellicht dat de CSR hier in de toekomst bij
betrokken gaat worden
4.
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Update commissies

O&O De Commissie O&O is brengt volgende week een conceptadvies van numerus fixus naar de PV. Daarnaast zijn
er een aantal informerende stukken die deze week naar de PV gaan. Van Rik een over profiel en prestatieafspraken, van
Sascha een over UvA VU. Internationalisering zal worden besproken op het IAO en daarna op de OV. Sam zal in de
aanstaande CV uitleg geven over de regelgeving rondom de prestatieafspraken. De werkgroep Intake en Matching is klaar
en zal worden besproken in de volgende CV evenals een update over de MOS werkgroep.
O&F

Schriftelijk

V&C
We zijn inmiddels in de tweede week van de campagne van de Docent van het Jaar en de nominaties
stromen binnen. Ook juryleden melden zich enthousiast aan, dus daar wordt het nog lastig om een
selectie in te maken. Vanaf deze week staat ook de oproep voor een student voor onze huisstijl en
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website online, dus als je nog een programmeergenie of superdesigner weet, spoor hem of haar dan
aan te solliciteren. De datum voor het maken van een foto voor de kerstkaart is gepland. Zet deze
in je agenda en trek je mooiste pakje aan. Denk ook na over wie er een kaart moet ontvangen, en
laat dit aan Sophia weten. Dan missen we geen belangrijke mensen. Verder is de nieuwe WC-krant
rondgestuurd, geef alsjeblieft feedback, complimentjes voor Sophia’s harde werk mogen ook.
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Vaststellen agenda

Gewijzigd vastgesteld.
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6. Convenant AMC (Isthu)
Het voorstel van de projectleiders is kort en bondig, en er staan geen rare zaken in. Er zijn drie vragen: (1) de alliantie
wordt niet genoemd, en misschien komt dit door de prille fase waarin het convenant is, maar in de alliantie zijn wel
onderzoekszwaartepunten vastgelegd; (2) er wordt genoemd dat het studiesucces omhoog moet, maar er wordt geen
streefgetal genoemd; (3) er wordt genoemd dat het aantal docenten met een BKO flink moet toenemen, maar er wordt
niets gezegd over de wijze waarop of over de kosten.
Jaco gaat deze stellen tijdens het informeel agendaoverleg. iii
Isthu zal later een concept-advies schrijven. Ze verbaasd zich er bovendien over dat de FSR deze stukken nog steeds niet
heeft gekregen. Jaco noemt nog op dat er op centraal niveau kernafspraken zijn gemaakt en dat dit een uitwerking daarvan
betreft. Over de centrale kernafspraken heeft de CSR medezeggenschapsrechten, en hetzelfde zou respectievelijk kunnen
gelden voor de FSR. Isthu heeft hierover binnenkort een bespreking gepland op de faculteit. Rik suggereert dit te
betrekken in het concept-advies.
Isthu heeft de FSR betrokken bij de voorbereiding. De voorzitter van de FSR vond ook niet dat er rare zaken werden
gesuggereerd.
De rest van dit dossier wordt schriftelijk afgehandeld. De reactietermijn loopt af op 5 december. Over twee weken zal
Isthu een besluitvormend stuk indienen op de PV. iv
7. University Profile en prestatieafspraken (Rik)
Flip gaat een concept schrijven. Hiermee gaan we niet zonder meer instemmen, Rik zal dit aan Flip laten weten. v Het is
echter goed om alle mogelijke ideeën over het UVA-profiel te inventariseren.
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Rik zegt dat het concept met name zal gaan over de onderzoekszwaartepunten en tabel 5 (de tabel van opleidingen die
afgebouwd gaan worden). Er wordt ingeschat dat we nog op de invulling van de gemaakte afspraken invloed kunnen
uitoefenen, maar niet op de kern ervan. Er moet echter een nog instemmingsverzoek komen, waar we ook tegen kunnen
stemmen.
Rik zegt dat het concept van Flip kan worden gezien als het standpunt van een schaduwkabinet. Jaco heeft hier geen
behoefte aan, het is efficiënter om te concentreren op het instemmingsverzoek dat gaat komen. De prestatieafspraken zijn
door de wet bekrachtigd en de universiteit kan er dus niet meer onderuit. Jaco wil daarom over twee weken een overzicht
van de onderhandelingsruimte bespreken.
Rik vindt dat het concept van Flip als inleiding bij de reactie op het instemmingsverzoek kan worden gevoegd. Hij is het
ermee eens dat het stuk uiteindelijk realistisch moet zijn. Rik vindt dat we over tabel 5 nog iets kunnen bereiken, maar
schat in dat het voor aanpassing van de onderzoekszwaartepunten moeilijker is. Rik zal de ideeën van de vorige raad over
de instemmingsvoorwaarden bekijken. vi
Er komt een ongevraagd advies over de prestatieafspraken, die zich concentreert op wat we nog kunnen bereiken. Rik
vindt dat de raad daarbij moet letten op de inkadering in zachte maatregelen. Zolang er nog geen instemmingsverzoek is,
wil Rik de brede gedachtenwisseling in de werkgroep nog niet al te zeer inperken.
Er komt voortaan een verslag van de inhoud van de werkgroepbijeenkomsten.
Roos roept de raadsleden op aanwezig te zijn bij deze werkgroep.
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8. Ingevoegd. Studentenstatuut (Roos)
De vorige raad heeft een instemmingsverzoek voor de wijziging van het studentenstatuut gekregen. In de reactie is de
instemming vervolgens onder voorwaarden gegeven, maar die voorwaarden zijn door het Cvb niet goed bekeken.
Daardoor is het besluit formeel niet genomen. Hierop heeft het Cvb nu een nieuwe instemmingsverzoek gestuurd op
basis van de oude stukken.
Roos heeft de stukken bekeken. De voorwaarden van de oude raad zijn grotendeels vervult. Discussiepunten zijn het
gebrek aan invulling van de minimale grens openingsuren onderwijsbalie’s en de toegankelijkheid van de onderliggende
stukken. De raad besluit dat er een verwijzing moet komen naar een vaststelling van dit minimum elders, en dat de
onderliggende stukken ook elders kunnen worden verduidelijkt, bijvoorbeeld op de website.
De raad vindt het onverstandig om nog andere stukken aan te passen, omdat het met terugwerkende kracht gaat gelden
voor het huidige studiejaar. Er moet snel duidelijkheid komen over de vaststellingsprocedure voor volgend studiejaar.

185

190

195

200

205

Roos overlegt met Miek de voorwaarden die aan ons besluit worden verbonden. vii
121114-01

De CSR besluit na stemming unaniem in te stemmen met het Studentenstatuut 2011/20122012/2013, mits er duidelijkheid gegeven wordt over de minimale openingstijden van
onderwijsbalies en over de toegankelijkheid van de onderliggende stukken.

9. UVA/VU
9a. AMC/VUmc (Isthu)
Sascha, Isthu en Joeri zijn op bezoek geweest bij de projectmanagers. De samenwerking is in een experimentele fase: de
onderzoekszwaartepunten zijn vastgesteld en nu worden de effecten van de samenwerking op betrokken partijen en het
onderwijs onderzocht. Hierover worden eind maart stukken gepubliceerd.
De adviesraad van het AMC krijgt over deze stukken veel te zeggen. Isthu zal daar vanaf nu namens de studenten zitting
in nemen. Bij het VUmc worden de verschillende medezeggenschapsgremia’s apart betrokken, en hoe de studenten meer
worden betrokken zal door hen worden onderzocht.
Het verre toekomstbeeld is een samenwerking waar studenten over en weer lessen/opleidingen kunnen volgen aan één
van beide universiteiten.
Volgende week bespreekt de FSR of zij instemmingsrecht opeisen of niet. Formeel is er geen sprake van een fusie, maar
feitelijk kan het hier wel op neerkomen. De CSR heeft geen medezeggenschapsrechten op dit dossier, maar Isthu hoopt
dat de CSR adviesrecht krijg, en is blij als we een brug kunnen slaan tussen de partijen.
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Isthu benadrukt het belang van een zorgvuldige overdracht op dit dossier, omdat deze samenwerking nog jarenlang zal
worden uitgebouwd.
9b. (vertrouwelijk)
12:04 Sascha arriveert.
10. Universiteitsreglement (Sam)
De beantwoording door Miek is in O&F besproken, waarop een advies is gegeven aan de andere GV-leden. De COR is
nu in beraad. Naar aanleiding van hun reactie zal door Sam een concept-instemming worden geschreven, waarover per email zal worden gestemd. Losse eindjes in de beantwoording kunnen na de instemming worden gerepareerd.
11. Huisstijl (Jet)
De vacature voor het ontwerp van de huisstijl is onder UVA-studenten verspreid. FSR’en hebben Jet mandaat gegeven
om dit dossier verder uit te bouwen. Jet vraagt om een budget van 1500 euro. Dit bedrag hoeft met het oog op het
boekjaar niet voor januari te worden uitgegeven, heeft Irma tegen Jet gezegd.
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Roos mist een overzicht van de financiën. Jet zal de realisatie van deze begrotingspost door de vorige raad – die geld over
had – opsturen. viii
Jaco denkt dat 1500 te weinig is. Anticiperend zegt hij dat het niet erg is om meer geld in de huisstijl te investeren. Jet zegt
dat ze vooralsnog gekozen heeft voor een makkelijk, praktisch ontwerp dat veel kan worden toegepast, waardoor de
kosten laag kunnen blijven.
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Rik benadrukt dat we verantwoordelijk met het geld van de volgende raad om moeten gaan.
De inbreng van de facultaire raden is in het begin van het proces. Alle raden hebben al aangegeven mee te willen doen
met het ontwikkelen van een huisstijl. Jet zal de concrete verantwoordelijkheidsverdeling tussen haarzelf, de commissie
V&C, de facultaire raden en de CSR uitwerken. In het PR-overleg is dit al wel aan het bod geweest. Sam vraagt of er een
nieuwe beslissingsronde moet komen bij de raden voordat kan worden overgegaan tot de daadwerkelijke invoering van
een concept-stijl. In het PR-overleg zal een consensus bereikt worden over de te-ontwikkelen huisstijl.
121114-02
De CSR besluit na stemming unaniem Jet van Genuchten het mandaat te geven om 1500 euro uit te
geven aan het ontwikkelen van een huisstijl voor de raad.
12. Conbo’s.
Intree
ISN
AKVV
LIBER
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15 november 2012 20:00 uur
21 november 2012, 20:00 uur
22 november

Farah
Jaco, Roos (cadeau) en Rik
Lucie
Alex

13. CSR in de media
We staan binnenkort in de Nota Bene.
We staan niet in de Folia door een misverstand, maar wel volgende week.
De persberichten voor het SCAU zijn af.
Jet heeft weinig stukjes ontvangen over waar we mee bezig zijn. Ze roept iedereen op deze vaker te schrijven.
Er is een petitie van het ISO binnengekomen over OV. Die is gedeeld op facebook.
Er komt een stukje aan over de rechtenfixus.
14. Rondvraag
Nick vraagt iedereen te reageren op zijn e-mail over de nieuwjaarsborrel.
Sascha vraagt iedereen te reageren op zijn komende e-mail over academic English op de faculteiten.
Roos vraagt iedereen de planning in te vullen (!).
Roos vraagt een aantal raadsleden om na de commissievergadering O&O het te-schrijven huishoudelijk reglement van de
GV te bespreken.
Alexander vraagt iedereen meer tijd te investeren in de Docent van het Jaar-campagne.
15. Wvttk
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
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6.

Rondvraag en sluiting

Sascha vraagt of ieder op facebook zijn vrienden voor de DvhJ wil uitnodigen. Sam wil het graag een keer hebben over
het anticiperend persbeleid bij de GV. De verkiezingen voor de nieuwe raad vinden 13-17 mei plaats.
Lucie sluit de vergadering om 12.52
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Besluitenlijst
121031-02
VERTROUWELIJK
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Actielijst
120912-01
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120926-04
120926-05
121003-03
121003-05
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121024-03
121024-04
121031-01
121031-02
121014-01
121014-02
121114-03
121114-04
121114-05
121114-06
121114-07
121114-08

De CSR besluit Sophia het mandaat te geven om 150 euro uit te geven aan kerstkaarten en verdere
invulling te geven binnen V&C.
De CSR besluit na stemming unaniem in te stemmen met het Studentenstatuut 2011/2012-2012/2013,
mits er duidelijkheid gegeven wordt over de minimale openingstijden van onderwijsbalies en over de
toegankelijkheid van de onderliggende stukken.
De CSR besluit na stemming unaniem Jet van Genuchten het mandaat te geven om 1500 euro uit te
geven aan het ontwikkelen van een huisstijl voor de raad.

De afgevaardigden vragen hun decaan wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen zoals verwoord in de
kaderbrief. Als de afgevaardigden antwoord hebben, koppelen ze deze terug naar Alex en Jaco.
Joeri en Sascha blijven relatiegeschenken regelen voor komende constitutieborrels.
De sociale commissie organiseert een bijeenkomst om Sam beter te leren kennen.
De raadsleden melden zich bij Zilla of Sophia om beheerder van de CSR facebook-site te worden, zodat
zij hun vrienden voor de site kunnen uitnodigen.
Lucie organiseert een borrel met de HvA medezeggenschap.
Ishtu regelt een kaart voor het zieke RvB lid.
De raadsleden vullen het Docent van het Jaar rooster in, zodra deze af is. Afgevaardigden vragen hun
FSR om het rooster in te vullen.
Raadsleden die informatie hebben over problemen met studieadviseurs melden dit bij Ishtu.
Alle raadsleden checken of zij vanuit dezelfde mail werken en of zij dezelfde handtekening hanteren.
De raadsleden lezen de uitkomst van de werkafspraken door en mailen input voor de bespreking door
aan Roos.
Roos, Lucie en Sam communiceren de gewijzigde werkafspraken door aan het CvB.
Rik en Jet schrijven een reactie op het stuk over ‘falende studentenraadsleden’ in de Folia en zullen
controleren of de brief door de gehele GV onderschreven kan worden. Raadsleden hebben 24-uur om
commentaar per mail te sturen.
Lucie past de notulen aan
Lucie wil het punt van de OER bespreken in de commissie O&O, om een algemene training op te zetten
over OER onderhandelingen
Jaco gaat vragen stellen over AMC convenanten tijdens IAO
Over twee weken zal Ishtu een besluitvormend stuk indienen op de PV. (convenant AMC)
Flip gaat een concept schrijven. Hiermee gaan we niet zonder meer instemmen, Rik zal dit aan Flip laten
weten.
Rik gaat ideeën prestatieafspraken vorige raad bekijken
Roos overlegt met Miek de voorwaarden die aan ons besluit over wijzigingen UR zijn verbonden
Jet zal de realisatie van deze begrotingspost door de vorige raad – die geld over had – opsturen.

Promemorie lijst
120905-02
Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Jet.
120926-01
V&C zal een voorstel ter vervanging van de papieren stemoproep zoals geformuleerd in de werkgroep
stemoproep naar de PV brengen.
121003-06
De sociale commissie bedenkt een gezellige activiteit om de raad dichter tot elkaar te brengen.
121024-02
De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de regels te
houden.

Actiepunten in voetnoot
i

Lucie zal de notulen aanpassen.
Lucie wil het punt van de OER bespreken in de commissie O&O, om een algemene training op te zetten over OERonderhandelingen.
iii
Jaco gaat deze stellen tijdens het informeel agendaoverleg.
ii
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iv

Over twee weken zal Isthu een besluitvormend stuk indienen op de PV (convenant AMC)
Flip gaat een concept schrijven. Hiermee gaan we niet zonder meer instemmen, Rik zal dit aan Flip laten weten.
vi
Rik zal de ideeën van de vorige raad hierover bekijken.
vii
(Studentenstatuut) Roos overlegt met Miek de voorwaarden die aan ons besluit worden verbonden.
viii
Roos mist een overzicht van de financiën. Jet zal de realisatie van deze begrotingspost door de vorige raad – die
geld over had – opsturen.
v
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