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Lucie opent de vergadering om 11.00
1.

Post

De postlijst wordt doorgenomen.

35

2.

Vaststellen notulen

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
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Mededelingen

DB
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Afgevaardigden
AMC
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FGw
FdR
Er is een OC-borrel geweest, waar twee docenten waren. Valeria heeft met hen gesproken en er zal een advies volgen. Er
zal een panel worden opgericht van studenten die adviseren over de faculteit.
FEB
Er zal met evaluaties en OC’s aan de gang worden gegaan.
FNWI
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55

Op 28 februari komt er een bijeenkomst over de AFS. Er is negatief geadviseerd op het BSA, maar er zijn goede
constructieve gesprekken geweest over het onderwerp.
FMG
Er is veel input uit de internationaliserings bijeenkomst gekomen, waar de FSR mee aan de slag gaat.
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Algemeen
Alex wil een nieuw dossier voorstellen over vakevaluaties. Hij heeft een tijdspad uitgedeeld en zal de raad snel verder
informeren. Irma vraagt of nazendingen ook per print aan haar gegeven kunnen worden. Sascha nodigt iedereen uit voor
de publieke tribune UvA VU. Zilla heeft een ISO update, ieder kan deze bij haar inzien.
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Update commissies

O&O Afgelopen vrijdag is er een bijeenkomst over het BSA geweest. Het doel was hier niet zozeer standpunt bepalen
met de FSR’en maar meer best practices uitwisselen. Ondanks de lage opkomst was van bijna elke FSR iemand aanwezig.
Farah heeft een lijstje gemaakt met deze best practices. De commissie heeft het afgelopen wee gehad over UvA VU.
Vanuit O&O ligt er nu een conceptadvies en een externe strategie bij de PV. Sam heeft voor de PV deze week een
verzoek betreffende BKO/SKO ingebracht. Op de CV hebben we gesproken over de HBO propedeuseroute, MOS en
opinieartikelen. Deze week staat onder andere excellentie en werkafspraken op de commissieagenda. Sophia vraagt
waarom de opkomst laag wordt genoemd. Joeri vond de opkomst goed, maar het kon hoger.
O&F
Sam en Jaco zijn bij bureau huisvesting geweest. De ontwikkeling van het REC loopt volgens plan. De
verhoging van de BTW was een tegenslag die huisvesting binnen het budget moest opvangen, dat gaat soms ten koste van
esthetische ambitie. Een nieuwe voortgangsrapportage zal de raad snel bereiken. Farah is weer bij de UB geweest. Het
idee om een UB nacht te organiseren met rondleidingen en workshops viel goed, binnen de raad gaan we nu kijken hoe
we dat kunnen vormgeven. Het advies over de collegegelden voor tweede studies is vastgesteld. De CSR wil dat je een
tweede studie, direct aansluitend op de eerste ook in de toekomst voor het lage tarief kunt doen. Deze week gaat de
commissie de definitieve UvA begroting en de voortgang van SIS bestuderen. Ook gaan we bedenken wat we met Paul
Doop, de vicevoorzitter van de UvA, willen bespreken.
V&C
Deze week heeft V&C de nieuwjaarsborrel geëvalueerd, werkafspraken vastgesteld, een planning gemaakt en
goede ideeën bedacht om de overgang van papieren naar digitale stemoproep te communiceren. Verder gaan Zilla en
Lucie aan de slag met een mooi inhoudelijk evenement en nemen daarvoor contact op met de Folia en ASVA om te
praten over mogelijke samenwerking. Zodra dit verder is uitgewerkt zullen we het naar de PV brengen. De begroting van
de verkiezingen zal volgende week besproken worden, want daar moeten nog de laatste dingen details nog worden
uitgewerkt. Nick gaat volgende week weer praten over de digitalisering verkiezingsoproep, dus dat wordt ook volgende
week teruggekoppeld. De UB nacht zullen we vanuit V&C misschien ondersteunen, zodra er een wat duidelijker plan
klaarligt. Tenslotte zijn we met de commissie begonnen met het wegwerken van oud promomateriaal om de kamer wat
netter te krijgen en hebben Lucie en Sophia weer een prachtige WC krant in elkaar gezet 
Sociale Commissie
5.

Vaststellen agenda

De agenda wordt met vastgesteld.
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6.

AFS

Sascha laat weten dat de raad een aantal stukken mist in de propositie en dit in een brief heeft gezet. Jet merkt op dat de
opbouw van het stuk bij doorscannen veel positiever klinkt, dan de volledige strekking is. Lucie concludeert dat er nu naar
de alinea’s wordt gekeken en dat de brief daarna herschreven wordt. Jet biedt aan om te helpen met het herschrijven.
Al.1: geen.
Al.2: regel 11 eindigt met een ,.
Al.3: Jaco kan zich vinden in het punt van Jet. Hij vindt dat duidelijker kan worden aangegeven dat de raad niet tevreden
is over de propositie en tegelijkertijd met andere punten mee kan gaan. Jet wijst naar regel 13-14, dit lijkt de betekenis van
de alinea. Zij stelt voor om de regels om te draaien, omdat het nu lijkt of de raad geheel voor het idee is. Rik is van
mening dat een negatieve niet nodig is om een mening duidelijk te krijgen. Jaco ziet liever dat er in een zin de strekking
wordt uitgelegd. Ook hij is voor omdraaien van de regels. Jet interpreteert de zinnen anders. Het meedenken, ziet zij als
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positief. Sascha legt uit dat de inhoud klopt, maar de strekking scherper gesteld moet worden. Rik vult aan dat de
strekking een ironische grap is, de benadering die in de propositie is geformuleerd is hiervoor overgenomen. Lucie stelt
nogmaals voor dat Jet meehelpt om de eerste alinea’s te herschrijven, omdat deze erg belangrijk zijn.
Onderwijsvisie: Jet is het er niet mee eens dat de er wordt gesteld dat de raad de visie goed vindt. Rik is het daar niet mee
eens. Hij is het eens met de lijn waarin gedacht wordt, maar dit komt nog niet terug in de uitwerking. Sascha vertelt dat
de toon die is afgesproken nog niet alles overbrengt. Hij vindt de werkvisie ook goed, maar hoewel de opzet goed is , is de
uitwerking nog niet klaar. Sam is het eens met het punt. De opzet van de visie is goed, er valt vrijwel niets verkeerd aan te
vinden. Jaco begrijpt dat de schrijvers van de brief de ironie van de porpositie hebben willen terugbrengen in de brief. Hij
ziet graag dat naast dat gesteld wordt dat het een mooi is, maar dat er uitwerkingen missen, dit duidelijk wordt
uitgeschreven. Jet is van mening dat het advies de zorgen van de raad, die later in de brief terugkomen, in het begin ook
geuit moeten worden. Sascha heeft het idee om alle goede en minder goede punten uit de visie op te noemen, maar dan
wordt de alinea zeer lang. Rik kan zich nu meer vinden in het idee van Jet en ziet nu ook graag dat er teruggegrepen
worden naar de eerste versie van de inleiding van de brief. Sam vraagt of de raad wil wijzen op de uitwerking of uitvoering
van de onderwijsvisie. Beiden zullen uiteindelijk behandeld worden, vertelt Lucie.
Intentieverklaring: Jaco vraagt naar regel 28 en 30 en wil weten of het ook over de kwaliteit van onderzoek gaat. Sam ziet
graag dat het punt aannemelijker wordt gemaakt.
Onderwijsadministratie: geen.
Schaalvergroting: Jet mist de verwijzing naar de propositie. Sascha legt uit dat het thema’s uit de propositie betreft. Aan de
alinea zal een verwijzing worden toegevoegd.
Medezeggenschap: Sam vertelt dat in de propositie staat dat medezeggenschap aan de decaan wordt overgelaten. Hij wil
dat het CvB wordt gevraagd dit onderwerp op de centrale tafel te leggen. Sascha is het met Sam eens. Van facultair punten
naar centraal terugbrengen, lijkt hem ook moeilijk te bewerkstelligen. Jaco kon het punt niet terugvinden en vraagt of Sam
hem hier later op kan wijzen.
Risico’s fusie: Jaco wil een deel opgenomen zien over een veranderplan/risicoparagraaf, dit heeft de rector al toegezegd te
zullen opstellen.
Evaluatie’s: Er wordt opgemerkt dat het een goede alinea is.
Overgangssituatie: geen
Bestuurlijke crisis VU: Jet vraagt of de stelling te lomp gesteld is. Lucie stelt voor om het woord aan te passen.
De kosten: Jet stelt voor om financiering in de mond te nemen. Lucie is blij met regel 106.
De “rest” van de UvA: Zilla zou de stelling professioneler verwoorden. Jet stelt een aantal woorden voor. De raad
discussieert over de stelling. Jet ziet vaak ‘grote zorgen’ terugkomen in de brief, zij stelt voor andere woorden te
gebruiken.
De procesmatige punten (r.117): Lucie vraagt of er punten gemist zijn. Nick vraagt of de situatie betreffende het
programmabureau duidelijk genoeg is. Sascha zal de stop van enkele medewerkers op 1 maart toevoegen. Sophia wil een
extra regel opgenomen zien over de top-down benadering. Zilla is blij met de punten, maar mist een samenvatting van alle
vorige alinea’s. Jaco wil op zijn minst de vraag om een reactie op het tijdspad in de conclusie hebben. Sam voegt toe dat
governance niet op centraal niveau, maar door een bèta-team wordt opgepakt. Alex is tevreden met de opsomming en van
hem hoeft dit niet nogmaals worden uitgewerkt. Ook Rik is het hiermee eens. Jet is blij met de conclusie en stelt voor om
deze ook in de inleiding te zetten. Toegevoegd ziet zij graag de twee belangrijkste punten. Sascha stelt voor om de
conclusie iets langer maken en het tijdspad te benoemen. Zilla stelt voor om bij de bulletpoints de hoofdgroepen te
noemen.
Jaco Laat weten dat hij deze week geen tijd heeft om naar het stuk te kijken. Lucie stelt voor om de brief op de volgende
pv opnieuw op de agenda te zetten.
130213-01
7.

160

165

De brief over de propositie AFS wordt op de PV van 130220 opnieuw behandeld.

BKO

Sam legt uit dat er een docent kwalificatietraject is ingekocht. Hij vraagt zich af of dit nuttig is en wil aan het CvB vragen
om het evaluatietraject uit te voeren. Rik stelt te vraag of de raad wel een traject wil. Lucie laat de vraag rondgaan. Alex
vraagt wat het doel van de evaluatie is. Sam verwacht dat er nieuwe punten aan het licht worden gebracht. Jaco vraagt of
er niets aan evaluaties wordt gedaan onder docenten. Dit is nagevraagd aan Ingmar en Sam heeft het aan de werkgroep
gevraagd, maar er schijnt niets te zijn. De afronding van het traject zal in 2014 zijn, werd Sam in de werkgroep vertelt.
Zilla sprak met dhr. Van Maarseveen. Hij krijgt binnenkort een BKO en vertelde over een docent die bijna met pensioen
gaat en toch een evaluatie krijgt. Hij betwijfelt of de docent zijn les nog gaat aanpassen. Alex denkt dat de twijfels van de
raad ook nog geuit kunnen worden. Jet vraagt of de raad niet gewoon een evaluatie kan vragen in plaats van naar een plan.
Lucie ziet ook een mogelijkheid in Alex’ idee. Hij wil graag een doel bij de vraag om een evaluatie. Sam ziet liever dat het
CvB het doel en de manier formuleert. Dan kan de raad het plan weer controleren. Zilla zou liever directer vragen naar
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een evaluatie, maar geen manier aandragen, omdat de raad daar geen expert in is. Ook Jet ziet liever dat de raad meedenkt
met een plan, dan er een aan te dragen. Als in 2014 blijkt dat het traject niet goed is, lijkt Rik alles al te laat. Sam wil geen
expliciete datum noemen. De doorstroom aan docenten is ook een meespelende factor. Rik vindt dit maar een klein deel
van het klein deel van zijn bezwaar. Nu worden docenten gecheckt, maar het systeem is nog niet geëvalueerd. Sam heeft
geen signalen gekregen dat de trajecten zeer slecht zijn, hij heeft daarom ook geen grote haast om het systeem te
evalueren. Sophia vraagt hoe lang het traject loopt. Als er te weinig docenten ingestapt zijn, valt er weinig te evalueren. Rik
weet dat het traject al vanaf 2011 loopt. Lucie stelt voor om deze brief neutraal te houden en de rector verder te vragen
naar het BKO/SKO op het OV. Rik heeft juist zeer negatieve geluiden gehoord over de BKO/SKO. Ook Sascha laat
weten dat hij een zeer bekwame docent kent, die gezakt was op de toetst, door het niet in te vullen van een deel.
130213-01
8.

185

Buddysysteem

Jet legt het buddysysteem uit. Elk raadslid wordt aan een buddy gekoppeld, die gevraagd kan worden naar doelen en
evaluaties. Lucie legt uit dat er koppels zijn gemaakt die goed bij elkaar passen en vraagt of de raad mee wil werken aan
het systeem.
130213-02
9.

190
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De CSR besluit na stemming om met het voorgestelde buddysysteem te gaan werken.

Realisatie CSR-weekend

Joeri verteld dat de begroting voor het CSR-weekend netjes is uitgekomen. Ook verwijst hij naar de twee mensen die nog
moeten betalen voor het weekend.
130213-02

195

De CSR besluit unaniem een advies uit te brengen over een evaluatie van de BKO en SKO
trajecten.

10.

De twee personen die nog moeten betalen voor het CSR-weekend doen dit zo spoedig
mogelijk.

UvA VU strategie (deels VERTROUWELIJK)

Joeri vertelt dat hij heeft vergaderd met de FNWI en de ASVA. Met Jaco heeft hij een lijst van partijen gemaakt die de
raad bij de UvA VU samenwerking kan bestrekken. Sascha vraagt of het om de AFS of AAA gaat. Het gaat nu over de
AFS. Sam mist de studentenpartijen. Lucie vraagt of de raad dingen onduidelijk vindt. Er worden enkele opmerkingen
gemaakt, waar Joeri en Jaco mee aan de slag gaan.
130213-03
11.

Het DB stelt een media strategie op, voor de UvA VU samenwerking.

CSR in de media

205

Zilla heeft gesproken met docent van Maarseveen. Er kwam overeenkomst over de organisatie, waar Zilla nu een stuk
over zal schrijven. Het stuk moet zo gesteld zijn dat zowel docenten als studenten zich erin kunnen herkennen. Zilla
stuurt het stuk rond, zodat de raadsleden hier opmerkingen op kunnen geven. Lucie vraagt of mensen ideeën hebben
voor de facebook. Nadat de pre-campagne film af is, komt er meer over de verkiezingen op de site.

210

12.

Wvttk

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
13.

215

220

Rondvraag en sluiting

Jaco vraagt of de MEI-fractie even wil blijven zitten. Zilla zoekt een paradox. Jet vraagt of haar commissieleden
ontbrekende stukken van de tijdslijn willen invullen. Sam vraagt naar de reactietermijn op de AIEC. Zilla vraagt waarom
het zo lang duurt. Lucie weet dat de COR zijn adviesbrief nog niet verstuurd heeft. Lucie verteld dat het DB morgen gaat
evalueren en vraagt om input. Sascha ziet graag weer een financiële update tegemoet op een komende PV. Alex zal deze
gaan voorbereiden.
130213-04

Alex bereidt een update financiën voor, voor een van de komende PV’s.

Lucie sluit de vergadering om 12.35
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Besluitenlijst
130213-01
130213-02
Actielijst
121219-03
130206-01
130213-01
130213-02
130213-03
130213-04

De CSR besluit unaniem een advies uit te brengen over een evaluatie van de BKO en SKO trajecten.
De CSR besluit na stemming om met het voorgestelde buddysysteem te gaan werken.
De afgevaardigden van de AIEC schrijven een artikel over de mogelijke opheffing van de Ethische
commissie.
Rik, Sascha en Sam nemen traktaties mee voor de pv van 130220.
De brief over de propositie AFS wordt op de PV van 130220 opnieuw behandeld.
De twee personen die nog moeten betalen voor het CSR-weekend doen dit zo spoedig mogelijk.
Het DB stelt een media strategie op, voor de UvA VU samenwerking.
Alex bereidt een update financiën voor, voor een van de komende PV’s.

Promemorie lijst
120905-02
Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Zilla en Lucie.
120926-04
Joeri en Sascha blijven relatiegeschenken regelen voor komende constitutieborrels.
121024-02
De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de regels te
houden.
121128-01
Rik stuurt de uitslag van de enquête FGw die onder studenten is gehouden door aan Sam, Ishtu en
andere geïnteresseerde raadsleden.
121205-02
De CSR besluit unaniem om de interne werkafspraken aan te nemen en zich hieraan te houden.
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