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Opening 
Sam opent de vergadering om 13.07 1 

1. Post 
Irma behandelt de postlijst. 2 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 3 

3. Mededelingen 
DB   4 

 5 

Afgevaardigden 6 

 7 

AMC Nav ons beleidsplan hebben gesprekken plaatsgevonden met de bachelorcoördinator, 8 
opleidingscommissie en het bestuur van medische informatiekunde. Zij waren allen zeer 9 
positief over onze punten en willen deze met ons gaan aanpakken. Vorige week zijn wij naar het 10 
congres gegaan van de Nederlandse vereniging medisch onderwijs. Het algemene thema van het 11 
congres was selectie en werving van studenten, daarnaast waren er allerlei workshops, bv over 12 
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ethiek in het medische onderwijs, de beoordeling van coassistenten en ouderengeneeskunde. 13 
Nav het proces zullen wij weer enkele nieuwe dossiers opstarten. 14 

 15 
FGw   16 
 17 
FdR  Vorige week is er tijdens een informeel overleg met de decaan dan toch het een en 18 
ander aan de oppervlakte gekomen. Naar nu blijkt hebben we maandag as. een deadline voor 19 
onze OER-adviezen. Daar gaan we deze week dus mee aan de slag. Daarnaast zijn we bezig met 20 
het vullen van vacatures in de OC's, de sollicitatiegesprekken worden vanaf volgende week 21 
afgenomen. Qua huisvesting en PPLE komt er weinig informatie vanuit het faculteitsbestuur. 22 
Zeker op het gebied van huisvesting vind ik dat erg onwenselijk en probeer ik daar deze week 23 
nog duidelijkheid over te krijgen bij de verantwoordelijke personen. De FdR verhuist pas in 24 
sept. 2016 maar dat betekent dat er dit jaar nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd m.b.t. 25 
ruimtes voor verenigingen ed.  Tot slot is er besloten om gewoon wekelijks op maandagochtend 26 
te gaan vergaderen.  27 
 28 
FEB  Last PV we brainstormed over the new projects we may be able to take up, these files 29 
emerged from it: Software, certain programs, we decided should be made available to students 30 
to access from their computers, especially as a decent amount of courses require the use of 31 
programs by students, thus we think the tools to properly succeed in those courses should be 32 
made available to students on their own computers. Reviewing and updating "Honors" 33 
program, as of the moment, we were of a consensus that the current "honors"  program does 34 
not promote much of an excellence. Writing an advice, on how the bachelor education should 35 
and could be made more applicable to real life situations and would be more connected to the 36 
way things we are thought actually work in real life. For the upcoming OV, so far we have 37 
decided to include three topics and write two advices: one advice considering making the 38 
necessary software, programs available online to students; the second one is an advice about 39 
"Didactic Skills Teacher's Coach", which is a project where we want that the faculty would hire 40 
someone internally who would be able to teach didactic skills to PhD students and the teachers 41 
of courses which are rated badly. The third topic we will discuss is the renovation of REC and 42 
the period during the renovation. More topics will likely be added next week.  43 

 44 
FNWI  We versturen deze week twee ongevraagde adviezen. Een gaat over de invulling van 45 
het bachelor onderwijs informatiewetenschappen op de AFS waarin we pleiten voor een andere 46 
clustering van de bestaande opleidingen in het informatiewetenschappendomein (IW) dan tot 47 
nu toe is voorgesteld door het bouwteam. Bij deze clustering komt het meer technische 48 
karakter van de IW aan de UvA veel beter tot zijn recht. Daarnaast adviseren we over de 49 
invoering van Aanvullende Kwalitatieve Toelatingseisen. In dit advies pleiten we voor 50 
intakegesprekken of andere vormen van ‘matchingactiviteiten’ in plaats van harde 51 
voorwaarden zoals cijfermatige eisen. Beide adviezen zullen op het Bestuurlijk Overleg van 26 52 
november besproken worden. Op de PV zal verder een terugkoppeling van Kopenhagen 53 
plaatsvinden. Verder zijn we druk bezig geweest met de GSR, met name het uitwerken van de 54 
aannames die vorige week in de GSR zijn opgesteld en het voorbereiden van de volgende 55 
GSR’en. Verder pakken we vanaf deze week het dossier ‘Surveillanceprotocol’ op, onder andere 56 
naar aanleiding van de ophef in de media over het gebrek aan identiteitscontrole bij tentamens. 57 
Vorig jaar is hier al over geadviseerd, dit willen we verder oppakken. Ten slotte is er deze week 58 
een Bètaverenigingenoverleg waar onder andere de lunch met de decaan en de nieuwe bar op 59 
Science Park voor studieverenigingen besproken zal worden. 60 

FMG De fsr heeft vorige week de Vergadertraining van TAQT gehad, wat erg leerzaam was. 61 
Verder is de fsr bezig met visievorming en het innemen van standpunten over de lopende 62 
dossiers, zoals BSA, Huisvesting en Vakevaluaties. Daarnaast heeft de FSR dinsdag het eerste 63 
inhoudelijke OV gehad, waar een gegeven advies (evaluatie OER procedure FSR '12-'13) en een 64 
gegeven instemming (wijziging in CROHO labels) zijn besproken. Daarnaast is het BSA 65 
besproken, er is gevraagd hoeveel ruimte er nog is voor opleidingen om te kiezen voor een BSA 66 
van 42 punten in plaats van een BSA van 48 punten, en een aantal zorgen over het BSA zijn 67 
geuit. Verder stond PPLE (nieuwe naam voor Gamma college) op de agenda waarbij de Decaan 68 
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een zeer uitgebreide en heldere inhoudelijke update heeft gegeven, waar de FSR erg blij mee is.  69 
Tot slot is de verhuizing REC besproken, zorgen van de raad zijn geuit en er is veel informatie 70 
gegeven door het decanaat. Tom Verhoek was ook aanwezig bij dit agendapunt. De zorgen over 71 
de transitieperiode zijn besproken. De kantoorruimte voor studieverenigingen is besproken en 72 
zal verder ook nog met Tom Verhoek buiten de OV besproken worden. De FSR heeft ook 73 
kenbaar gemaakt de situatie waarbij er door het decanaat geen rapporten en documenten 74 
worden gedeeld niet werkbaar te vinden. Het decanaat heeft toegezegd een aantal rapporten 75 
toe te sturen en de raad beter te informeren. 76 

131113-01 Gaby stuurt de raadsleden de update van de uitleg van decaan FMG over 77 
PPLE. 78 

ISO  79 
 80 

Algemeen Gaby heeft een email gestuurd over haar gesprek met BOL. Er is geen planning 81 
over het passen van zalen en studenten binnen de AFS. Hier volgt nog een gesprek over. Kyah 82 
vertelt over de gesprekken met de studieverenigingen op science park. Er volgen meer 83 
gesprekken, die Kyah zal doormailen. Vera vertelt dat de raadsfoto’s vanaf 2uur worden 84 
gemaakt. Farah heeft de Eurest-enquêtes mee gebracht. Irma geeft een korte uitleg over 85 
declaraties en de financiën. Cathelijne heeft contact gehad met Anne Louise. Zij mag vandaag 86 
weer naar huis. De terugkoppeling van het IAO volgt tijdens de commissievergaderingen. Voor 87 
de PV van volgende week vraagt Cathelijne om vergaderstukken voor de OV aan te maken. Irma 88 
vraagt of stukken voor de PV, in verband met het afscheid van Paul Doop, maandag voor half 4 89 
gestuurd kunnen worden. Bart wil dat de kamer netter wordt gehouden. Verder vertelt hij over 90 
een AFS bijeenkomst waar nog een verslag van wordt rondgestuurd. Sam laat weten dat er 91 
verslag over Kopenhagen, het VZO en ASVA/Folia/CREA de kant van de raad opkomen. De Folia 92 
HO-debatten vallen vanaf nu onder V&C. Morgen heeft Sam een overleg met Radboud voor de 93 
GV. Cathelijne sluit daarbij aan. Sam heeft ja gezegd tegen het OR-debat en de Senaat om 94 
aanwezig te zijn en wil zich hier graag op voorbereiden. Hij is door de Senaat gevraagd om een 95 
speech te houden.             96 
 97 
13.14 Soroosh komt de vergadering binnen.  98 

4. Update commissies 

O&F Het is Kipras eindelijk gelukt een afspraak te maken met Students For Sustainability 99 
Amsterdam (SFSA). Alle meiers kunnen hun handjes wel dichtknijpen nu we eindelijk een 100 
lopend dossier duurzaamheid hebben. Er wordt uitgezocht of er energie bespaard kan worden 101 
door computers ‘s nachts automatisch af te sluiten. Ook werkt SFSA in samenwerking met 102 
Facility Services (FS) aan een inventarisatie van duurzaamheidsprojecten die de UvA nog kan 103 
ondernemen. Gaby, Jesse en Izi hebben een gesprek gehad met Wouter (Zum Vörde Sive 104 
Vörding) van Bureau Onderwijslogistiek (BOL). Het blijkt dat BOL afgelopen zomer al een 105 
rapport heeft uitgebracht waaruit blijkt dat er inderdaad een tweede grote collegezaal (450+ 106 
plaatsen) nodig is voor REC. De vraag is dus al lang niet meer of er een extra zaal nodig is, maar 107 
waar die moet komen, en wie het gaat betalen. Voorlopig zal de gebruik gemaakt blijven worden 108 
van de James Wattstraat. In het zelfde gesprek kwam naar voren dat BOL in juli al om 109 
informatie over AFS heeft gevraagd om tijdig alle benodigde doorrekeningen te kunnen maken. 110 
Ze hebben geen informatie ontvangen (waarschijnlijk omdat er ook nog niets vaststaat). Er zijn 111 
op dit moment dus nog geen doorrekeningen van wat AFS per september 2014 gaat betekenen 112 
voor de onderwijsruimte. O&F heeft twee afzonderlijke klachten ontvangen over de tentamens 113 
in het World Fashion Centre. Er wordt naast de tentamenzaal gebouwd, wat voor ernstige 114 
geluidsoverlast zorgt. Deze klacht is op het IAO doorgegeven aan het CvB. 115 
 116 
O&O Dinsdag 12 november is de volgende UCO-bijeenkomst. Hier worden verschillende 117 
onderwerpen besproken, waaronder de terugkoppeling van vakevaluaties naar studenten. Voor 118 
vakevaluaties zal daarnaast een vervolgafspraak gemaakt worden met dhr. Hoekstra om verder 119 
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over dit onderwerp te spreken. Daarnaast is er een ongevraagd advies voor intake en matching 120 
besproken. Dit betreft allerlei punten die niet met de regeling te maken hebben die hiervoor is 121 
besproken, maar juist met het grote plaatje (waaronder organisatie en invulling). Volgende CV 122 
zal de brief door de commissie gecontroleerd worden, in de PV van de 20e wordt deze 123 
besluitvormend voorgelegd. Verder is de commissie druk bezig met de model OER’en. In een 124 
aantal weken zal er een advies opgesteld en verstuurd worden. In de PV van 13 november volgt 125 
een update met de belangrijkste wijzigingen, waarna de commissie in discussie zal gaan over dit 126 
document. Op korte termijn volgt hier dus meer over op verschillende vergaderingen. 127 
 128 
V&C Vorige week zijn de Docent van het Jaar verkiezingen geweest, deze zijn met dank aan 129 
alle dossierhouders een zeer groot succes geworden! Er zijn in één week tijd maar liefst 2700 130 
stemmen opgehaald. Ten opzichte van vorig jaar zijn dit 800 stemmen meer in de helft van de 131 
tijd. Het is zelfs een all time record! Dit betekent echter niet dat we nu weer rustig aan kunnen 132 
doen er moet nog veel geregeld worden voor de jury, voordrachtsavond, Dies etc. We hebben 133 
gedurende de DvhJ verkiezingen ook ons eerste facebook post geboost. Dit heeft ertoe geleid 134 
dat 18000 mensen deze hebben gezien. Met recht is ook dit een groot succes te noemen en 135 
waarschijnlijk zullen we dit in de toekomst nog wel vaker gaan doen. Verder wil ik deze week 136 
met de commissie gaan kijken naar de planningsdocumenten en wil ik de aandacht weer terug 137 
brengen naar dossiers als de website, facebook en de denk tank NSE. Het is noodzakelijk dat 138 
deze prioriteit worden de komende tijd en dat we hard blijven werken aan onze zichtbaarheid. 139 

5. Vaststellen agenda 
De mOERen worden na de AFS geplaatst en alleen besproken als er tijd over is. 140 

6. AFS 
De volgorde van de stukken wordt bepaald. Bart vraagt of alle raadsleden bekend zijn met de 141 
laatste informatie. Dat is het geval. Tariq merkt op over de samenwerking met de FSR dat dit 142 
veranderd is ten opzichte van vorige week. Het traject van de CSR wordt hierdoor vertraagd. Izi 143 
en Bart geven dit toe en betreuren dit ook. Tariq plaatst zijn vraagtekens bij het traject. Sam legt 144 
uit dat het bijeenkomen echt nodig was en dit bleken de enige opties. Cathelijne voegt toe dat 145 
volgende week vrijdag een nieuw stappenplan wordt opgesteld. Tariq wijst op het oude proces 146 
dat door anderen was gemaakt en waarbij nadrukkelijk werd gekeken naar de besluitvorming 147 
met de COR. Dat zou betekenen dat komende vrijdag de indicatoren werden verwoord. Nu is 148 
hier weer vanaf geweken en in Tariq’s optiek is het geheel niet meer te bolwerken, omdat er 149 
tijdens de GV erna al een besluit moet worden genomen. Tariq wil nu weten hoe de afstemming 150 
met de GV nu gebeurt. Dit is veel minder dan in het eerste plan stond vertelt Izi. Om deze reden 151 
heeft Sam ook een afspraak met Radboud ingepland. Ook heeft hij Femke gevraagd naar de 152 
mogelijkheid om een zaal te reserveren voor de GOV, waarbij uitgelopen kan worden. Tariq gaat 153 
het erom dat de COR nodig is om een besluit te nemen. De FSR moet mee kunnen doen, maar de 154 
COR ook nog steeds. Sam is het daar niet mee eens. Hij heeft veel commentaar gehad van de FSR 155 
FNWI en daarom is de raad naar hen toe gestapt om hen mee te nemen. Met de COR is een 156 
dergelijk project nooit besproken. Nu wordt er gekeken of de COR ook in het plan past. Vera is 157 
van mening dat er een veel duidelijker proces met de COR moet zijn voor de besluitvorming en 158 
noemt het loslaten van de COR naïef. Sam is het ook deels eens met Tariq en wil meedenken 159 
over hoe er weer meer met de COR samengewerkt kan worden. Tariq stelt voor om weer met 160 
subgroepen te werken om decentrale vensters te vormen. Deze groepen kunnen in de eerste GV 161 
gevormd worden en tijdens de tweede GV hun venster presenteren en laten beoordelen. Tariq 162 
wijst er opnieuw op dat de belangrijkste partner van de CSR qua besluitvorming de COR is en 163 
als tweede dat de FSR FNWI is. Bart laat weten dat hij het lastig vindt dat het proces is 164 
omgegooid en wil ook kijken hoe het traject nu met de COR in te vullen. Hij vraagt daarom de 165 
mening van de andere raadsleden. Izi geeft aan dat het proces erg moeilijk is en dat het geen 166 
keuze was om minder intensief met de COR samen te werken. De FSR is zo goed mogelijk 167 
betrokken bij het proces en nu is het tijd om de COR weer meer aan te trekken. Of er nog tijd is 168 
voor het formuleren van indicatoren weet Izi niet.   169 
          Kort wordt besproken wat Sam en Cathelijne meenemen naar Radboud, de andere 170 
onderwerpen worden niet meer behandeld op deze pv. Izi vraagt wat er nu met de meningen 171 
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wordt gedaan. Sam wil dit gebruiken in hun gesprek met Radboud. Izi wil weten of dat 172 
voldoende is. Ook Kyah wil het onderwerp decaan niet per mail afhandelen. Sam besluit dat de 173 
decaan en FSR volgende week en of later met de FSR besproken worden. Voor het gesprek met 174 
Radboud geeft Gaby als doel aan dat de GV (omdat deze vertrouwelijk is) de FSR de kans te 175 
geven om hun verhaal te doen. De documenten als GSR kunnen gedeeld worden. Gaby stelt ook 176 
voor om de COR uit te nodigen voor de gesprekken met de FSR van komende woensdag. Jessica 177 
is benieuwd naar de stemverhouding van de COR. Cathelijne wil het over de 100-vragen 178 
hebben. Sam vraagt of er contact is geweest over de vragen binnen de subgroepen. Dat is niet 179 
het geval, Cathelijne verwacht wel dat ieder de voor hem belangrijke antwoorden gelezen heeft. 180 
Bart vindt het belangrijk dat de vragen op specialisatie worden uitgezocht. Sam wil toewerken 181 
naar een oordeel van de subgroepen over de technische vragen. Bart heeft het over het geheel. 182 
Jessica vraagt of de subgroep samenwerking een succes was. De meningen zijn hierover 183 
verdeeld. Cathelijne stelt voor om de vragen per subgroep door te nemen. Izi stelt voor om 184 
straks nog verder te spreken over de GV. Wie geïnteresseerd is blijft.       185 
 186 
131113-02 De onderwerpen AFS: decaan en FSR, worden binnen de raad of op de pv  187 

van 131120 besproken. 188 

7. Update mOERen 
Dit punt wordt door tijdgebrek niet behandeld.  189 
 190 
131113-03 Het onderwerp mOERen wordt op de pv van 131120 geagendeerd. 191 

8. CSR in de media 
De trip naar Kopenhagen staat in de Folia. Ook staat de Docent van het Jaar record in de Folia 192 
voegt Kyah toe. 193 

9. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 194 

10. Rondvraag en sluiting 
Sam sluit de vergadering om 14:08 195 

Besluiten 
 
Actielijst 
131016-02 Voor de OV maken de dossierhouders vergaderstukken ter proef.  196 
131113-01 Gaby stuurt de raadsleden de update van de uitleg van decaan FMG over PPLE. 197 
131113-02 De onderwerpen AFS: decaan en FSR, worden binnen de raad of op de pv van 131120  198 

besproken. 199 
131113-03 Het onderwerp mOERen wordt op de pv van 131120 geagendeerd. 200 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 201 

aan Sam. 202 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 203 

regels te houden. 204 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 205 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 206 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 207 
130417-02 De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht voor CoBo’s bij op de google-drive. 208 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 209 

via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 210 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 211 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 212 
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130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 213 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 214 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 215 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 216 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 217 
130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-218 

mail van Irma. 219 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  220 

houden.  221 
 222 
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