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Opening 
Sam opent de vergadering om 11.02 1 

1. Post 
 Irma behandelt de postlijst.  2 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden met een wijziging in de actiepunten vastgesteld. 3 

3. Mededelingen 

DB   Vorige week vrijdag hebben we een GV en GOV gehad. Deze vergaderingen zijn 4 
afgesloten met een informele borrel. Vrijwel iedereen was hier aanwezig. Het voorstel kwam 5 
naar boven om voor de onderhandelsessie Alexander Rinnooy kan aan te laten bij schuiven bij 6 
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onze PV om onze problemen te inventariseren. Maandag zou Sam moeten laten weten of ons dat 7 
een goed idee leek. Na de borrel zijn we met 12 mensen gaan gourmetten en Sam heeft dit 8 
voorstel in de groep gegooid. Hier is besloten dat we niet in gaan op dit voorstel. Maandag heeft 9 
Sam dit doorgegeven. Ook heeft Sam telefonisch contact gehad met Radboud. Hier is er 10 
afstemming geweest over de lijst met afwegingen voor de GV van 20 december. Wij brengen een 11 
afwegingen in en Radboud doet hetzelfde bij de COR. Maandag 16 december worden deze 12 
samengevoegd. Dit staat verder uitgeschreven in een vergaderstuk op deze PV. Ook de overige 13 
AFS zaken staan op deze PV geagendeerd met vergaderstukken. Op dinsdagochtend is een 14 
gesprek geweest met de USR van de VU. In dit gesprek hebben we de nieuwe stukken kort 15 
doorgelopen en onze zorgen en de mogelijkheden van AFS benoemd. Ook is het draagvlak en de 16 
reorganisatie van FALW besproken. Het lijkt erop dat de VU niet voor december gaat beslissen 17 
over AFS. Op dinsdagmiddag vond het IO plaats in de kamer van de rector. Jesse was mee met 18 
het DB. Terugkoppeling van het IO vindt plaats via de commissies. Tot slot heeft vanochtend een 19 
werksessie over AFS en financiën plaatsgevonden met Eric Boels.  20 

 21 

Afgevaardigden 22 

 23 
AMC  We hebben een sinterklaasenquête gedaan en zijn nu bezig met het verzamelen van de 24 
resultaten. We hebben het gehad over de indeling van M3 (het derde=laatste masterjaar). 25 
Tijdens de M3 doen co-assistenten een semi-arts-stage (SAS), een keuzeco-schap en een 26 
wetenschappelijke stage. Wij hebben het gehad over de ideale indeling van de M3, die bestaat 27 
niet. Eigenlijk zou de meest logische volgorde voor de M3 zijn wanneer de SAS als laatste wordt 28 
gelopen. Dit zou er echter voor zorgen dat co-assistenten wachttijden kunnen hebben van 1 - 2 29 
maanden voor hun SAS. Gezien de enorme wachttijd die er al is voor de gewone co-schappen , 30 
vinden wij dit niet wenselijk. Gezien het keuze-onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek 31 
beter niet uit elkaar kunnen worden getrokken (omdat veel studenten dit samenvoegen) blijft 32 
de optie van de SAS aan het begin van M3 over. Tevens wil het AMC co-assistenten een 33 
keuzelijst op laten geven en indelen bij een SAS. Wij zijn het hier niet mee eens, want wij vinden 34 
dat je altijd de SAS van jee eerste keus zou moeten kunnen doen. Daarnaast hebben wij het 35 
gehad over de periode van bezwaarprocedures. Op dit moment zijn al onze zomerherkansingen 36 
verplaatst van augustus naar juli. Dit heeft tot gevolg dat je hertentamen soms plaatsvindt 37 
voordat je de uitslag van je bezwaarschrift hebt. Wij zijn aan het kijken naar de best mogelijke 38 
oplossing voor studenten voor dit probleem. Waarschijnlijk zullen in de toekomst toetsen 39 
worden gedigitaliseerd en meerkeuze worden, waardoor de nakijktermijnen aanzienlijk verkort 40 
worden en dit probleem zich niet meer voordoet. Wij zijn op dit moment echter aan het kijken 41 
of wij de kwaliteit van toetsen niet achteruit vinden gaan, wanneer deze volledig meerkeuze ipv 42 
open vragen worden. 43 

 44 
FGw  Afgelopen week stond in het thema van onze nieuwe structuur. Deze eerste 45 
commissievergaderingen hebben plaatsgevonden. Een van de nieuwe voorzitters was haar 46 
eigen vergadering vergeten, maar afgezien van dit ene incidentje verloopt alles vlekkeloos en 47 
heerlijk gestructureerd. Inhoudelijk gezien zijn we bezig met het steunpunt BSA. Hiervoor is een 48 
website opgezet met een ‘klaagmuur’, er zijn flyers geprint die we uitdelen en we houden 49 
collegepraatjes om studenten in te lichten. Ook met het advies is men nog bezig. Ook hebben er 50 
een aantal raadsleden met Peter Hoekstra gepraat en vragen gesteld over UvA Q.  Er wordt 51 
bovendien een ongevraagd advies geschreven over het minderhedenbeleid. Voor meer info 52 
daarover moet je bij Stephanie zijn. Ook gaat er eind december een advies uit over UvA-53 
matching. Ook is men bezig stappen te zetten om een gezamenlijke nieuwjaarsborrel met alle 54 
FSR-en te organiseren. 55 
 56 
FdR  We hebben 10 december OV gehad. Mbt onze OER-cyclus is er wel het een en ander 57 
duidelijk. De MOER is laat en er staan naar alle waarschijnlijkheid geen nieuwe bindende 58 
voorschriften is waardoor daar ook niet op gewacht hoeft te worden. We hebben weer 59 
gesproken over overschrijding van de nakijktermijnen. Het bestuur kaart naar aanleiding 60 
hiervan de juiste procedure aan bij alle vakgroepen. We hebben het in de PV gehad over onze 61 
nieuwjaarsactie/enquête. 62 
 63 
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FEB  Er wordt aan een advies gewerkt over communicatie, omdat de FSR het gevoel heeft 64 
niet serieus te worden genomen door het faculteitsbestuur.  65 

 66 
FNWI  Gisteren hebben we onze brief met stemadvies afgerond en verstuurd aan de GV. Ook 67 
is er een persbericht verstuurd over het stemadvies.  Morgen hebben we een gesprek met de 68 
nieuwe decaan over governance en medezeggenschap op de faculteit per 1 januari, want daar is 69 
nog steeds erg veel onduidelijk over. Gesprekken met de decaan, vicedecaan en Bart Broers 70 
hebben eigenlijk allemaal als conclusie dat Karen Maex vanaf 1 januari de baas is en zelf mag 71 
bepalen hoe ze haar functie invult. De omgang met de medezeggenschap is dus ook aan haar om 72 
te bepalen. Deze week zijn we bezig met een advies over honoursrichtlijnen zodat de 73 
honoursprogramma’s meer uniform worden. Ook zijn we bezig met het verbeteren van de 74 
informatievoorziening naar studenten door een checklist op te stellen met vragen om ervoor te 75 
zorgen dat er minder onduidelijkheid is over bijv. vakinschrijvingen en BSA. We gaan ook een 76 
vervolgsessie met AWVN plannen om te bespreken wat de rol van de FSR is vanaf 1 januari, 77 
want die wordt sowieso anders dan in het eerste halfjaar. Volgende week hebben we weer IO en 78 
daar staat onder andere huisvesting op de agenda. We gaan vragen stellen over de capaciteit 79 
van Science Park en noodoplossingen, want Science Park barst nu al uit z’n voegen met 4500 80 
studenten, terwijl er volgend jaar 5600 worden verwacht. De nieuwe bar op Science Park voor 81 
de studieverenigingen is nu klaar en het is erg mooi geworden. Overdag kan je er studeren, ’s 82 
avonds bier drinken. Vooral voor dit laatste wordt de bar al goed gebruikt! Officiële opening is 83 
in januari en de CSR is ook uitgenodigd. 84 

FMG  De FSR FMG is bezig met haar advies over het BSA. Hij komt vanavond (als het goed is) 85 
voor het laatst op de PV. Het wordt een lang advies van zo'n 9 kantjes... Verder is er een 86 
verhelderend gesprek geweest met Tom Verhoek over de verhuizing van REC. Ik heb hier een 87 
informerend agendastuk over geschreven, die is gisteren al bij O&F langsgekomen en zal 88 
vanavond op de FSR PV worden behandeld. In O&F is ook al besproken dat dit agendastuk 89 
volgende week op onze PV komt, dan is iedereen op de hoogte! De FSR FMG is ook bezig met 90 
opstellen met een lijstje van eisen voor een nieuw zaal reserveringssysteem voor de UB in REC. 91 
O&F is daar ook mee bezig, dus dat horen jullie ook allemaal snel. Verder zijn we ook bezig met 92 
de interne evaluatie, alle raadsleden hebben nu gesprekken met hun commissievoorzitters over 93 
het functioneren van de commissie en over zichzelf. Daarnaast is het DB ook bezig om de OV 94 
cyclus beter onder de aandacht te brengen, en wordt dat vanaf nu een standaard agendapunt. 95 
Elke week wordt er dus even benoemd waar we zitten in de OV cyclus en wat er op de agenda 96 
staat bij de AO's en IAO's etc. We gaan ook een ludieke Kerstactie houden deze week voor de 97 
FMG studenten, dus als je verrast wil worden, kom dan in de lunchtijd aanstaande donderdag en 98 
vrijdag naar het atrium!! En tot slot heeft de FSR FMG vorige week woensdag Sinterklaas 99 
gevierd en dat was natuurlijk super awesome. 100 

ISO  101 
 102 

Algemeen Izi is net met een aantal raadsleden bij dhr. Boels geweest. Er is niet veel 103 
nieuwe informatie boven tafel gekomen. Hierover volgt een verslag aan de raad. Farah is erg 104 
ziek geweest, maar weer aanwezig. Vera meldt over het KSA artikel dat ze het vreemd vindt dat 105 
eerst besproken is om geen directe reactie op het KSA artikel te sturen, maar dat de raad via zijn 106 
gekozen artikel nu toch direct reageert. Cathelijne geeft aan dat verslagen van werkgroepen of 107 
bijeenkomsten binnen een week aan de raad verstuurd worden om op schema te blijven.    108 
 109 
11.15 Tariq komt de vergadering binnen.  110 

4. Update commissies 
O&F Dinsdag hebben Jesse, Gaby en Izi een gesprek gehad met Kees Lammers en Jenneke 111 
Haaksma van huisvestingsontwikkeling. Kees vertelde dat de tweede grote collegezaal die nodig 112 
is voor het onderwijs op REC in principe in de OMHP komt. Wij hebben aangegeven dat het onze 113 
voorkeur heeft als de collegezaal gewoon op het roeterseiland komt. Kees en Jenneke gaven 114 
verder aan graag met ons en andere studenten (zoals FSR FGw) in gesprek te gaan over de 115 

Pagina 3 ~ 9 



 

binnenstadscampus. Volgende week brengt O&F een uitgebreide huisvestingsupdate naar de 116 
PV. Tariq heeft het vergaderschema voor de profileringsfondswerkgroep ontvangen. Hij heeft 117 
inmiddels ook een één op één gesprek gehad met Babs van den Bergh, hoofd AZ en voorzitster 118 
van de werkgroep. Een tweede gesprek staat gepland, Birk Jonker van AKVV zal zich daarbij 119 
aansluiten. Tijdens de SVO's van de ASVA is gebleken dat het onderwerp erg speelt onder 120 
studieverenigingen. ASVA organiseert een denktank over het profileringsfonds voor 121 
studieverenigingen. Dat is voor ons een ideale gelegenheid om aan input te komen. In de CV van 122 
O&F is besproken dat we ons proactief willen opstellen in dit dossier. Tariq is daar zoals blijkt al 123 
volop mee bezig. Jesse heeft deze week een nieuw onderwerp geïntroduceerd: 124 
zaalreserveringen UB. BOL en de UB denken na over een systeem dat het mogelijk moet maken 125 
voor studenten om leegstaande lokalen te reserveren om te gebruiken als studieplek. Jesse is 126 
niet heel optimistisch dat dit systeem snel van de grond zal komen: er is weinig budget, en er 127 
zijn nog een aantal praktische problemen. Het initiatief is echter lovenswaardig. 128 
 129 
O&O Een tijd terug heeft de CSR een adviesaanvraag gekregen voor de Regeling 130 
Studiekeuzeadvies van Intake en Matching. Hierop is eerst negatief geadviseerd. Het College 131 
heeft hierop een aangepaste regeling gestuurd waar de CSR nog op moet reageren. Een concept 132 
reactie is besproken en ligt aankomende PV ter besluitvorming voor aan de CSR. Naast deze 133 
reactie is er een reactie opgesteld op de model OER’en. Een interessante discussie hierbij is de 134 
discussie betreffend het harmoniseren van stukken in het algemeen. Deze discussie zal nog 135 
uitgebreid gevoerd gaan worden binnen O&O, maar een eerste discussie voor de mOER’en is 136 
wel besproken. Op de CV zal ook dit gedeelte van de discussie kort besproken worden. Na de 137 
kerst wordt er een plan van aanpak besproken voor het dossier Examencommissies. UvA-Q 138 
loopt rustig door, evenals Honours- en Excellentie. In januari, zodra het AFS-besluit is genomen, 139 
zal de commissie weer nieuwe dossiers oppakken. 140 
 141 
V&C  Bij deze een beetje vertraagd de commissieupdate van V&C.  Vorige week is er heel 142 
goed gecommuniceerd door de commissie. Alle stukken die in het media schema stonden zijn 143 
geplaatst. Laten we deze lijn vasthouden en ook deze week ernaar streven alles wat in het 144 
media schema staat ook daadwerkelijk te communiceren. I'm counting on you guys :). Verder is 145 
deze woensdag de voordrachtsavond van de Docent van het Jaar verkiezing. Super leuk dus 146 
komt allen! En steun jouw favoriete docent. Verder willen we ons ook gaan bezighouden met de 147 
planning van de wijze waarop wij als CSR afzonderlijk gaan communiceren over de definitieve 148 
besluitvorming omtrent AFS. Verder is er besloten binnen V&C geen kerstkaart maar een 149 
nieuwjaarskaart uit te sturen, i.v.m. de tijdsdruk en het feit dat je een nieuwjaarskaart langer 150 
kan bewaren. 151 

5. Vaststellen agenda 
Izi wil het facebook event toevoegen bij AFS algemeen. Deze wordt in de discussie gevoegd. 152 

6. UvA Q 
Gaby heeft een informerend stuk UvA Q geschreven en de bijlage is van dhr. Hoekstra. In het 153 
stuk voor de UCO staan een aantal best practises over de terugkoppeling van vakevaluaties naar 154 
de student toe. Gaby heeft de practises op een rij gezet met het commentaar hierop van de 155 
commissie O&O. Zij vraagt of er andere meningen zijn, omdat dhr. Hoekstra open staat voor alle 156 
feedback. Er wordt gevraagd of de PV zich in de punten kan vinden. Dat is het geval.  157 

7. mOERen 
Cathelijne legt uit dat het commentaar van de vorige pv is meegenomen in de brief aan het 158 
College. Er zijn geen opmerkingen of vragen over de brief. De brief wordt per alinea 159 
doorgelopen: er zijn geen opmerkingen.  160 
 161 
131211-01 De CSR besluit unaniem om zijn reactie betreffende de mOERen te  162 

versturen aan het College.  163 
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8. Intake & Matching 
Na een leespauze neemt Kyah het woord en geeft uitleg aan de brief. Eerder heeft de raad 164 
negatief geadviseerd op de regeling. De regeling is toen aangepast op een punt na. Tijdens de OV 165 
zijn hier vragen over gesteld en dit is tijdens O&O besproken. Cathelijne vraagt wat de reactie 166 
was van Miek Krol. Bart geeft aan nog een aantal vragen aan haar te hebben gesteld over het 167 
vragen van twee bachelors of aanverwante studies. Miek Krol wist niet zeker of aspirant-168 
studenten die twee bachelors willen doen ook twee matching weken moeten volgen maar dacht 169 
van wel. Het overlaten aan opleidingen geldt voor studenten die een positief advies hebben 170 
voor bijvoorbeeld wiskunde, maar uiteindelijk natuurkunde (of een verwante opleiding) willen 171 
volgen. Hier zei ze dat het begrijpelijk is als opleidingen dan een positief advies van een 172 
verwante opleiding toestaan als toelating. Kyah geeft aan dat hierover meer duidelijkheid wordt 173 
gevraagd in de brief. De brief wordt per alinea doorgenomen:  174 
Al.1-2 geen.  175 
Al.3: Gaby leest in de brief dat het lijkt dat de raad enkel voor bepaalde studenten een 176 
uitzondering wordt gevraagd. Zij wil dit stuk harder stellen. Vera is het daarmee eens en geeft 177 
aan dat de volgorde gewisseld kan worden en geeft aan dat het een adviesbrief betreft, geen 178 
instemming. Cathelijne ziet liever in plaats van ‘niet ver af’, ‘dichtbij’  in de tekst.  179 
Al.4: Tariq vraagt naar de speciale gevallen die na de week afhaken en de reactie van het College 180 
daarop. Zij zien die groep als de groep waarvoor de week het meest belangrijk is. Kyah legt uit 181 
dat O&O twee groepen ziet: een die bij het studiegebied blijven en een die willen switchen naar 182 
een geheel andere studie. Voor de eerste groep is een tweede week niet nodig, voor de tweede 183 
wel. Izi wil dan het deel over eigen verantwoordelijkheid graag in de brief hebben staan. Vera 184 
wil voorzichtig zijn met deze argumentatie, omdat deze snel opzij wordt geschoven. Zij stelt 185 
voor om het heroriëntatietraject er is om ‘de student te begeleiden, waardoor een tweede week 186 
overbodig is’. Izi is van mening dat de tekst dan ook ongewijzigd kan blijven. Het 187 
heroriëntatietraject wordt extra opgenomen in de alinea.  188 
Al.5: Izi vraagt naar de afweging voor een schriftelijke reactie. Kyah vindt altijd dat er 189 
onduidelijkheden zijn binnen de UvA matching en wil daarop graag de uitleg op papier. Izi 190 
begrijpt dit en ziet graag dat is wordt opgenomen in de brief.         191 
 192 
131211-02 De CSR besluit unaniem om de reactie op de aangepaste regeling  193 

SKA te versturen aan het College met in achtneming van de wijzigingen 194 
zoals verwoord tijdens de pv van 131211.   195 

9. Science in Transition 
Door de afwezigheid van Jessica neemt Sam het woord. SiT verzet zich tegen de prestatiedruk in 196 
de academische wereld. Sam heeft contact met hen opgenomen en nu willen zij een debat 197 
organiseren. Gisteren is het SiT besproken met de rector op het IO. De rector houdt zich ook 198 
bezig met dit punt en komt graag naar de debatavond om haar mening te geven. Er zijn geen 199 
vragen en de raad wil graag met SiT werken. De debatavond zal plaatsvinden op 14 januari. Izi 200 
vraagt of dit niet te kort dag is. Sam denkt dat dit moet lukken. Als publiek wil hij COR-leden en 201 
studentenraden uitnodigen. Cathelijne vraagt zich af of de rector wel kan op deze korte termijn. 202 
Sam zal dit met haar afstemmen.    203 
 204 
131211-01 Sam stemt met (het secretariaat van) de rector haar aanwezigheid af bij  205 

het Science in Transition debat.  206 

10. AFS Algemeen 
Cathelijne licht het stuk toe. Het stuk is een samenvatting van het traject voor de komende twee 207 
weken. Er zijn afspraken gemaakt met de COR over een afwegingenlijst en hierover wil 208 
Cathelijne weten of dit duidelijk is. Radboud heeft gevraagd of hij de vertrouwelijke AFS notulen 209 
van de raad mag inzien. Daarnaast worden de verschillende sessies en andere bijeenkomsten 210 
genoemd. Toegevoegd wordt het facebookevent. 211 
 Er zijn algemene vragen. Tariq vraagt over de GV afspraken of bij de sluiting 212 
meegegeven kan worden wat de verdere procedure gaat zijn. Sam brengt in dat hij het woord 213 
afweging ziet, maar dit moeten overwegingen zijn. De locatie van de 20e wordt hopelijk een 214 
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grote zaal. Dit regelt Sam met het congresbureau. Er wordt naar het GSR-tijdstip van de 17e 215 
gevraagd. Dit is van 13.00-14.00. Kyah vraagt naar het idee achter het diner. Er is geen 216 
duidelijke opzet, daarom zal Sam nog met Ottho bellen. Hij verwacht dat het zal gaan over de 217 
onderhandelsessie en het uitwisselen van standpunten. Cathelijne wil voordat Sam belt vast een 218 
raadsinsteek hebben. De raad betaalt niet voor het diner. Vera verwijst naar eerdere 219 
gesprekken over de onderhandelsessie, waarover is gezegd dat de raad enkel zijn angsten zou 220 
delen. Jesse vraagt of er nog iets met verenigingen wordt gedaan betreffende de AFS. Het lijkt 221 
hem een goed idee om nog een peiling te doen, al is dit lastig om te doen als gehele raad. Tariq 222 
vertelt dat op het studieverenigingen overleg veel gesproken is over AFS. Vandaag is het 223 
Bètaverenigingen overleg. Hier zal Tariq bij zijn om een update te geven over de CSR. Hij kan 224 
hen ook vragen of er behoefte is aan contact met de CSR. Bart vraagt of hij wil pijlen hoe de 225 
verenigingen hun gesprekken met de rector vonden. Zelf was de rector tevreden over deze 226 
gesprekken. Bart hoort graag beide kanten. Kyah vertelt kort dat zij van de verenigingen hoorde 227 
dat zij de gesprekken niet bevredigend vonden.  228 
 De inbreng voor het diner ziet Sam zo voor zich: de verschillende partijen vertellen 229 
over hun mening, waarna wordt er gebrainstormd over het verdere verloop van het traject. 230 
Cathelijne vertelt dat het om aftasten gaat en niet tot het toekomen tot een compromis. Tariq is 231 
van mening dat de raad kan aangeven dat er geen faculteitsreglement klaar ligt, en dat ook 232 
andere zaken niet duidelijk zijn. Dit maakt instemming voorbarig. Sam vraagt of er dingen zijn 233 
die de raad niet wil zeggen tegen de medezeggenschap van de VU. Cathelijne stelt dat het 234 
belangrijk is dat Sam onderscheid maakt tussen het raadsstandpunt en zijn eigen mening. Bart 235 
denkt dat er nooit een standpunt van 14 leden naar buiten gebracht kan worden. Wel kan Sam 236 
zich houden aan de meningenronde die vorige pv gehouden is. Gaby  voegt toe dat zij de zorg 237 
heeft dat met het uiten van zorgen het College dit snel van de hand doet met een gehaaste 238 
toezegging. Izi ziet hier geen probleem in. Jesse geeft aan dat de VU mogelijk moet worden 239 
voorbereidt op wat er komen gaat. Hij wil niet dat de zaken er voor zorgen dat de VU de 240 
medezeggenschap van de UvA dingen gaat verwijten. Met een diner kan de samenhorigheid in 241 
stand worden gehouden.  242 
 Over de onderhandelsessie heeft Sam opheldering gevraagd bij het secretariaat van 243 
mevr. Gunning, hij heet echter nog geen reactie gehad. Wat er gezegd moet worden, is vorige pv 244 
al besproken, geeft Vera aan. Cathelijne wil de insteek nog een keer doornemen, zodat zij het 245 
juiste woord verkondigt namens de raad. Vera vat samen wat er de vorige keer afgesproken is. 246 
De zorgen zouden geuit worden en zij noemt het faculteitsreglement als voorbeeld. Kyah voegt 247 
toe dat het niet enkel om het reglement gaat, maar ook om het proces waardoor opstelling van 248 
het reglement mis liep. Naast de zorgen, mag er ook vooruit gewezen worden naar de komend 249 
brief, vindt Gaby, zodat het College voorbereid wordt. Sam vraagt waarom dit de afgelopen GOV 250 
niet is gedaan. Gaby en ook andere raadsleden zijn van mening dat er wel degelijk zorgen 251 
aangegeven zijn tijdens de laatste bijeenkomst met het College. Mogelijk heeft het College zich 252 
dit enkel te laat gerealiseerd, stelt Tariq. Er werd al over het reglement gesproken en Tariq was 253 
niet te spreken over het antwoord op deze zorg door de College-voorzitter. Gaby vraagt zich af 254 
of het punt van draagvlak, dat nooit een goede respons heeft gehad, weer aangekaart moet 255 
worden tijdens de sessie. Izi is van mening dat de raad hier ook steken heeft laten vallen, omdat 256 
hij niet goed heeft aangegeven wat hij wilde. Maar het College heeft dit ook, antwoordt Tariq. 257 
Vera vindt dat de raad ook wel een aantal dingen heeft aangegeven. Gaby ziet de brief in dit 258 
kader van grote waarde, indien de AFWS niet door gaat, wil zij de andere mogelijkheden graag 259 
nog met de rector bespreken. Izi wil deze discussie later nog een keer voeren. De raad bepaalt 260 
wie er naar de sessie gaan. Dit zullen Sam en Cathelijne zijn.          261 
 Er wordt gevraagd of Radboud de notulen over CSR mag lezen, met verstande dat de 262 
CSR de COR-notulen mag lezen. Tariq vindt dan dat de FSR de notulen ook mogen inzien. Hij 263 
verwacht niet dat er veel uit de COR-notulen te halen valt en de uitwisseling hoeft van hem dan 264 
niet. Anne Louise vraagt zich ook af of de raad de COR-notulen als meerwaarde ziet. Izi ziet er 265 
echter geen nadelen in, maar ziet wel voordelen in het delen van de notulen met de FSR. Bart is 266 
niet van mening om de notulen direct met beide groepen te delen. Met de COR is al veel 267 
uitgewisseld, vandaar dat hij geen schriftelijke versie meer nodig heeft. Tariq ziet liever dat de 268 
pv’s met rust worden gelaten en dat de raden zich concentreren op het opstellen van de lijsten. 269 
Jesse wil niet de vertrouwelijkheid herzien. Indien Radboud bepaalde dingen specifiek wil 270 
weten, kan de raad dat ook aan hem sturen. Sam vat de punten samen en er wordt voor gekozen 271 
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om de notulen niet aan hem te sturen. Het delen met de FSR is tevens volgend de raad niet 272 
nodig. Gaby is meer voor de mondelinge aanpak, mogelijk tijdens de GSR. Irma geeft aan dat het 273 
sturen van vertrouwelijke stukken aan anderen er meestal toe leidt dat hoe groter de groep is, 274 
hoe meer kans er is dat documenten op internet verschijnen. Morgen wordt er en 275 
meningenronde gehouden tijdens de bijeenkomst met de FSR. De notulen worden niet met hen 276 
gedeeld.                     277 
 Sam vraagt Bart of hij de meningen van COR-leden op schrift wil zetten. Bart heeft niet 278 
onthouden wie wat heeft gezegd tijdens informele meeting en kan dit niet doen. Kyah stelt voor 279 
om met de hele raad een document op google-drive aan te maken. Tariq maakt hier een opzet 280 
voor. 281 
 Het facebookevent is volgens Tariq al achterhaald. Voor de toekomst wil hij nog een 282 
keer spreken over hoe de raad snel kan reageren en events aan kan maken. Izi wil nog wel een 283 
event aanmaken, maar heeft liever een officiële manier van uitnodigen. Anne Louise wil eerst 284 
weten wat voor ruimte de GOV heeft alvorens mensen in persoon uit te nodigen. Cathelijne 285 
vraagt zich af hoe de aanwezigen gemanaged moeten worden, vooral als zij niet in de zaal 286 
passen. Vera denkt dat mensen wel geweigerd kunnen worden, voor brandveiligheid en rust 287 
tijden de vergadering. Tariq noemt het event van gisteren meer een vooraankondiging. Deze 288 
had een week eerder al online gezet kunnen worden. Primair voor Tariq is het inlichten van de 289 
achterban. Dit is gedaan via de site en facebook. Het management op de dag zelf is dan 290 
secundair. Bart is het er niet geheel mee eens. Hij wil graag een ruimte waar mensen echt in 291 
passen. Irma vraagt of er al mensen van FS op de zaak zitten. Ze geeft aan dat het melden van 292 
een event als dit bij alle gremia bekend moet zijn en mogelijk ook beveiliging nodig heeft. Zij zal 293 
het DB hier verder mee helpen. Sam neemt zo direct contact op met het congresbureau om 294 
buiten de UvA naar een zaal te zoeken. Nu is de grootste zaal van de UvA gereserveerd. Hopelijk 295 
worden de kosten door het College betaald. Met Irma zal hij kijken naar het op de hoogte stellen 296 
van de juiste gremia. Betreffende de GOV. Izi vraagt om ene harde deadline voor de zaal. Sam 297 
wil dit tijdens de volgende pv klaar hebben. Tariq denkt nog wel aan een officiële, formele 298 
uitnodiging voor studieverenigingen. Daarna kan dit ook openbaar op de facebook gezet 299 
worden. Andere raadsleden zijn wel voor het event, zodat de communicatie naar de achterban 300 
lopend blijft. Anne Louise maakt een facebookevent aan voor de GOV van 20 december.          301 
 302 
131211-02 Tariq maakt een overzicht van de meningen van de bètaverenigingen  303 

over hun gesprek met de rector.           304 
131211-03 Tariq maakt een opzet voor een overzicht van de meningen van COR- 305 

leden betreffende de AFS op de google-drive.  306 
131211-04 Sam en Irma gaan opzoek naar een grotere zaal voor de GOV van 20  307 

december. Sam rapporteert hierover op de pv van 131218. 308 
131211-05 Anne Louise maakt een facebook-event aan voor de GOV van 20  309 

december. 310 

11. Persbericht AFS 
 311 

De raad bespreekt het plan van aanpak met betrekking tot het opstellen van een mediabeleid. 312 
Cathelijne vraagt of het stuk met Jessica is besproken. Dat is kort gedaan en zal met haar verder 313 
worden besproken.   314 

12. Standpunt AFS FNWI brief 
Na een leespauze vraagt Bart of de vragen die al meegegeven kunnen worden aan de personen 315 
die met de FSR gaan praten. Izi verwacht dat dit door de lengte van de brief niet mogelijk is. De 316 
meeste raadsleden hebben de brief nog niet geheel gelezen, een tijdsindicatie van vragen per 317 
onderwerp is daarom nog niet mogelijk. Anne Louise stelt voor dat ieder de stukken leest en 318 
vragen op de mail zet. Een persoon kan deze dan bundelen. De google-drive wordt genoemd. 319 
Een aantal raadsleden geeft aan dit niet af te krijgen in de komende twee uur.  De eerste 320 
inventaris wordt gemaakt door Izi en Sam. Na deze eerste indeling kunnen raadsleden de 321 
stukken vanavond nogmaals de stukken lezen en vragen bedenken. Tariq stelt voor om vragen 322 
morgen mee te nemen. Hij heeft vertrouwen in Eva Reijman, die de vergadering goed kan 323 
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leiden. Izi wil er wel zeker van zijn dat de raad vragen heeft om mee te nemen morgen. Daarom 324 
wil hij toch graag een verzameling van vragen. Gaby ziet liever dat ieder zijn vragen over de 325 
hele brief moet inleveren voor morgen 12.00u. Bart lijkt het voor Eva wel handig om een 326 
tijdschatting te kunnen maken en stelt voor dat dit aan Eva gevraagd wordt. De raad doet 327 
navraag bij Eva en bepaalt daarna of een lijst wenselijk is.        328 

13. CSR in de media 
Sam is telefonisch geïnterviewd over de wetswijziging door de minister. Deze scheen te hebben 329 
gezegd dat er geen medezeggenschap is in Nederland. Sam heeft zich daar tegen uitgesproken. 330 
Het Parool probeert in contact te komen met Sam. Het FNWI standpunt is in de Folia 331 
verschenen.  332 

14. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 333 

15. Rondvraag en sluiting 
Anne Louise vertelt over het verwijderen van een post over een event op de facebooksite. Deze 334 
is niet verwijderd, maar op een verkeerd deel van de site gezet. Binnen V&C zal een beleid voor 335 
het posten van events door derden op de facebooksite opgesteld worden. Vera vertelt dat de 336 
wc-krant af is. Gisteren was het SVO waarop de ASVA liet weten de week van de actieve student 337 
te gaan organiseren. Ook gaan ze een besturenborrel organiseren op 15 januari. Vanavond is de 338 
voordrachtsavond van de Docent van het Jaar-verkiezing. Jesse nodigt ieder hiervoor uit. 339 
Cathelijne verwijst naar het corvee- en het taartenrooster. Het BVO van de FNWI is om 17.00u.      340 
 341 
131211-06  V&C stelt een beleid op met betrekking tot posts van derden op de CSR-342 

facebook. 343 
 344 
Sam sluit de vergadering om 13.14 345 

Besluiten 
131211-01 De CSR besluit unaniem om zijn reactie betreffende de mOERen te versturen aan het College.  346 
131211-02 De CSR besluit unaniem om de reactie op de aangepaste regeling SKA te versturen aan het 347 

College met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens de pv van 131211.   348 

Actielijst 
131211-01 Sam stemt met (het secretariaat van) de rector haar aanwezigheid af bij het Science in 349 

Transition debat.  350 
131211-02 Tariq maakt een overzicht van de meningen van de bètaverenigingen over hun gesprek met 351 

de rector.           352 
131211-03 Tariq maakt een opzet voor een overzicht van de meningen van COR-leden betreffende de 353 

AFS op de google-drive.  354 
131211-04 Sam en Irma gaan opzoek naar een grotere zaal voor de GOV van 20 december. Sam  355 

rapporteert hierover op de pv van 131218. 356 
131211-05 Anne Louise maakt een facebook-event aan voor de GOV van 20 december. 357 
131211-06  V&C stelt een beleid op met betrekking tot posts van derden op de CSR-facebook. 358 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 359 

aan Sam. 360 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 361 

regels te houden. 362 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 363 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 364 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 365 
130417-02 De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht voor CoBo’s bij op de google-drive. 366 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 367 

via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 368 
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Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 369 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 370 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 371 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 372 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 373 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 374 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 375 
130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-376 

mail van Irma. 377 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  378 

houden.  379 
131127-01 Raadsleden houden het mediabord van Jessica in de gaten. 380 
 381 
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