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Opening 
Sam opent de vergadering om 13.05 1 

1. Post 
 Irma behandelt de postlijst. 2 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 3 

3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 

DB Vorige week is er reactie gekomen over de data van het inwerken van het secretariaat 4 
van Dymph. Dat houdt in dat de startdag op 20 juni zal plaatsvinden en het 5 
Maagdenhuisweekend zal vallen op 6 en 7 september. Irma is druk bezig met het vastleggen van 6 
zalen. Als deze vastliggen, zullen we deze ook zo snel mogelijk doorgeven aan de fsr'en en mail 7 
ik het rond in de CSR. Verder ga ik deze week een eerste zoektocht doen voor een locatie voor 8 
het CSR weekend. Op vrijdag werden Sam en Radboud gemaild omdat Louise op 9 
dinsdagochtend 25 februari weer een overleg met ons wilde. Louise wilde het nogmaals over de 10 
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GV-brief wil hebben en hoe verder. We hebben Louise erop gewezen dat afspraken maken 11 
eigenlijk na woensdag voor de CSR beter uitkomt voor de afstemming. Het gesprek is in de 12 
vorm van een nazending op deze PV toegevoegd. Verder is er een vanuit de VU een debatreeks 13 
‘Maatschappij in de maak’ en op 15 april vindt er een debat plaats over samenwerking UvA VU 14 
o.a. met Louise Gunning en Jaap Winter. Gaby en Kyah zullen meehelpen met de voorbereiding 15 
van het debat op 11 maart. Aankomende vrijdag is de Algemene Vergadering van het ISO, dit zal 16 
Sam gaan voorbereiden. 17 

Afgevaardigden 18 

 19 
AMC    Er moet landelijk worden bezuinigd op de opleiding van arts-assistenten. Er is 20 
daarom een plan ontwikkeld om coasssistenten de mogelijkheid te bieden een dedicated 21 
masterschakeljaar te doen. Deze coasssistenten worden dan specifieker in een bepaalde 22 
richting opgeleid, waardoor zij als zij een specialisatie in deze richting gaan doen een halfjaar 23 
korter over hun arts-assistent opleiding kunnen doen. Het is de bedoeling dat eerst 10% van de 24 
coasssistenten een dm gaat doen, waarna dot zal oplopen tot 70%. Wij zien vele zorgen bij de 25 
dm, zoals de kans dat dit helemaal geen bezuiniging oplevert. Wij gaan deze zorgen uitten. 26 
Daarnaast willen wij in gesprek gaan met de faculteit om de instroom van 27 
geneeskundestudenten te verlagen. Er bestaat op dit moment veel werkloosheid onder 28 
gespecialiseerden. De instroom zal echter misschien niet verlaagd worden, met als 29 
argumentatie dat er altijd sprake is van fluctuaties en dit pas in 2021 effect zou hebben op de 30 
arbeidsmarkt. Wij denken wel dat het een goed idee is om de instroom te verlagen. 31 

 32 
FGw    Geen PV gehad deze week dus korte update. Het advies over de begroting is bijna af 33 
en we zijn nog steeds bezig met de OER. Ook zijn we nog bezig met 8-8-4, waarover we ook een 34 
OC-bijeenkomst gaan organiseren. Over het governance-vraagstuk en het OBP-plan gaan we 35 
samenwerken met de OR. Inwerken wordt gepland, en de eerste FSR FGW nieuwsbrief komt 36 
eraan. Ook onze BSA-informatie-website wordt uitgebreid. 37 
 38 
FdR Nog steeds zijn niet alle PPLE stukken binnen.   39 
 40 
FEB The council is working on reviewing the first OER draft. We had a think tank about 41 
what students are missing from their education several weeks ago, now we will write an advice 42 
from it on several more specific topics. FSR is thinking now how student feedback groups 43 
(where students and teacher talk about the course and review what could be improved, what 44 
went well) could be incorporated into "trouble" courses which consistently score lower than 45 
the average in course evaluations, we would like that would be organized either through the 46 
OCs or study associations. We are also monitoring Intake & Matching, which seems to be going 47 
well at FEB and the new education programmes which are planned to begin 2014, PPLE and a 48 
joint master Entrepreneurship with the VU. 49 
 50 
FNWI    Vorige week was er een gesprek met Louise, Dymph en Miek waar ik nog een korte 51 
terugkoppeling van zou geven. Het kwam er eigenlijk vooral op neer dat het CvB heel blij is met 52 
de decaan en dat ze geen problemen zien. Haar aanstelling is zoals afgesproken wel 53 
heroverwogen in januari, maar toen is besloten de situatie zo te houden, omdat de voordelen 54 
opwegen tegen de nadelen volgens het CvB. Afgelopen weekend hadden we evaluatieweekend, 55 
daar is onder andere gebrainstormd over de toekomst van de FNWI en de samenwerking met 56 
de VU. Deze week gaan we de brainstorm tijdens de PV verder uitwerken. We hebben een 57 
gesprek gehad met de decaan om antwoord te krijgen op onze vragen die tijdens het IO niet 58 
beantwoord konden worden over de nieuwe vicedecaan en de programmadirecteur 59 
Samenwerking. De terugkoppeling daarvan moet nog plaats vinden. We vormen deze week ons 60 
advies over UvA Matching, waarin we een aantal verbeterpunten op de facultaire uitwerking 61 
van UvA Matching aankaarten. We gaan ook verder met Academische Vaardigheden, we gaan 62 
een aantal vernieuwingen in tutoraat en AV voorstellen om het onderwijs te verbeteren. Deze 63 
week gaan we verder met het bekijken van de samenwerking in het masteronderwijs en wat 64 
hier voor nodig is qua administratiesystemen etc. Ook zijn we alweer begonnen met het 65 
organiseren van het inwerkweekend! 66 
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 67 
FMG   68 
 69 
ISO  70 

 71 

Algemeen Cathelijne vraagt wie er mee willen naar de GSR. Jessica vraagt of de 72 
raadsleden het verkiezingsfilmpje willen delen via facebook. Ze vraagt ook of de raadssimulatie 73 
onder geïnteresseerden bekend gemaakt kan worden. Bart maakt deze week een verslag van 74 
zijn werkbezoek aan Zweden. Irma vertelt dat er een nieuwe PC op de pek van Jessica staat. 75 
Tariq wil de overdracht van het corvee-rooster onderdeel van de pv te maken. Ook vragen hij en 76 
Izi wil er naar de I-strategy van dinsdag kunnen gaan. Cathelijne en Irma melden zich aan. Bart 77 
kan het eerste deel bijwonen. Sam vertelt dat de secretaris van Machiavelli de raad heeft 78 
gevraagd een stuk te schrijven voor hun almanak. Commissie V&C pakt dit op. De UvA heeft een 79 
communicatieplatform instellingsplan voor medewerkers. Sam heeft hier nu met BC over 80 
gesproken en mogelijk worden studenten nu ook bij het platform betrekken. Sam is de komende 81 
weken veel bij het ISO en daardoor minder bereikbaar voor de raad. Irma geeft aan dat de FSR 82 
FEB een andere campagnegeldverdeling zal aanhouden voor de verkiezingen en vraagt of 83 
andere afgevaardigden hier strak willen toezien op dergelijke beslissingen binnen hun FSR. Een 84 
andere verdeling kan, maar dan hoort het secretariaat dit graag en ook de partijen dienen op te 85 
hoogte te worden gesteld. 86 
 87 
140226-01 Raadsleden delen het campagnefilmpje van de verkiezingen op facebook  88 

en wijzen anderen op de simulatie.     89 
140226-02 V&C schrijft een stukje voor de almanak van Machiavelli. 90 
140226-03 FSR afgevaardigden geven het zsm aan bij de secretaris als hun FSR af 91 

wil wijken van de campagnebudgetverdeling. 92 
 93 
    94 

4. Update commissies 
O&F   Gisteren hebben we als O&F (incl. Irma) kennisgemaakt met de nieuwe vice-95 
voorzitter van het CvB Hans Amman. Het was een heel leuk gesprek waarbij meteen bleek dat 96 
Hans er geen moeite mee heeft het achterste van z'n tong te laten zien. 'Je hoeft van mij geen 97 
politieke antwoorden te verwachten.' We hebben het heel open gehad over huisvesting, de 98 
financiële toekomst van de universiteit en duurzaamheid. Ook gaf hij ons meteen z'n 99 
06nummer. Het advies inschrijvingsbesluit (instellingscollegegelden) zou vandaag 100 
besluitvormend besproken worden in de PV. Gisteren bleek in de CV echter dat er in de 101 
commissie nog vragen waren over het collegegeld voor schakeltrajecten. Izi is daarna bij Miek 102 
langs geweest om nog wat verhelderende vragen te stellen. Verder heeft hij Miek toestemming 103 
te geven om in afwachting van ons advies de niet controversiële dingen uit het 104 
inschrijvingsbesluit alvast te communiceren naar (aankomende) studenten. Het advies wordt 105 
nu volgende week geagendeerd in de PV. Ook de brief over het profileringsfonds zou vandaag in 106 
de PV besproken worden, maar ook die bleek nog niet af. We hebben besproken dat het lastig is 107 
voor O&F dat onze CV tussen de deadline voor de PV en de PV zelf invalt. We zullen onze CV 108 
wellicht verplaatsen naar donderdag eind van de middag, of vrijdag. Het kiesreglement is 109 
binnen. Onze reactie ligt al een tijdje klaar. 110 
 111 
O&O Kort geleden is er een kennismakingsbijeenkomst geweest van de Honourscommissie 112 
UvA-VU. Deze commissie heeft onder andere als taak om honoursvakken/programma’s goed te 113 
keuren en te zorgen dat deze in het UvA/VU Honoursregister komen. De USR, CSR, 114 
Honourscouncil en Extensus zijn voor de kennismaking uitgenodigd. In de uiteindelijke 115 
commissie kunnen twee studentleden deelnemen. Wij vinden het belangrijk dat de CSR (Gaby) 116 
hier als formeel orgaan in komt te zitten. De eerste bijeenkomst, waarna we meer informatie 117 
zullen ontvangen, is begin maart. Er is tevens gediscussieerd over 8-8-4. Het onderwerp blijkt 118 
op meerdere faculteiten te spelen. De commissie gaat inventariseren wat er op dit moment al 119 
bekend is op verschillende faculteiten over 8-8-4 (wat gaat er goed en wat niet), om vervolgens 120 
te oordelen of we op centraal niveau iets met dit dossier willen (bijv. het verzoek tot een 121 
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evaluatie op alle faculteiten). In het kader van het instellingsplan is er kort gediscussieerd over 122 
onderwijskwaliteit. Deze discussie willen we graag met de hele CSR voeren op de eerstvolgende 123 
OV. Voor Examencommissies is geconcludeerd dat  de UvA momenteel al hard werkt aan een 124 
extern lid in de EC en we hier als CSR op dit moment niets mee kunnen. Het dossier kan daarom 125 
worden afgerond. Verder is er voor Digitalisering in het onderwijs veel gelezen op het gebied 126 
van MOOC’s en videocolleges. Er gaat nu per onderwerp gekeken worden hoe de relatie is (of 127 
zou kunnen/moeten zijn) met onderwijs. 128 
 129 

V&C  Deze week een relatief korte update van V&C. Er wordt hard gewerkt aan de 130 
verkiezingen, het facebook event van de Studentenraadsimulatie is op facebook geboost en we 131 
hopen het een groot succes te maken. Hiervoor kunnen we ieders hulp gebruiken, als je nog 132 
mensen kent die mogelijk interesse hebben in een jaar SR aarzel dan niet en raadt ze aan om 133 
naar de simulatie te gaan. Verder zal er deze week promotiemateriaal besteld worden (het gaat 134 
om sowieso om flyers en pennen en waarschijnlijk ook fles/blikjesopeners met logo). Het 135 
promotiemateriaal voor de UB-nacht zal ook besteld gaan worden en dinsdag vindt er een 136 
overleg plaats met de UB waar onder andere het programma vastgelegd zal worden. Daarnaast 137 
wordt er deze week ook hard gewerkt aan een nieuwe wc-krant en zal ook de website veel 138 
aandacht krijgen. Vorige week is er over het volgende gecommuniceerd: facebook --> 139 
harmonisatie vakaanmelding, filmpje SR-verkiezingen en Studentenraadsimulatie  Website--> 140 
harmonisatie vakaanmelding en Studentenraadsimulatie. 141 
  142 

5. Vaststellen agenda 
De punten profileringsfonds en instellingscollegegeld worden van de agenda gehaald.  143 

6. OV 
Jaco is aangeschoven en neemt de agenda door. Deze blijft zoals hij nu is, wel zal er naar de 144 
advieslijst worden gekeken, mogelijk verwacht de raad twee antwoorden op vragen betreffende 145 
zijn studiekeuze (een ongevraagd en op aanvraag) adviezen. Daarna nemen de raad en Jaco de 146 
notulen en de actie- en besluitenlijst door.  147 

7. ISO 
Sams algemene indruk van de position papers is dat deze erg lang zijn. De kernpunten heeft hij 148 
in het vergaderstuk geplaatst.  149 
Digitalisering: Blended learning is campusonderwijs ondersteund door web learning. Ook de 150 
andere termen worden van uitleg voorzien. Het ISO pleit voor een flipped classroom, de 151 
klassieke vorm van onderwijs zal hierdoor afnemen. Zelf is Sam niet voor deze keuze. Hij mist, 152 
behalve een financieel argument, onderbouwing voor afname van de klassieke variant. De raad 153 
is het met hem eens. Bart voegt toe dat hoorcolleges naar zijn idee beter kunnen, het wordt in 154 
het paper geschetst als problematisch. Duidelijk blijkt dat de raad veel waarde hecht aan face to 155 
face onderwijs. Een probleem is dat er (te) veel studenten in Nederland zijn om dit te kunnen 156 
realiseren/financieren. Als laatst wordt ingebracht dat opleidingen beter zelf kunnen beslissen 157 
over de verdeling van lessen.  158 
Internationalisering: Sam leest een aantal stukken voor uit het paper. Het ISO wil pleiten voor 159 
voorzetting van studie in het buitenland zonder vertraging op te lopen. Dit vraagt aanpassingen 160 
voor een klein aantal studenten. Bart vraagt zich af of er niet beter gepleit kan worden voor het 161 
kunnen aantonen van een kennisniveau. Sam twijfelt over de bijzin in de tekst over het 162 
curriculum. De raad verwacht niet dat deze regels kunnen worden nageleefd. De international 163 
classroom met getrainde docenten lijkt de raad niet een punt dat van bovenaf opgelegd kan 164 
worden. Het lijkt de raad en overbodig punt om een etiket op te plakken. Het Engels van 165 
docenten in het BKO is volgens Sam niet nodig. Vera vult aan dat dit enkel van belang is voor 166 
Engelstalige studies. Tariq ziet hier juist de drempel in voor docenten die een stap naar het 167 
buitenland(s) willen maken. Deelname cursussen Nederlands stimuleren wordt nuttig 168 
bevonden door de raad. Indien het om budget gaat wil Gaby het idee niet steunen. Het Engels 169 
verhogen in het eerste jaar, vindt de raad de verantwoordelijkheid van de middelbare school en 170 
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eisen daaraan. Er volgen veel meningen waaruit blijkt dat de raad het minimumniveau niet 171 
omlaag bijgesteld wil hebben. Internationale erkenning diploma’s en cijfers is volgens de raad al 172 
het geval binnen Europa. Sam neemt de input mee naar het ISO.                                173 

8. Begroting 
Izi leidt het agendastuk in. Irma verduidelijkt dat het adres van het College 1012 is. Jesse past 174 
dit aan in het correspondentieformat. De kopjes worden per stuk doorgenomen. Een aantal 175 
tekstuele wijzigingen worden doorgegeven. Over campusontwikkeling ziet Gaby graag opname 176 
van de visie van de raad over grote collegezalen. Toevoeging van een bijzin wordt besproken en 177 
Gaby en Jesse pakken dit op. Een aantal punten wordt geconcretiseerd. Bij het slot zal nog 178 
verwezen worden naar de veranderde situatie door het vervallen van AFS.    179 
 180 
140226-04 Jesse past het adres van het CvB aan in de conceptcorrespondentiebrief. 181 
 182 
140226-01 De CSR besluit unaniem om het advies begroting en huisvestingsplan te  183 

versturen aan het College met inachtneming van de wijzigingen zoals 184 
verwoord tijdens de pv van 140226.    185 

9. Benoeming decaan (VERTROUWELIJK) 
De CSR bespreekt de laatste stand van zaken in vertrouwelijke kring.  186 
De aanstelling van de decaan wordt besproken. Er worden drie doelen geschetst. Tariq geeft 187 
aan dat de raadsleden verder met dit punt aan de slag moeten. Cathelijne wil zich met hulp van 188 
een meer juridisch onderlegde raadscollega over de volgende stap buigen. Binnen de GSR zal 189 
het onderwerp verder besproken worden.                                 190 

10. Onderwijskwaliteit 
Het punt wordt omwille van de tijd van de agenda gehaald. Gaby geeft aan dat het open debat 191 
naar aanleiding van de GV heidag is vormgegeven. Zij vraagt of de raadsleden hier over willen 192 
nadenken, zodat het debat tijdens de OV goed ingestoken wordt.  193 

11. CSR in de media 
 Sam staat met een quote in de Folia. 194 

12. Wvttk 
 Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 195 

13. Rondvraag en sluiting   
Farah hoopte deze week al aan te kunnen schuiven, maar dit bleek wat overmoedig. Ze hoopt 196 
dat ze snel weer aan kan schuiven en vanavond zal Cathelijne nog met haar speren. Sam vraagt 197 
wie haar vervangt bij het ISO. Er zijn geen gegadigden.  198 
 199 
Sam sluit de vergadering om 16.08 200 

Besluiten  
140115-01 De CSR besluit unaniem om een bedrag van 100euro uit te geven aan de Nieuwjaarsborrel. 201 
140129-02 De CSR besluit na stemming om de reactie betreffende de herziening van het kiesreglement  202 

te versturen aan het College, mits het instemmingsverzoek niet afwijkt van het 203 
conceptkiesreglement. 204 

140205-01 De CSR besluit unaniem om een SR simulatie te organiseren. 205 
140212-02 De CSR besluit unaniem om een reactie te versturen aan dhr. Dijkgraaf en hem uit te nodigen  206 

om met de raad in gesprek te gaan met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord 207 
tijdens de pv van 140212. Over het proces wordt bericht via sociale media. 208 

140226-01 De CSR besluit unaniem om het advies begroting en huisvestingsplan te versturen aan het  209 
College met inachtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens de pv van 140226. 210 
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Actielijst       
140226-01 Raadsleden delen het campagnefilmpje van de verkiezingen op facebook en wijzen anderen  211 

op de simulatie.     212 
140226-02 V&C schrijft een stukje voor de almanak van Machiavelli. 213 
140226-03 FSR afgevaardigden geven het zsm aan bij de secretaris als hun FSR af wil wijken van de 214 

campagnebudgetverdeling. 215 
140226-04 Jesse past het adres van het CvB aan in de conceptcorrespondentiebrief. 216 

 
Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor 217 

twitter aan Sam. 218 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 219 

regels te houden. 220 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 221 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 222 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 223 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 224 

via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 225 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 226 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 227 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 228 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 229 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 230 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 231 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 232 
130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-233 

mail van Irma. 234 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  235 

houden.  236 
131127-01 Raadsleden houden het mediaschema van Jessica in de gaten. 237 
140122-01 De CSR besluit na stemming de commissie V&C naar eigen inzicht, maar alleen indien het  238 

relevant en van toegevoegde waarde is, foto’s op Facebook te laten plaatsen waarop ook 239 
raadsleden staan afgebeeld. 240 
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