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Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. Harmonisering UvA VU 
7. Panellid EiT 
8. CSR in de media 
9. Wvttk 
10. Rondvraag en sluiting 

Opening 
Cathelijne opent de vergadering om 13.00  1 

1. Post 
 Irma behandelt de postlijst. 2 

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

3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 
DB Voor het inwerken zijn er groepen gemaakt voor de betreffende inwerkactiviteiten van 4 
de CSR. zoals het startweekend, DB verkiezing etc. Deze week zal Cathelijne de groepen 5 
definitief maken. Verder is in het DB de opzet voor de inwerkmap besproken. De deadlines voor 6 
de inwerkmap zijn vanochtend naar iedereen verstuurd en in de google agenda 7 
geplaatst.  Verder gaan we met de CSR nieuwe stappen maken met het instellingsplan. Bart 8 
heeft hier een uitgebreide mail over verstuurd. Als hier nog vragen over zijn kunnen die worden 9 
gericht aan Bart. Aankomende vrijdag hebben we het overleg met de RvT.  10 
 Tariq vraagt naar de DB notulen. Door de Paasvakantie heeft Sam de notulen gemaakt. 11 
Deze staan op Izi’s laptop. Hij zal de notulen snel rondsturen. Daarna vraagt Tariq naar het 12 
voorbespreken van de RvT en ISO. Graag sluit hij zich aan bij Farah om naar het ISO toe te gaan. 13 
Cathelijne vraagt of de raad de agenda van de RvT nu wil doorspreken of dat het DB de 14 
bespreekpunten en ideeën rondmailt. Volgens Jessica is het lastig om concrete doelen te 15 
formuleren voor de RvT vergadering gezien het niet echt mogelijk is hier toezeggingen te 16 
forceren. De punten worden een voor een doorgenomen: harmonisatie is eerder besproken bij 17 
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Aanwezig: Cathelijne Kroon, Izi Hitimana,  Jessica Endert,  Bart Mulders, Kipras 
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Gaby Lunansky,  Soroosh Nassiri Nezhad,  Vera de Weerdt              
Gast: Stefan La Rooij (FSR-FNWI)                
Afwezig:  Sam Quax,  Farah Meeuse Slahouaoui 
Voorzitter:  Cathelijne Kroon     
Notulist:  Irma Peters 

 



 

het agendapunt harmoniseren. Dit punt wordt door Sam opgepakt. De raad had liever een meer 18 
voorbereid agendastuk gehad tijdens de pv. Het DB wilde de vergadering open insteken. Er 19 
wordt nu voor gekozen om per agendapunt een spreker aan te wijzen.      20 

 21 
Vakantiedagen: 22 
Op 1 mei is de UvA gesloten en op 5 mei zal er geen DB vergadering zijn. Deze is verplaatst naar 23 
dinsdag 6 mei. CREA is 1 mei wel geopend. 24 
 25 
Afgevaardigden 26 

 27 
AMC De bachelorherziening komt eraan. Visitatie in 2012 beoordeelde de bachelor 28 
onvoldoende. Er komt een bindend studieadvies voor Geneeskunde. Men wil teambased 29 
learning invoeren, bestaand uit een docent op een grotere groep studenten, met toetsing in 30 
kleine groepen. Er komt een dubbele bachelor geneeskunde-biomedisch. Selectie vindt plaats 31 
op basis van motivatie en een 8+ cijfer op de middelbare school. Studenten beginnen aan beide 32 
bachelors. De mogelijkheid van een dubbele master wordt ook bekeken. Kipras vertelt dat ook 33 
de FEB de mogelijkheid van een dubbele bachelor bekijkt. Ook is er op het AMC sprake van joint 34 
degrees. Hoewel er nog geen master OER is, staat het wel in alle andere OERen vermeld. Bart 35 
laat weten dat de instemmingsverzoeken hiervoor aan de FSR gestuurd moeten worden. Kyah 36 
vertelt dat dit ook op de FNWI speelt.       37 

 38 
FGw Er is geen update.    39 
 40 
FdR De numerus fixus wordt afgeschaft, waarschijnlijk dit jaar nog. 41 

 42 
FEB   The last PV FSR FEB has brainstormed over the input for the IP, AAA and selection for 43 
the masters. We are working on implementing course feedback panels where students could sit 44 
together with their teacher two times during their course (before midterms and before final) 45 
and could constructively discuss about the way the course is thought. We are working on this 46 
now with the OC. Therefore it is quite likely that the faculty itself will support such project and 47 
provide the budget. We also working toward making more trainings for teacher's to improve 48 
their didactic skills, than just the BKO, to be compulsory. An advice about FEB year plan has 49 
been sent out, where advised positively but recommended a number of improvements, from 50 
expanding the pilot which is at FMG to open the classrooms for students, to ensuring that 51 
students are able to access the required software easily from their laptops. This week we have a 52 
meeting with the OR to talk about the OER.  The OER process at FEB has been significantly 53 
delayed, we still haven't received the final draft and it will not be in time for our OV. After this 54 
we only have one more in summer, therefore we will likely ask for an extra meeting with the 55 
board of the faculty to discuss the OER if there will be any disagreements. 56 
 57 
FNWI    Het faculteitsreglement wordt met de decaan doorgenomen. Ook worden de 58 
vervolgstappen 8-8-4 doorgesproken. De FSR houdt zich bezig met AUC en zal hier een mening 59 
over uitbrengen aan de GV. De extra kosten bovenop collegegeld zullen van een advies worden 60 
voorzien. Bij het SP komt een nieuwe collegezaal. De FSR hoopt de stukken hierover snel te 61 
kunnen inzien. Het inwerktraject loopt. De voorzitter van de FSR is straks te hoen op Folia 62 
radio.   63 
 64 
FMG  De FSR FMG heeft vanavond  een drukke OER pv, waar veel wijzigingen in de OERen 65 
besluitvormend zullen worden behandeld. Verder zijn we nog bezig met de dienstverlening van 66 
het nieuwe REC, waaronder valt dat we een standpunt vormen over automatisch diplomeren en 67 
de harmomisering van de vak aanmeldings methode op de faculteit. Ook zijn we nog druk bezig 68 
met de honours adviesaanvraag, en de adviesaanvraag over hoe studenten gemotiveerd kunnen 69 
worden wanneer zij op een negatief bsa afstevenen. 70 
De student research prize hebben we helaas, ondanks alle promotie, moeten stoppen vanwege 71 
te weinig artikelen. 72 
 73 
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Algemeen Irma laat een van de nieuwe laptops zien. Gebruik van internet is nog niet 74 
mogelijk. Irma probeert dit zo snel mogelijk met IC op te lossen.   75 

4. Update commissies 
O&F  Het instemmingsverzoek voor het AUC board heeft op dit moment de hoogste 76 
prioriteit binnen O&F. Dat onderwerp stond dan ook op de agenda. Voor wie echt niets wil 77 
missen van wat er in O&F werkgroepland gebeurt: Tariq heeft verslagen van de laatste GALOP, 78 
Expertisegroep onderwijs en profileringsfondswerkgroep bijeenkomsten rondgestuurd. Vrijdag 79 
sluit een groepje O&Fers zich aan bij de vergadering van de COR waar ook Kees Lammers zal 80 
zijn om onze vragen over huisvestingsontwikkeling te stellen. Jessica vraagt hoe er nu wordt 81 
omgegaan met AUC instemming. Izi heeft de dossierhouders duidelijk gemaakt dat er druk op 82 
de zaak zit. Bart vraagt of de stemming AUC GV of CSR is. Het betreft een GV besluit.  83 
 84 

O&O  De dossiers zijn afgelopen CV allemaal uitgebreid geüpdatet. Hier volgen de grootste 85 
updates. De vragenlijst studiebegeleiding wordt naar de PV gestuurd zodat iedereen nog de 86 
mogelijk heeft op- of aanmerkingen te plaatsen. De vragenlijst wordt vervolgens afgestemd met 87 
enkele studieadviseurs en tot slot binnen de UCO begin juni. Het dossier 8-8-4 zal daarnaast 88 
actief opgepakt worden. Er zal meer met de FSR'en worden opgetrokken waar zij dit wensen. 89 
Dit is nu nog redelijk summier.  De rector heeft aangegeven de CSR te betrekken bij de 90 
midtermreview prestatieafspraken. Kyah heeft zich bij dit dossier aangesloten. Er wordt 91 
geïnventariseerd of er vanuit de CSR specifieke vragen zijn. Later zullen de dossierhouders zich 92 
bezig houden met de review die het college naar de CSR zal sturen. De CV is uitgebreid 93 
geïnformeerd over internationalisering. De kenmerken die behoren bij het bijzonder kenmerk 94 
Internationalisering van de NVAO zijn uitgezocht. Ook is er een update gegeven over de 95 
bijeenkomst internationalisering die afgelopen week door de FSR FdR is georganiseerd. Tot slot 96 
is er uitgebreid gesproken over de vervolgstappen binnen het dossier harmonisatie en honours. 97 
Voor harmonisatie ligt er deze PV een vergaderstuk voor. Wat betreft honours zal de commissie 98 
alle FSR'en inlichten over de formele rechten die zij hebben in de OER. De commissie kijkt 99 
momenteel wat er verder nog met honours bereikt kan worden. 100 
 101 

V&C  Vorige week zijn er tijdens de commissievergadering weinig zaken besproken.  De 102 
dossiers OAJ,  verkiezingen,  startmagazine, education in transition lopen allemaal 103 
en  dossierhouders zijn daar druk mee bezig,  over het geheel genomen ligt alles op schema.  Dit 104 
betekent echter ook dat er een hoop moet gebeuren deze week want veel van de data van de 105 
evenementen naderen met rasse schreden. Het media schema volgt later vandaag want ik kon 106 
thuis niet bij de notulen van m'n cv op de p schijf. 107 

5. Vaststellen agenda 
Aan de agenda wordt het onderwerp kiezen panellid Education in Transition toegevoegd. AUC 108 
wordt van de agenda verwijderd.   109 

6. Harmonisering UvA VU 
Gaby leidt het agendastuk in. Op het advies van de raad is een korte reactie van mevrouw Krol 110 
gekomen, die binnen de commissie is besproken. Na een leespauze geeft Gaby aan dat de 111 
commissie geen eenduidig voorstel heeft. Het eerste discussiepunt luidt of de raad verder wil 112 
met dit dossier. Gaby’s voorkeur is om wel verder in te gaan op het punt. Niet om drammerig te 113 
zijn, maar om duidelijk te laten weten dat er een advies is gestuurd. Izi vraagt wat de reactie van 114 
mevrouw Krol op het harmonisatieadvies precies inhield. In de reactie werd verwezen naar de 115 
reactie op het advies betreffende de model OER. Naar aanleiding van dit antwoord is Izi van 116 
mening dat het dossier tot een eindpunt is gekomen. Jessica begrijpt dat het goed mogelijk is dat 117 
de CSR en het CvB het niet met elkaar eens zullen worden, maar wil het College wel om verdere 118 
verheldering vragen voor hun standpunt. In dat geval, kan Izi zich ook hierin vinden.  119 
 De verschillende acties worden doorgenomen: advies inwinnen bij TAQT. Over eerder 120 
advies van TAQT was Gaby zeer tevreden. Zij stelt voor om een offerte op te vragen. Jesse stelt 121 
voor om de RvA hier advies over te vragen. Izi stelt voor om eerst de doelen van de raad vast te 122 
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stellen alvorens advies in te winnen. Het eerste doel van het advies is al bereikt. Bart is het hier 123 
deels mee eens, al is de reactie niet hetgeen waar de raad op hoopte. Eerder worden betrokken, 124 
als een volgend doel, is een onderwerp waar verder over gesproken kan worden met het 125 
College. Al moet men er niet te veel verwachtingen aan hangen, denkt Tariq. Tariq wil de reactie 126 
van mevrouw Krol publiceren, zoals met alle reacties gebeurd. Hij wil wel dat mevrouw Krol 127 
hier over geïnformeerd wordt. Gaby vertelt dat eerder met mevrouw Krol gesproken is over het 128 
advies van de raad. De ideeën van de raad betreffende het profileringsfonds zijn nu ook bij haar 129 
duidelijk. Indien ook vroege betrokkenheid bekend raakt, dan is Gaby erg tevreden. Irma is er 130 
voor om te verwijzen naar de email en de officiële reactie op de model OER te publiceren. Tariq 131 
is van mening dat het aan de raad is om te bepalen of de email of de reactie model OER de 132 
officiële reactie is.  Bart zal contact met mevrouw Krol opnemen over het mogelijk publiceren 133 
van de email. Aan de hand van haar reactie wordt de zaak dan verder besproken. Jesse voegt toe 134 
dat eerst het antwoord van mevrouw Krol moet worden afgewacht, alvorens er verdere acties 135 
worden ondernomen die mogelijk overbodig zijn.           136 
 Tijdens het gesprek met de RvT zal de raad het dossier ook ter tafel brengen. Kyah wil 137 
dan graag ook de reactie van mevrouw Krol bespreken. De inhoud van de brief zal zeker aan 138 
bod komen, het proces nog niet. Bart neemt de reacties door en stuurt erop dat plaatsing van de 139 
reactie op de website van de CSR het belangrijkste punt van de raad is in zijn gesprek met 140 
mevrouw Krol. Kyah geeft aan dat de raad in zijn advies over de model OER niet op 141 
harmonisatie is ingegaan, want hij wilde dit later doen. Izi concludeert hieruit dat een reactie 142 
met een langere onderbouwing, waarom het College het niet eens is met de raad, als voldoende 143 
wordt beschouwd. Dat is het geval. Anne Louise sluit zich aan bij Jesse en heeft ook het idee dat 144 
er te ver op de zaken vooruit wordt gelopen. Het eerdere gesprek met mevrouw Krol lijkt door 145 
miscommunicatie vooral veel onduidelijk teweeg hebben gebracht. Er wordt besloten dat er 146 
eerst contact met mevrouw Krol wordt opgenomen over publicatie en eerdere betrokkenheid. 147 
Bart en Kyah zullen bij mevrouw Krol langs gaan.                148 
 149 

140423-01 Bart neemt contact op met mevrouw Krol betreffende haar reactie op 150 
het advies harmonisatie UvA VU. Hij en Kyah gaan bij haar langs.  151 

 152 

13.07 Vera komt de vergadering binnen.  153 
13.25 Gaby verlaat de vergadering.  154 

7. Panellid EiT 
Jessica legt uit dat twee weken terug een CSR-lid is gekozen om deel te nemen in het panel. Het 155 
proces rondom de stemming was onoverzichtelijk en verliep vrij rommelig, niet alle raadsleden 156 
hadden voldoende tijd gekregen om zich op dit agendapunt voor te bereiden. Om die reden is 157 
ervoor gekozen de stemming opnieuw te houden zodat iedereen een eerlijke kans krijgt. Zelf 158 
trekt Jessica zich terug als panellid. Daarmee wordt de strijd gevoerd tussen Sam en Gaby, 159 
vertegenwoordigd door Jessica, omdat zij beiden afwezig zijn. Na stemming laat Jesse weten dat 160 
hij het betreurd dat er wordt teruggekomen op een genomen besluit. Hij ziet graag dat dit niet 161 
meer voorkomt.  162 
 163 
140423-01 De CSR besluit na stemming dat Gaby Lunansky deelneemt aan het panel 164 

in het debat over Education in Transition.  165 

8. CSR in de media 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 166 

9. Wvttk 
 Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 167 

10. Rondvraag en sluiting        
Tariq vertelt over het gangfeest, met ervoor twee gesloten dagen bij CREA. Een aantal 168 
raadsleden zijn voor verplaatsing van het feest, anderen juist niet. Gisteren was de denktank 169 
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Instellingsplan van ASVA, wat erg leuk was en goed gepland. Er werden vier onderwerpen 170 
besproken, waaronder digitalisering en OC’s. Tariq stelt voor om ASVA te bedanken voor de 171 
organisatie.      172 
 173 
Cathelijne sluit de vergadering om 14.15 174 

Besluiten  
140409-02 De CSR besluit na stemming om het Education in Transition debat te organiseren voor een 175 

budget van maximaal 500,- euro. 176 
140416-02 De CSR besluit unaniem om de brief betreffende de uitgangseis honours uit de model OER 177 

aan het College te versturen, met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens 178 
de pv van 140416. 179 

140423-01 De CSR besluit na stemming dat Gaby Lunansky deelneemt aan het panel in het debat over 180 
Education in Transition.  181 

Actielijst         
140326-03 De CSR stelt een brief op ter reactie op de brief van FSR FNWI betreffende harmonisatie VU. 182 
140402-01 De afgevaardigden bekijken het honourskader binnen hun faculteit en brengen het advies  183 

van Gaby naar hun FSR.  184 
140423-01 Bart neemt contact op met mevrouw Krol betreffende haar reactie op het advies 185 

harmonisatie UvA VU. Hij en Kyah gaan bij haar langs.  186 

Promemori 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 187 

regels te houden. 188 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 189 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  190 

houden.  191 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 192 
  via sociale media, WC krant en specifiek facebook en Twitter, onder andere via het  193 
  mediaschema. 194 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 195 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 196 
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