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Agenda 
Opening 
1. Mededelingen, afgevaardigden en DB 
2. Update commissies 
3. Vaststellen agenda 
4. Studiegids 
5. Inwerken [VERTROUWELIJK] 
6. Wvttk 
7. Rondvraag en sluiting 

Opening 
Sam opent de vergadering om 13.11 1 

1. Mededelingen, afgevaardigden en DB 
DB  Inwerken: het DB is bezig met de inleidende hoofdstukken voor de inwerkmap voor 2 
de nieuwe raad. Verder krijgen de inwerk tweeweken steeds meer vorm en gaan we komende 3 
vrijdag op CSR inwerkweekend. Er is hard gewerkt aan de invulling van dit weekend en meer 4 
over het inwerkweekend zal terug komen op deze PV. Een uitgebreide update over het 5 
inwerken valt terug te lezen in de DB verslagen. Ook is het tijd om te beginnen met het schrijven 6 
van het jaarverslag van de CSR 13-14. Het schrijven van het jaarverslag zullen Sam en Cathelijne 7 
oppakken. Vorige week hadden we een GOV over het Instellingsplan. Ook is er in de OV 8 
gesproken over AAA. Het vervolgproces wordt zo snel mogelijk afgestemd met de COR en het 9 
CvB.  Komende vrijdag is een overleg met het DB van de COR. Punten die voor dit overleg 10 
geagendeerd zijn: AUC, gezamenlijke adviesaanvragen en CROHO (PPLE). Verder zullen er nog 11 
enkele adviesaanvragen vanuit het CvB de CSR toekomen (zie de planning van Miek in de mail). 12 
Het DB heeft deze over de commissies verdeeld. Tot en met 4 juli gaat de raad officieel door. Op 13 
woensdag 2 juli zal in principe de laatste PV zijn. De weken erna is het DB verdeeld over de 14 
weken voor receswacht. Op 18 augustus begint de inwerktweeweken. Hier wordt iedereen 15 
weer verwacht voor een goede overdracht naar de CSR 14-15. Let op! we hebben ook weer een 16 
corvee rooster. Deze week zijn aan de beurt:  17 

Bart Soroosh Tariq 
 18 
Afgevaardigden 19 

 20 
AMC   Wij hebben het visie document voor de locatieverdeling voor de alliantie AMC-VUmc 21 
ontvangen. Er zal niet gekozen worden voor een unilocatie, omdat dit veel geldverspilling zou 22 
betekenen en de gemeente Amsterdam en de VU hier bezwaren tegen hebben. Er zal een 23 
verdeling maken van de afdelingen op thema tussen beide locaties. In het document staat zeer 24 
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weinig over de visie voor het onderwijs. Tussen de regels door kun je uit het document 25 
opmaken dat het de bedoeling is dat er 1 bachelor komt, die als hoofdlocatie de VU heeft, maar 26 
waarbij ook onderwijs op het AMC gegeven wordt. Het is ons onduidelijk wat hiervan de 27 
plannen zijn, welk tijdsplan dit heeft en wat voor soort onderwijs dan op welke locatie gegeven 28 
zal worden. Donderdag hebben wij een overleg met onze decaan waarin wij vragen of verder 29 
uitgewerkte plannen over het onderwijs zo snel mogelijk onze kant op kunnen komen, zodat wij 30 
hier een mening over kunnen vormen. Daarnaast zijn wij druk bezig met een oordeelvorming 31 
over de bachelorherziening. Tevens is er een OWI-MI, hier zullen wij de stand van zaken over 32 
het BSA en UvA Matching bespreken. Daarnaast zal gesproken worden over de capaciteit van 33 
MI, omdat MI veel meer aanmeldingen heeft gekregen dan verwacht. Dit weekend is een 34 
inwerkweekend en de functieverdeling geweest voor de nieuwe raad geweest.    35 

 36 
FGw  De FSR FGw heeft DB-verkiezingen gehouden! We hebben een CSR-afgevaardigde, 37 
voorzitter, vice-voorzitter, commissievoorzitter O&O en een commissievoorzitter O&F gekozen. 38 
De commissievoorzitter O&F zal later nog ingevuld worden. Bovendien heeft het 39 
inwerkweekend plaatsgevonden wat volgens mij heel gezellig was, alhoewel ik er maar een 40 
middagje aanwezig kon zijn. Verder hebben we de reactie op de OER ontvangen, waar we niet al 41 
te vrolijk van werden en hebben we ons advies over de centrale examencommissie bijna af. Het 42 
advies over het faculteitsreglement is wel al verstuurd.  43 
 44 
FdR Vanavond zijn de DB verkiezingen, er hebben zich twee kandidaten gemeld voor VZ en 45 
Vice VZ, geen voor afgevaardigde dus het is afwachten of iemand in tweede instantie toch nog 46 
bereid wordt gevonden. PPLE is ver in de afrondende fase. Er is de laatste tijd onderhandeld, 47 
bezwaren en eisen zijn gedeeld met de decaan, die op zijn beurt de medezeggenschap tegemoet 48 
is gekomen met een uitgebreid antwoord. Alles wijst nu in de richting van een positieve reactie 49 
van de OR en FSR gezamenlijk. De belangrijkste mitsen die we stellen hebben betrekking op de 50 
1) financiële onderbouwing en 2) tussentijdse controle/evaluatie momenten. De toezeggingen 51 
die de decaan op deze punten heeft gedaan zijn oa.; Tav 1) kostenreductie van de overhead, 52 
verkorten (verlieslijdende) aanloopperiode, toevoegen van een risicoparagraaf. Tav 2) Een 53 
uitgebreide jaarlijkse evaluatie, adviesrecht jaarplan en begroting, een duidelijk PPLE hoofdstuk 54 
in het FSP en dus een indirect instemmings/go/no go moment over vijf jaar. Volgende week 55 
maandag heeft de OR nog een OV waar er nog over de details zal worden gesproken. 56 
Waarschijnlijk zal de definitieve reactie op het verzoek dus in de loop van volgende week 57 
komen. Tot slot: Ook de GV moet zich nog uitspreken over de procedure rond de oprichting van 58 
PPLE. In de reactie van de facultaire medezeggenschap wordt al vermeld dat die procedure 59 
verre van ideaal is geweest. Er moet nog wel een officieel verzoek betreffende het proces tot 60 
oprichting naar de GV. 61 

     62 
FEB  63 
   64 
FNWI     Er is een reactie ontvangen over het advies betreffende de BSA. De decaan wil er niets 65 
mee doen. Het advies extra kosten is af en zal aan de raad gemaild worden ter kennisgeving. 66 
Wat betreft natuurkunde wil de decaan ook niet meegaan met de punten van de FSR. De FSR 67 
werkt aan diversiteit aan de FNWI.   68 
 69 
FMG    De FSR FMG heeft vorige week zijn inwerkweekend gehad! Het was erg leuk en 70 
gezellig en de raad heeft het ook goed gedaan. De twee casussen die waren voorgelegd waren 71 
het faculteitsbrede BSA en het tekort aan studieplekken (door de verhuizing). Er zijn nu 8 72 
raadsleden bekend, de rest wordt nog geprobeerd op te vullen met lijstduwers en anders 73 
raadsassistenten. REC de verhuizing gaat allemaal erg goed, het ziet er naar uit dat bijna alle 74 
problemen die wij hebben aangekaart opgelost zullen worden. We hebben nog steeds een goed 75 
contact onderling en ook met Huisvestingsontwikkeling en de Faculteit, dus we zijn tot nu toe 76 
tevreden. Verder wordt er 11 juni van 1-19 u in de Muziekzaal in CREA een debat georganiseerd 77 
over de toekomst visie van de FMG ! De studieverenigingen zullen met hun lede aanwezig zijn 78 
alsmede de Decaan. Er zal gesproken worden over o.a. Studiesucces, BSA en 79 
internationalisering. Het is ook als input bedoeld voor het Facultair Strategisch Plan dat eraan 80 
zit te komen. Komt allen! 81 
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 82 
Algemeen Cathelijne nodigt de raadsleden uit voor haar verjaardag op 28 juni. Tariq 83 
vertelt dat de profileringswerkgroep een aanvraag heeft ingediend om zichzelf op te heven. 84 
Mogelijk wordt de werkgroep later weer hervat. Tariq zal de memo naar de raadsleden 85 
doorsturen. Kyah merkt op dat er veel mails in de spamfilter terecht komt. De raadsleden zullen 86 
hier op letten. Anne Louise geeft aan mogelijk niet mee te kunnen naar het inwerkweekend. Ook 87 
Vera en Irma zullen niet bij het inwerkweekend zijn. Het debat ‘toekomstvisie FMG’ gaat over 88 
het facultair strategisch plan, meldt Gaby. Het debat is in CREA en zij nodigt de raadsleden uit 89 
om langs te komen. 90 
  91 
140611-01 Tariq stuurt de memo profileringswerkgroep aan de raadsleden. 92 
140611-02 De raadleden letten goed op de spamfilter van hun mail om juiste  93 

berichten niet te missen.  94 

2. Update commissies 
O&F Vorige week heeft O&F+Bart gesproken met Hans Amman. Pauline van SOMO heeft het 95 
dossier duurzame inkoop gepitcht, Hans Amman reageerde daar niet per se negatief op. Hij 96 
heeft ons doorverwezen naar Harold Swartjes, de directeur van FS. Verder zijn een hoop 97 
onderwerpen op informele manier voorbijgekomen. Over samenwerking met de diensten van 98 
de VU is hij nuchter: hij vindt dat we eerst maar eens voor moeten zorgen dat er meer uit de 99 
samenwerking met de HvA gehaald wordt.  Donderdag gaat een culinair groepje op 100 
cateringsvelddag langs verschillende universiteiten om inspiratie op te doen voor de catering 101 
aan de UvA. De komende weken verwachten we nog een adviesaanvraag over de 102 
jaarrekening/jaarverslag en over de generieke government formats voor samenwerking. 103 
 104 
O&O  De commissie heeft hard gewerkt aan de inwerkdocumenten voor de overdracht. 105 
Daarnaast is er een korte update van ieder dossier gegeven. Voor BKO/SKO staat een 106 
bijeenkomst gepland eind juni waar de dossierhouders heen gaan. Tevens heeft er een 107 
informatief gesprek plaatsgevonden over digitaal toetsen en zijn er binnenkort weer 108 
bijeenkomsten voor UvA Matching. Afgelopen vrijdag heeft de commissie O&O samen met een 109 
delegatie van ASVA een academische pubquiz georganiseerd bij de Nacht van de Universiteit. 110 
Het was een gezellige, geslaagde avond. Tot slot is de CV geïnformeerd over het gesprek met 111 
Miek om meer informatie te krijgen over Joint Degrees. De laatste weken zal de overdracht 112 
worden afgerond. Ook wordt de OV voorbereid, waarin onder andere een gesprek/debat wordt 113 
aangegaan over internationalisering en de NSE. Ook wil Dymph graag weten hoe ze het beste 114 
studenten kunnen motiveren om curriculumevaluaties met UvA-Q in te vullen aan het eind van 115 
hun studie. De CV denkt hier over na. 116 
 117 

V&C  Afgelopen week heeft de Dag van de Amsterdamse Student plaatsgevonden. Wij 118 
hebben hier ook aan deelgenomen door een activiteit op het Spui. Het weer was niet bepaald 119 
optimaal (regenachtig, koud en veel wind) en hierdoor had de actie succesvoller kunnen 120 
verlopen. Het was in ieder geval wel interessant om ook eens met ''gewone Amsterdammers'' te 121 
kunnen praten over de UvA. Verder heeft ook de Nacht van de Universiteit plaatsgevonden, 122 
tijdens deze nacht deden wij in samenwerking met ASVA mee door een Pubquiz te 123 
organiseren/presenteren over de universiteit. Dit was een erg leuke maar ook lange nacht. Het 124 
laatste dossier waar echt nog grote slagen op gemaakt moeten worden dit jaar is de opening van 125 
het academisch jaar, inmiddels is er een afspraak geweest met het AVC en verder moeten er nog 126 
een aantal dingen verder uitgewerkt worden. Tenslotte is iedereen, zoals bij elke commissie het 127 
geval is, druk bezig met het maken en verbeteren van de inwerkdocumenten. Tijdens de 128 
afgelopen V&C vergadering is er geen mediaschema opgesteld. 129 

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  130 
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4. Studiegids 
Tariq deelt het vergaderstuk rond en vertelt dat er twee discussiepunten zijn: de vormgeving en 131 
de publicatiedatum. Er is een eerste fase geweest waar de cosmetische aanpassing centraal 132 
stond en in de tweede fase staat de link met SIS centraal. Bij het eerste discussiepunt vult Tariq 133 
aan dat het hier gaat om het idee dat overal gewerkt wordt met dezelfde navigatie, ongeacht het 134 
vak. Wat bureau communicatie hiermee gaat doen, is nog niet bekend. Tariq wil graag vaste 135 
subpagina’s waar redacteuren zelf hun informatie kunnen zetten. Graag hoort Tariq hoe de pv 136 
over de studiegids denkt. Kyah vindt het nuttig om een bepaalde structuur aan te houden. Wel 137 
verwijst ze naar de standaardkopjes bij blackboard, die elk heel verschillend worden ingevuld 138 
door de docenten. Soms is het juist handig om een kopje te kunnen aanvullen of -passen. Bart 139 
vindt het van het meeste belang dat alle nodige informatie in de gids staat. Vera is van mening 140 
dat een basis altijd van belang is. Kyah voorziet hele algemene kopjes waar de student niet snel 141 
in kan zoeken. Tariq vertelt dat er bijvoorbeeld een kopje ‘veldwerk’ bestaat, hier kan dan 142 
veldwerk, practicum etc. ingezet worden. Hij wil die invulling aan de werkgroep en docenten 143 
overlaten en namens de raad vragen om een gestroomlijnd model. Gaby vult aan dat het vooral 144 
van belang is dat alle informatie in de gids terug te vinden is. 145 
 De publiceerdatum kent drie opties voor volgend jaar. Mogelijk kan de raad zijn 146 
voorkeur vast uitspreken. De opties zijn twee weken voor 1 mei, tweede week van mei of  1 juni. 147 
Zelf is Tariq voor de eerste optie, gezien hij de informatie voor zijn vakkeuze nodig had. Gaby 148 
vraagt of dit voor de opleiding haalbaar is. Tariq weet dat er aan de achterkant van de site veel 149 
werk moet worden geleverd en vermoedt dat er vanuit centraal niveau meer sturing moet 150 
komen en eerder beslist moet worden over zaken en gegevens. Tariq wil wel inzetten op deze 151 
vroege datum, om het proces in gang te zetten. Kyah verwacht dat indien de deadline nu al 152 
bekend is, men hiernaar kan handelen. De raad kan zich in de datum van twee weken voor 1 153 
mei vinden. 154 
 Aan de commissie wordt het derde punt, welke acties zullen worden ondernomen,  155 
overgelaten.        156 
 157 
13.44 Tariq verlaat de vergadering.   158 

5. Inwerken 
Voor zit punt wordt raadslid Tariq (ook CSR lid ’14-’15) gevraagd om de vergadering te 159 
verlaten. In verband met het karakter van het inwerkprogramma van de nieuwe raad, is het 160 
punt voor hem vertrouwelijk. Bart legt uit hoe het programma eruit gaat zien en welke rollen de 161 
huidige raadsleden zullen vervullen.  162 
 163 

6. CSR in de media 
De DAS is slecht ontvangen door Folia. 164 

7. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  165 

8. Rondvraag en sluiting        
Gaby vertelt dat er via Irma een mail is uitgegaan betreffende vakevaluaties, gevraagd is om aan 166 
haar door te geven wie de dossierhouder op dit gebied wordt. 167 
 168 
140611-03 Raadsleden geven aan Gaby door wie de nieuwe dossierhouder 169 

vakevaluaties binnen hun FSR wordt. 170 
 171 
Sam sluit de vergadering om 14.07 172 

Besluiten       
140528-01 De CSR besluit na stemming tot €400,- uit te geven aan de actie REC de Verhuizing. 173 
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Actielijst         
140611-01 Tariq stuurt de memo profileringswerkgroep aan de raadsleden. 174 
140611-02 De raadleden letten goed op de spamfilter van hun mail om juiste berichten niet te missen. 175 
140611-03 Raadsleden geven aan Gaby door wie de nieuwe dossierhouder vakevaluaties binnen hun  176 

FSR wordt. 177 

Promemori 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 178 

regels te houden. 179 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 180 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  181 

houden.  182 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 183 
  via sociale media, WC krant en specifiek facebook en Twitter, onder andere via het  184 
  mediaschema. 185 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 186 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 187 
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