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Opening

Sam opent de vergadering om 13.07 en heet iedereen welkom na het reces.

1.

Vaststellen notulen

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

2.
DB

Mededelingen, afgevaardigden en DB

Het DB heeft zich de afgelopen periode ingezet voor de voorbereiding van de inwerkperiode. In
het rooster is te vinden wat er allemaal de komende weken gepland staan. Verder gaat het
raadswerk de komende twee weken weer van start. De PV's en de commissievergaderingen zijn
weer begonnen. Er zijn nog een aantal dossiers die behandeld worden, zie ook de PV agenda.
Gistermiddag is er een gesprek geweest met Miek Krol. Hier is ook de stand van zaken
besproken van onder andere het instellingsplan waar Miek Krol aangaf geen nieuwe versie te
hebben voorbereid. En hebben we aangegeven welke onderwerpen de CSR 13-14 nog gaat
behandelen, namelijk PPLE en visiehoofdstuk IP. Volgende week vrijdag staat een GV gepland
om een aantal van de dossiers af te kunnen sluiten. Komende PV zullen we deze onderwerpen
bespreken. Het behandelen van de generieke formats zal een onderwerp worden voor de
komende raad. De COR wil hier namelijk eerst een advocaat naar laten kijken voor hierover een
advies te geven. Komende vrijdag zit het DB om tafel met het DB van de COR om de GV voor te
bespreken en de lopende onderwerpen door te nemen. Tot slot heeft het DB gewerkt aan het
jaarverslag. Deze staat ook voor vandaag geagendeerd.
Afgevaardigden

AMC
Er is een nieuwe blauwdruk voor de bachelor herziening geneeskunde. Verder zal ook de
bestuurlijke structuur op het AMC veranderen, dit zal niet langer volgens het OWIgen principe
zijn. Het is echter nog niet duidelijk of bekend wat het wel gaat worden.
FGw
FdR

FEB
Op de FEB zijn alle OERen vastgesteld en aan het begin van het collegejaar zal er een flyer
uitgestuurd worden naar alle studenten waarin informatie over de SR zal worden verstrekt.

FNWI
Op de FNWI zijn de OERen nog niet vastgesteld, de verwachting is dat dit nog even zal duren.
Oud FSR raadsleden hebben zich afgelopen zomer bezig gehouden met de mogelijkheid van het
aanspannen van een geschil, i.v.m. de vakantie is dit proces echter stil komen te liggen.

FMG
Op de FMG is er nog steeds geen herziene versie van de psychologie OER, dit is zeer problematisch.
Er zal nu waarschijnlijk vast gehouden worden aan de huidige OER van psychologie.

Algemeen
Cathelijne meldt dat de @studentenraad.nl email aliassen vanaf deze week echt in gebruik
genomen gaan worden. Aan nieuw raadslid Tom wordt verzocht nog een email aan te maken
zodat deze ook gekoppeld kan worden aan het @studentenraad.nl adres. Afgelopen week is er
een insluiper geweest bij de CSR, er zijn drie laptops gestolen en er is aangifte gedaan. Verder is
er vandaag een kennismaking met ASVA hier kunnen zowel oud als nieuw raadsleden
aanschuiven. Voor 7 september kunnen mensen zich aanmelden voor het ISO inwerkweekend.
Gaby, Jesse , Izi, Gamze, Jordi en Lina gaan iets eerder weg uit de vergadering i.v.m. een andere
vergadering over huisvesting. Tariq maakt (m.b.t. de OER discussie) duidelijk dat de OER die op
1 september geldt, dus op dat moment is vastgesteld, gedurende het gehele jaar geldig is voor
studenten. Tevens vraagt hij aan Kyah hoe de gemoedstoestand op de FNWI is. Kyah antwoord
dat er een hoop gebeurd is over de gehele zomer periode. De rust is nog niet helemaal
gewederkeerd op het Science Park. Hoewel de bezetting door studenten van de studieruimte op
het Scinece Park voorbij is, zijn de bezetters nog niet tevreden over de gang van zaken en de
gedane toezeggingen. Het wordt dus afwachten wat voor ontwikkelingen zich de aankomende
periode zullen voordoen.
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3.

Update commissies

O&F

De eerste vergaderingen beginnen deze week weer.

O&O

De eerste vergaderingen beginnen deze week weer.

V&C
Bij V&C is er op het gebied van de Opening Academisch Jaar veel werk verzet gedurende de zomer.
Op 1 september zal de daadwerkelijke opening plaatsvinden en de organisatie ligt op schema en zal
afgerond worden door de oude raad, hierbij is er wel hulp van de nieuwe raad nodig. De nieuwe
raadsleden maken deze week een vliegende start met het dossier intree week. Dit is ook noodzakelijk
gezien de Intreeweek beurs al volgende week donderdag is.

4.

Vaststellen agenda

Gaby wil bespreken hoe de CSR de bemiddeling tussen de FNWI en het CvB wil aanpakken. Dit
idee was voor de zomer ontstaan en zal vandaag als extra agendapunt worden toegevoegd aan
de agenda, voor het punt jaarverslag.

5.

Opening academisch jaar

Jessica geeft een update over de STAVAZA omtrent OAJ.

6.

PPLE

Het vergaderstuk PPLE is een nazending en er wordt een leespauze ingelast. Jesse is van mening dat
de CSR zich aan zou moeten sluiten bij het oordeel van de FSR. Dus wel instemmen met de
oprichting maar benadrukken dat de procedure beslist geen schoonheidsprijs verdient. Het betreft een
interfacultaire opleiding en Jesse bepleit dat wanneer zich in de toekomst soortgelijke plannen
voordoen, het wenselijk is dat er een duidelijkere rol is weggelegd voor het CvB en de CSR gezien
een deel van de besluitvorming zich op centraal niveau afspeelt. Raadslid Jesse geeft ook aan dat de
opleiding geaccrediteerd zal worden als excellente opleiding, dit is als het goed is inmiddels helemaal
rond. Het CROHO label laat echter nog op zich wachten. Kyah vraagt of het zeker is dat de
voorwaarde die door de FSR FDR zijn gesteld worden nageleefd en geeft aan dat zij het raadzaam
acht hier ook nog iets over op te nemen in de instemmingsbrief van de GV. Bart geeft aan dat in de
toekomst dit soort opleidingen via een Facultair Strategisch Plan zullen worden, dit zou ertoe moeten
leiden dat het in de toekomst beter gaat. Gaby geeft aan dat het belangrijk is dat er in de gaten wordt
gehouden dat de CSR of FSR nog adviesrecht heeft over de eventuele verhoging van het collegegeld
gezien het om een excellente opleiding gaat. Jesse geeft aan dat de FSR zich hier ook al over uit heeft
gesproken en dat, gezien het om collegegeld gaat, dit meegenomen wordt bij het inschrijvingsbesluit
en dus aan de CSR voor advies wordt voorgelegd. De verwachting volgens Jesse is dat de COR nog
wel een aantal opmerkingen zal plaatsen bij de oprichting van de opleiding,.

7.

AAA visiehoofdstuk

Cathelijne zit dit agendapunt voor gezien Sam het vergaderstuk heeft geschreven. Sam geeft aan
dat hij contact heeft gehad met de COR hierover en zij hebben tijdens de zomer geen
vorderingen gemaakt over AAA en het visiehoofdstuk in het Instellingplan (IP). Het voorstel is
om tijdens de GV van 29 augustus al dan niet in te stemmen met het visiehoofdstuk IP. Hij heeft
tevens te horen gekregen dat de HvA al heeft ingestemd met dit visiehoofdstuk, onder welke
voorwaarde ze dit hebben gedaan is nog niet bekend. Kyah wil weten of het stemgedrag vast ligt
of niet. Sam legt uit dat gezien het stuk niet verandert is gedurende de zomer het mogelijk zou
moeten zijn hier volgende week over te stemmen. Kyah geeft aan dat we dit visiehoofdstuk nog
niet voldoende besproken hebben om op de 29ste hierover te kunnen stemmen. Tariq geeft aan
dat hij het vermoeden heeft dat wanneer we in zouden stemmen met dit visiehoofdstuk, zonder
vooraf procesafspraken te maken, we een pad op gaan waar je niet meer van af kan wijken en je
eigenlijk groenlicht geeft voor AFS. Om deze procesafspraken te kunnen maken acht Tariq het
wenselijk dat we nu nog niet over gaan tot eventueel instemmen maar wachten totdat er
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afspraken zijn gemaakt omtrent het proces. Volgen Sam is er echter geen sprake van een
praktische betekenis van dit stuk. Gezien de omstreden aard van het stuk zal ervoor gekozen
worden niet over te gaan tot het nemen van een besluit volgende week. Bart stelt voor dat er
dan wel concrete vragen worden opgesteld die verdere duidelijkheid zouden moeten
verschaffen. Er worden vragen opgesteld die tijdens de volgende PV worden besproken deze
moeten maandag aan het DB worden aangeleverd. Kyah geeft aan dat het dan niet mogelijk zal
zijn om de FSR input mee te nemen gezien zij nog niet besluitvormend hebben kunnen
bespreken. AP Kyah zorgt ervoor dat de FSR een lijstje opstelt aanlevert met hun zorgpunten.
Nu blijft de vraag over wat de CSR in een brief kenbaar wil maken aan het CvB. Wordt het een
‘nee tenzij’ of een verzoek om uitstel (waarbij het CvB meer tijd krijgt om het plan aan te passen
naar de wensen van de GV). Gaby geeft aan dat het een document betreft dat langs 3
verschillende instellingen moet en dat de CSR er dus wel zorg voor moet dragen dat er alleen
ingestemd kan worden wanneer er een definitieve conceptversie voorligt. Jessica geeft aan dat
we in dit proces heel erg afhankelijk zijn van de COR gezien de instemming bij de GV ligt. Ze
bepleit dat we nu over gaan tot het afstemmen van een proces binnen de raad wat aankomende
vrijdag tijdens het DB GV kan worden besproken. De week daarop kan dit terug gekoppeld
worden tijdens de PV en zal er op de GV van 29 augustus al dan niet een beslissing kunnen
worden genomen. Er wordt door een meerderheid van de raad gekozen voor de optie ‘uitstel’
de raad wil wachten op een meer definitieve versie van het visiehoofdstuk.
140820-01

140820-02

140820-03

8.

Raadsleden stellen vragen op over het visiehoofdstuk AAA IP zodat deze
tijdens een volgende pv en de GV van 29 augustus besproken kunnen worden.

Kyah zorgt ervoor dat de CSR een lijstje met zorgpunten ontvangt van de FSR
FNWI over het visiehoofdstuk AAA in het IP.

Naar aanleiding van het GV DB van 22 augustus schrijft het DB een
vergaderstuk over het verdere proces omtrent het visiehoofdstuk AAA IP. Dit
zal worden besproken tijdens de pv van 140827.

Bemiddeling FSR FNWI CvB

Voor de zomer overwoog de FSR FNWI een geschil aan te spannen over de gang van zaken
omtrent AFS en de nasleep van dit dossier. De FSR FNWI heeft toen aan de CSR gevraagd of zij
in het geval van een geschil mee wilden doen met de FSR. De CSR heeft toen aangegeven meer
heil te zien in bemiddeling (tussen FSR FNWI en CvB)dan in een geschil en wilde hierin wel een
faciliterende rol spelen. Gezien de nieuwe FSR FNWI pas 29 augustus start met het raadswerk is
het waarschijnlijk verstandiger dat deze afspraak voor eventuele bemiddeling pas gepland
wordt op het moment dat de nieuwe raad van start is gegaan. Dit zal dan dus overgedragen
worden aan de nieuwe raden, van respectievelijk CSR en FSR FNWI.
140820-04

9.

Tariq pakt het proces omtrent de eventuele bemiddeling tussen de FSR FNWI
en het CvB op in september.

Jaarverslag

Het jaarverslag is opgesteld door het DB tijdens de zomervakantie en bevat een samenvatting
van het afgelopen jaar. Het verslag zal in ieder geval naar de FSR’ en, medewerkers in het
Maagdenhuis en eventueel ook de Folia worden gestuurd. Vandaag zal niet de spelling worden
besproken maar slechts de strekking van het verslag. Spelfouten en taalkundige opmerkingen
mogen via de mail doorgegeven worden aan Cathelijne. Er is bewust voor gekozen om niet alle
dossiers op te nemen in het jaarverslag maar slechts een selectie te maken. De raad gaat over
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tot het bespreken van het jaarverslag per hoofdstuk. Voorwoord: Gaby stelt voor om in het
jaarverslag op te nemen dat aanvullende informatie gevonden kan worden op de website. Er
wordt besloten dat dit zal worden opgenomen in een inleiding, deze moet nog worden
toegevoegd en Cathelijne zal zich hierover ontfermen. Werkwijze CSR: Jesse geeft aan dat het
handig is om bij CSR extern op te nemen dat wij contact hebben gehad met alle medewerkers
van de UvA, ASVA, AKVV etc. Er moet een opsomming in komen. Verder is het stuk deels in
tegenwoordige en deels in verleden tijd geschreven. Dit zal worden aangepast. Commissie
overstijgende onderwerpen: Vera merkt op dat er een heel erg andere stijl is bij alle
verschillende onderdelen van het jaarverslag en wil weten of de hele raad dit acceptabel vindt.
Anne Louise bepleit dat het redigeren van de tekst ertoe zou moeten leiden dat dingen beter op
elkaar aansluiten. Kyah stelt nog een aantal wijzigingen voor op het gebied AFS en AAA, de
wijzigingen hebben onder andere betrekking op het opnemen van meer tussenkopjes in de
tekst. Tevens hebben Tariq en Vera nog een aantal wijzigingen die ze voor willen stellen en
mengen ook andere oude en nieuwe raadsleden zich in de discussie over het jaarverslag.
Commissie Onderwijs en Onderzoek (O&O): het dossier UvA matching zal positiever
geformuleerd worden ook andere dossiers zullen worden aangepast en op sommige punten
verder worden verduidelijkt. Commissie Organisatie en Financien (O&F): Er zal worden
opgenomen dat de profileringsfonds onderhandelingen zijn gestopt i.v.m. de landelijke
ontwikkelingen. Voorlichting en Communicatie (V&C): Meerdere wijzigingen worden
besproken en door Jessica overgenomen in het jaarverslag.
140820-05

9.

Raadsleden mailen taal- en spelfouten in het jaarverslag door aan Cathelijne.

CSR in de media

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

10.

Wvttk

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

11.

Rondvraag en sluiting

Cathelijne benoemt nog even dat raadsleden Farah en Soroosh zich hebben afgemeld ivm vakantie en
ziekte.
Sam sluit de vergadering om 15.08

Besluiten
Actielijst
140611-02
140611-03
140702-01
140820-01

140820-02
140820-03

140820-04

De raadleden letten goed op de spamfilter van hun mail om juiste berichten niet te missen.
Raadsleden geven aan Gaby door wie de nieuwe dossierhouder vakevaluaties binnen hun
FSR wordt.
Raadsleden melden zich bij Cathelijne aan voor een plek in de hulptroepen tijdens het
Maagdenhuisweekend.
Raadsleden stellen vragen op over het visiehoofdstuk AAA IP zodat deze tijdens een
volgende pv en de GV van 29 augustus besproken kunnen worden.

Kyah zorgt ervoor dat de CSR een lijstje met zorgpunten ontvangt van de FSR FNWI over het
visiehoofdstuk AAA in het IP.
Naar aanleiding van het GV DB van 22 augustus schrijft het DB een vergaderstuk over het
verdere proces omtrent het visiehoofdstuk AAA IP. Dit zal worden besproken tijdens de pv
van 140827.
Tariq pakt het proces omtrent de eventuele bemiddeling tussen de FSR FNWI en het CvB op
in september.
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140820-05

Raadsleden mailen taal- en spelfouten in het jaarverslag door aan Cathelijne.

Promemori
121024-02
121205-02
131009-04
130508-01
130904-03
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De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de
regels te houden.
De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden.
De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te
houden.
De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie
via sociale media, WC krant en specifiek facebook en Twitter, onder andere via het
mediaschema.
Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne.
Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter.

