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Opening 
Tariq opent de vergadering om 12.03 en de raadsleden stellen zichzelf voor, omdat Linda en 1 
Pauline nieuw zijn in de raad.  2 
 3 

• 1. Post 4 
De postlijst wordt doorgenomen. Er zijn geen vragen. 5 
 6 

• 2. Vaststellen notulen  7 
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 8 

3.  Mededelingen, afgevaardigden en DB 9 

Algemeen  10 
Jojanneke vertelt dat de DB notulen er zsm aankomen en biedt excuses aan voor de vertraging. Het 11 
weekend van SAC is het laatste weekend van november. Samantha vraagt de dossierhouders hun 12 
dossier van een korte toelichting te voorzien voor op de website. Deze kunnen zij aan Tom mailen. 13 
Afgelopen vrijdag zijn er onderwerpen voor de wc-krant verzameld. Er is nog plek voor een 14 
inhoudelijk dossier. Input kan aan de PR commissie gestuurd worden voor het weekend. De USR VU 15 
vergadering is van 13.30-14.30u. Van CREA mogen er geen electronische apparaten op de kamers. De 16 
raad gaat over oplossingen nadenken. Peter Hoekstra heeft de raad uitgenodigd voor een UvA-data 17 
uitleg na de pv. Lina maakt een datumprikker. Gamze vertelt dat er vanmiddag een brainstormsessie 18 
blended learning is.    19 
 20 
141015-01 Dossierhouders sturen een uitleg dossiers aan Tom voor op de website van  21 

de CSR.   22 
 23 
Afgevaardigden 24 
   25 
AMC       26 
De beleidsplanpresentatie afgelopen maandag was een succes. We hebben een duidelijk signaal 27 
afgegeven aan de Raad van Bestuur en het beleidsplan is aan alle bobo’s van het AMC uitgereikt. Ook 28 
de CoBo na afloop was gezellig. 29 
Onze PV is verplaatst van maandag naar donderdag i.v.m. de beleidsplanpresentatie. Donderdag zal 30 
de bestuursstructuur weer ter sprake komen. De OWI-studentleden komen naar de PV zodat we 31 
elkaars wensen/meningen kunnen aanhoren.  32 
De adviesbrief over de rol van de medezeggenschap in de herziening van de bachelor zal donderdag 33 
besluitvormend in de PV aan bod komen.  34 
 35 
FGw Linda geeft de update. Het advies selectieve masters is verstuurd. De insteek is zeer 36 
negatief, omdat de FSR het niet eens is met de eisen. Ook heeft de ondernemingsraad tegen gestemd. 37 
De bezuinigingen treffen ook de FGw, onder meer via een nieuw onderwijsrooster. De FSR tracht hier 38 
meer invloed op te kunnen uitoefenen. Na vanavond weet de FSR of zij mee doen met de Docent van 39 
het Jaar verkiezing. 40 
 41 
12.15 Tom en Els komen de vergadering binnen.        42 
 43 
FdR Er is overleg geweest met de directeur bedrijfsvoering over de bezuinigingen en de aanpak 44 
hiervan. Er zullen over de te nemen besluiten informele gesprekken gevoerd worden. Het 45 
Amsterdam College System schijnt drastische veranderingen met zich mee te brengen. Helaas heeft 46 
de FSR geen inzage in de stukken die naar de vakgroep gestuurd zijn. De onderwijs directeur van de 47 
bachelors, die het plan leidt, heeft volgende week een afspraak met de FSR. 48 
      49 
FEB  50 
De FSR-FEB is compleet! We hebben een assistent aangenomen, Sten-Erik, hele leuke, aardige 51 
international en met de terugkomst van Vlad uit Roemenië hebben we komende donderdag onze 52 
eerste pv met 8 raadsleden :) Daarnaast hebben we vrijdag onze constitutieborrel gehad. Deze was 53 
zeer geslaagd! Maar voor zover de sociale update.| 54 
We zijn namelijk ook inhoudelijk met verschillende dossiers bezig.  55 
Afgelopen week hebben we discussie gevoerd over onze mening over het leenstelsel. Na lang 56 
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discussieren vroegen we ons vooral af of we hier een eigen mening over móesten hebben. Wij vonden 57 
dat we deze mening het beste af kunnen stemmen met de rest van de medezeggenschap aan de UvA. 58 
Daarom willen wij ook graag input van andere raden wat hun mening is wat betreft het leenstelsel.| 59 
Verder hebben we het nog steeds over het instellingsplan. We hebben als FSR instemmingsrecht op 60 
dit plan en adviesrecht op de KPI's die de faculteit met de UvA afspreekt. Tot zover we het nu 61 
doorgenomen hebben, we gaan er vrij uitgebreid doorheen, kunnen we ons redelijk vinden in het 62 
plan. Ergens in december zal er weer een management overleg (MO-FEB) zijn, waar alle wijzigingen 63 
die verschillende partijen aangedragen hebben, besproken zullen worden. Voor die tijd zullen wij 64 
dan ook dit punt op de OV bespreken en er een brief over schrijven naar de decaan. 65 
Voor volgende week staat wederom het facultair strategisch plan op de agenda en zullen we het ook 66 
hebben over de uitslag van de NSE en hoe deze zich verhoudt tot de cultuur aan de UvA. 67 

 68 
FNWI        69 
D-student: Conform met de eisen van de bezetters in juni willen we de rol van de D-student 70 
veranderen. De d-student (studentassesor) was aanwezig bij de afgelopen pv en heeft vragen 71 
beantwoord. Zij is bij een nationaal studentassessorenoverleg geweest en deze mensen hebben ook 72 
met de decaan contact gehad. De decaan staat nu positiever tegenover het vergroten van de macht 73 
van de d-student, maar wat hier precies uit gaat komen is nog niet helemaal duidelijk. We hopen dat 74 
het gaat lukken om de d-student aanwezig te laten zijn bij DT vergaderingen, en dat zij de meeste 75 
dingen wel naar ons mag communiceren maar niet alles.  76 
WC-krant: Een alternatief wat we nu overwegen is een tweewekelijkse WC krant die om de week 77 
door de FSR wordt uitgegeven en om de week door het DT. 78 
Examencommissies: We zijn aan het overwegen of we een advies willen uitbrengen over 79 
examencommissies en tot welk niveau dit advies moet gaan, bijvoorbeeld over de samenstelling van 80 
de examencommissies of echt het werk wat zij doen.  81 
Verkenningscommissie EEE: Ik werd vorige week woensdag gebeld door een professor van de FNWI 82 
of ik in de verkenningscommissie EEE wil (Environmental Sciences, Earth Sciences en Ecology, niet 83 
noodzakelijkerwijs in die volgorde). We gaan kijken wat het beste zou zijn voor deze opleidingen in 84 
een eventueel samenwerkingsverband met de VU. Heb met de FSR overlegd of zij dit goed vinden en 85 
dat is zo, dus dat ga ik doen. 86 

FMG     87 
 - Het verzoek om met het CvB in gesprek te gaan over de nieuwe decaan is afgewezen. Als er nog één 88 
kandidaat over is, laat het CvB dit weten en dan wordt er een ontmoeting geregeld. Op dat moment 89 
kunnen de FSR en de OR laten weten wat zij echt belangrijke eigenschappen vinden voor een nieuwe 90 
decaan. Het profiel van eigenschappen voor de nieuwe decaan dat door de medezeggenschap wordt 91 
geschetst, verschilt niet heel erg van dat van het CvB.  92 
- Commissie O&O heeft de afgelopen weken in het teken gestaan van de mOER deel A. Er zijn een 93 
aantal punten besproken die de commissie wil uitdragen naar de CSR. Deze specifieke punten zullen 94 
donderdag in de PV besproken worden.  95 
- en Surprise Surprise: FMG doet niet mee aan DvhJ verkiezingen! 96 

• 4. Update commissies 97 

DB  Het DB verwelkomt vanaf morgen haar aanstaande commissievoorzitter O&O! Daarnaast is 98 
het Pandoverleg van Crea bijgewoond, is er contact met de COR over de GV, is de reactie van het CvB 99 
op het IP binnengekomen, en wordt er gewerkt aan de bijeenkomst met de USR VU, OR VU en de COR. 100 
Voor meer vragen verwijs ik naar de DB-notulen en de PV. 101 
 102 
O&F Het was een roerige week voor O&F, een ''financial monday'', ''schocking wednesday'' en een 103 
''meatless friday''. Om maar enkele happenings te noemen. Aanstaande week vind dan eindelijk het 104 
grote fietsenoverleg plaats, zullen we, eindelijk een bordje met openingstijden bij de fietsenkelder 105 
krijgen wie zal het zeggen. Maandag was een grote opkomst aanwezig die tal van vragen gesteld heeft 106 
aan de UvA medewerker die deze beantwoorden zonder in te gaan op het beleid. Dinsdag is 107 
besproken dat de kaderbrief op de OV geagendeerd wordt hiervoor zal nog de nodige voorbereiding 108 
moeten plaatsvinden.  Vervolgens is op woensdag bij de RvA meeting veel meer bruikbare informatie 109 
naar boven gekomen inzake de financiële gevolgen van het leenstelsel. Op basis hiervan zullen dan 110 
ook meerder gesprekken plaatsvinden met andere personen. Meer informatie zal op de PV vermeld 111 
worden. Tevens worden ook nog stappen ondernomen op duurzaamheid en studieplekken meer 112 
inzichtelijk te maken binnen de UvA 113 
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O&O De update van O&O: we hebben besloten een nieuw dossier in te stellen. De loting voor 114 
numerus-fixusstudies gaat afgeschaft worden. Het kan haast niet anders dan dat hier een decentrale 115 
selectie voor in de plaats komt. Het hoe en wat hiervan zal in dit nieuwe dossier worden bestudeerd. 116 
Er is nog geen dossierhouder. Dit komt met de herverdeling van de dossiers door mijn aftreden. 117 
Verder hebben we gesproken over MOOC's en de vraag of het wel verantwoord is hieraan zo veel 118 
geld uit te geven. We hadden verschillende afwegingen. Er is nog geen duidelijke uitkomst uit onze 119 
discussie. We denken nog verder. 120 

V&C  In de commissievergadering hebben we het gehad over de invulling van het 121 
medezeggenschapsevent (MZE). We vinden het allemaal belangrijk dat het MZE zal bestaan uit een 122 
inhoudelijk deel,  een interactief deel en een sociaal deel.  123 
Verder heeft iedereen inmiddels een stukje voor de website ingeleverd bij Tom,  deze zullen zsm op 124 
de website komen onder het kopje 'wie zijn wij'. 125 
De constitutieborrel begint nu echt vorm te krijgen. Locatie voor de borrel wordt BoCinq, een 126 
supermooie locatie aan de prinsengracht, vlakbij het leidseplein. De uitnodigingen zullen komende 127 
week verstuurd worden.  128 
Tot slot een update over docent van het jaar: hier wordt nog druk gewerkt aan het 129 
promotiemateriaal. Er zijn supermooie posters en flyers voor alle verschillende faculteiten gemaakt 130 
(preview was te zien in de kamer afgelopen week). Daarnaast wordt door iedereen van de CSR en de 131 
FSR-en het rooster voor de verkiezingsweek ingevuld. Er is een supertoffe prijs bedacht voor de 132 
winnende faculteit,  namelijk een hele grote taart. En verder zijn de dossierhouders bezig met 133 
de organisatie van de kick-off, voordrachtsavond, verkiezingen en de diës natalis. 134 

• 5. Vaststellen agenda  135 
Docent van het jaar wordt aan de agenda toegevoegd.  136 

• 6. Kaderbrief 137 
Youssri neemt het woord en geeft kort uitleg. Dennis vraagt naar de alinea betreffende de status. Dit 138 
is toegevoegd naar aanleiding van Tariq's email. Elke faculteit heeft een eigen tarief, ofwel 139 
normbedrag per studiepunt. Hier bestaat een jaarlijkse trend qua afwijking in, licht Jordi toe. 140 
Jojanneke vraagt of de raad zich zorgen moet maken over de tarieven. Tariq stelt voor dat de 141 
dossierhouders dit verder uitzoeken en vorobereiden voor volgende week. Tom verwacht dat er toch 142 
discrepanties in de bedragen zitten en wil hier iets mee doen. Jojanneke stelt vragen bij het tijdspad, 143 
indien er een brief voor de OV moet worden verstuurd, moet de raad haast maken. Jordi wil eerst een 144 
gesprek voeren met Hans Amman, vicevoorzitter CvB, voordat de rector over de financien bevraagd 145 
wordt. Het uitsturen van de brief hangt af van de volgende pv. Stefan stelt voor om vragen over de 146 
Kaderbrief tijdens de rondvraag te stellen en niet te gedetailleerd te bespreken. Samentha weet dat 147 
de rector zelf voorstelde om het onderwerp tijdens de OV te agenderen. Tom is van mening dat de 148 
raad vooral moet laten weten dat er grote veranderingen en mogelijk problemen aankomen door de 149 
bezuinigingen en niet te veel met het faculteits bestuur moet meedenken.       150 

141015-02 De Kaderbrief wordt op de pv van 141022 oordeelvormend en indien 151 
mogelijk besluitvormend geagendeerd.     152 
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• 7 ISO AV 153 
Het ISO is bezocht door Stefan en Tariq. Tariq doet verslag. Het ISO is een landelijke studentenlobby. 154 
Vijfmaal per jaar is een AV en mogen de lidorganisaties besluiten nemen. Tijdens werkgroepen wordt 155 
nagedacht over mogelijke adviezen, daarna komt de commissie Hoger Onderwijs bijeen voor 156 
inhoudelijke behandeling van de punten en de brieven. Tijdens de AV worden de punten vervolgens 157 
afgetikt. Alle stukken van ISO worden aan de gehele raad gemaild en AV stukken komen 158 
oordeelvormend op de pv. ISO wil de decentrale medezeggenschap meer betrekken. Er is 159 
eenpositionpaper aangenomen betreffende accreditatie. En er is opgeroepen om met de achterban 160 
naar het Malieveld te gaan om te protesteren tegen het leenstelsel. Het ISO heeft twee jaar terug een 161 
tegenhanger van het leenstelsel ontworpen. Hier is mee gelobbied in Den Haag, licht Stefan toe. Het 162 
ISO is in princiepe tegen het stelsel, maar geeft nu vooral ideeen voor aanpassingen. Aan het ISO kan 163 
financiele compensatie gevraagd worden door lidorgnaisaties voor evenementen en acties. Vooral 164 
voor V&C kan dit van nut zijn.      165 

• 8 Medezeggenschapsevenement 166 
Samantha loopt het stuk kort door. Het evenement vindt plaats op 31 oktober en is in het leven 167 
geroepen om de raden meer met elkaar in contact te brengen. Na een introductie worden er drie 168 
rondes gehouden. De avond wordt afgesloten met een borrel en pizza. Anneloes wil graag dat er veel 169 
mensen aanwezig zijn. De FSR'en is gevraagd om afmeldingen daarom actief door te geven. 170 
Raadsleden die ideeen hebben voor het evenement kunnen dit, liefst snel, aan Anneloes en Samantha 171 
doorgeven.  172 

141015-03 Raadsleden geven ideeen voor het medezeggenschapsevenement door aan 173 
Anneloes of Samantha.    174 

• 9 Docent van het Jaar 175 
Voor de Docent van het Jaar verkiezing is er een campagneweek. De raad wil graag dat de FSRen 176 
meehelpen met promotie tijdens de campagneweek. Binnen de FSR FMG bleek er veel weerstand te 177 
zijn ontstaan en de raad heeft zich teruggetrokken. Ilse betreurt het dat de FSR deze beslissing heeft 178 
genomen en samen met ASVA heeft zij een brief opgesteld om hen een officieel antwoord te sturen. 179 
Tom vraagt of de raad op deze korte termijn de verkiezing aan kan passen, naar aanleiidng van de 180 
opmerkingen van de FSR. Daarbij komt de vraag of de raad en ASVA die aanpassing ook wel willen. 181 
Els vraagt of de FSR op de hoogte is van alle andere dingen, ook van de prijs voor de docent en 182 
kwaliteit van het onderijs, die met de verkieizng meekomen. Dat niet alle informatie kon 183 
wordengegeven wordt nog in de brief vermeld. Dennis is van mening dat Lidewij de vragen over de 184 
verkiezing zelf had kunnen beantwoorden door haar kennis van eerder. Jordi geeft ana dat ed FSR 185 
zich terug mag trekken, maar vraagt zich af of er eerder al signalen waren. Die waren er wel, maar 186 
het leek erop dat de zaak wel goed zou komen. Sasmatha geeft aan dat de FMG geen invloed meer 187 
heeft op de organisatie van dit jaar, mogelijk kunnen ze zich wel mengen in de vorobereidingen van 188 
volgend jaar en hun ideeen meegeven. Tom stelt voor dat dit ook in de brief wordt gesteld. Als er 189 
meer FSR'en voor verandering van het kiessysteem zijn, kan dit volgend jaar tot aanpassing leiden. 190 
Stefan vraagt of de CSR al contact heeft gehad met de studieverenigingen om hun mening te polsen. 191 
Els laat weten dat ASVA de studievereniginegn en digitale promotie op zich heeft genomen en de CSR 192 
de FSR'en en fysieke promotie. Tariq vraagt vervolgens of de raad kan instemmen met de brief. 193 

141015-01 Na stemming besluit de CSR unaniem om de brief betreffende de Docent van 194 
het Jaar verkiezing te versturen naar de FSR FMG, met inachtneming van de 195 
opmerkingen zoals verwoord tijdens de pv van 141015.            196 

• 10 Raadskleding 197 
Samantha vertelt over de discussie om enkel de naam of naam en functie op de raadskleding te laten 198 
afdrukken. Er staan nu 7 raadsleden tegenoer de 7 anderen. Zij wil nu graag het volgende van de raad 199 
weten: de opdruk op de kleding van de keuze van het raadslid af te laten hangen of alles gelijk 200 
trekken en alle kleding met of zonder functie. Het drukken van extra tekst kost geen extra geld. Het 201 
meerendeel van de raad stemt voor uniformiteit van de kleding. Na een meningenronde wordt er 202 
overgegaan tot stemming over uniforme shirts met of zonder functie.  203 
 204 
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141015-02 De CSR besluit na stemming om namen en functies op de raadkleding te 205 
laten drukken.   206 

• 11 CSR in de media 207 
Tariq komt in 'Folia maakt kennis' en geeft aan dat Folia hem waarschijnlijk gaat vragen naar de 208 
mening van de CSR over bepaalde zaken. Hij heeft een aantal onderwerpen voorgelegd voor input. Na 209 
een korte leespauze vraagt Tariq of de raadsleden het eens zijn met zijn ideeen voor het interview. 210 
Naar aanleiding van een aantal vragen van raadleden geeft Tariq verdere uitleg. Ook worden hem 211 
tips meegegeven ter voorbereiding.       212 

• 12 Wvttk 213 
Van dit punt wrdt geen gebruik gemaakt. 214 

• 13 Rondvraag 215 
Irma geeft aan dat raadsleden per mail kunnen reageren op de conceptnotulen. Gamze vraagt of de 216 
raadsleden voor de constitutieborrel mee uit eten willen. De raad gaat graag mee. Morgen is de 217 
Docent van het Jaar kick-off en raadsleden geven zich op voor de avond en het eten. Het cobo-schema 218 
wordt door Samantha toegelicht. Het aantal borrels begint af te nemen. Els bedankt de raadl;eden 219 
voor het bezoek aan haar huis gisteren.     220 

• 14 Verkiezing commissievoorzitter O&O 221 

Jojanneke neemt voor dit punt het technisch voorzitterschap van de vergadering over van Tariq. 222 

De raad wordt voorgelegd om Linda ipv Jojanneke een stem te geven tijdens deze verkiezing. Dit 223 
wordt aangenomen. De raadsleden zijn uitgegaan van het afgeven van machtigingen voor het 224 
stemmen. Volgens het HR kan dit niet bij stemmingen over personen. Omdat tweederde van de raad 225 
het eens is met het geven van machtigingen, wordt de stemprocedure voor deze keer aangepast. Er 226 
wordt vervolgens uitgegaan van een overwinning bij tweederde van 12 (raadsleden minus de twee 227 
kanidaten), is 8 stemmen. Pauline en Irma zullen als stembureau optreden. De kandidaten geven een 228 
korte toelichting op hun sollicitatie en beantwoorden vragen vanuit de raad. Hierna gaat de raad over 229 
tot bespreking en uiteindelijk tot stemming.  230 

141015-03 De CSR besluit na stemming om Lina van Hirtum aan te stellen als voorzitter 231 
O&O per 1 november 2014. 232 

• Sluiting 233 

Tariq sluit de vergadering om 14.50 uur.   234 
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Besluiten       

141001-12 De CSR besluit na stemming om het restant van het inwerkbudget uit te geven aan het 
heiweekend.  

141015-01 Na stemming besluit de CSR unaniem om de brief betreffende de Docent van  
  het Jaar verkiezing te versturen naar de FSR FMG, met inachtneming van de  
  opmerkingen zoals verwoord tijdens de pv van 141015.  

 141015-02 De CSR besluit na stemming om namen en functies op de raadkleding te laten  
   drukken. 

141015-03 De CSR besluit na stemming om Lina van Hirtum aan te stellen als voorzitter  
   O&O per 1 november 2014. 

Actielijst                     

140903-02 Afgevaardigden sturen voor woensdag 10:00 uur een schriftelijke update over wat er speelt 
in de facultaire raden als reply op de concept agenda.  

141008-09 Zodra onderzoek naar extra studiekosten is afgerond; lid van FSR ACTA  uitnodigen voor PV. 
141015-01 Dossierhouders sturen een uitleg dossiers aan Tom voor op de website van de  
  CSR.  
141015-02 De Kaderbrief wordt op de pv van 141022 oordeelvormend en indien mogelijk  
  besluitvormend geagendeerd. 
141015-03 Raadsleden geven ideeen voor het medezeggenschapsevenement door aan  
  Anneloes of Samantha.    

Promemori 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om  
  zich aan de regels te houden. 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’14-’15 aan te nemen en zich hieraan te 

houden.  
130508-01 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. 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Dennis. Voor 

commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 
140917-12 De penningmeester agendeert elke eerste PV van de even maand een update over de interne 

financiën. 
141001-09 Er wordt afgesproken dat halverwege het jaar een herziening van de begroting zal plaats 

vinden. 
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