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Opening 
Tariq opent de vergadering om 12:02 uur.  1 
 2 

 



 

1. Post 3 
De postlijst wordt doorgenomen.  4 
 5 
2. Vaststellen notulen  6 
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 7 

3.  Mededelingen, afgevaardigden en DB 8 
Algemeen  9 
Het DB heeft contact met de COR over de agenda voor de GV die op 7 november gepland. Verder 10 
nemen we contact op met Rob over de koffiezetapparaten, en is Lina nu helemaal ingewerkt in 11 
het DB.  Jojanneke heeft koekjes gebakken ter gelegenheid van haar laatste CSR-vergadering. Tom 12 
kan infgraphics maken, dus maak hier gebruik van. Folia heeft iets over de CSR geschreven. Tariq 13 
deelt mede dat er een zaalwijziging voor het overleg Rvt-CSR heeft plaatsgevonden REC M3.02, al 14 
verwerkt in de google agenda.  15 
 16 
Afgevaardigden 17 
   18 
AMC       19 
Leenstelsel Op aanraden van FSR FEB en ASVA hebben we dit besproken in de PV. 7 van de 10 leden 20 
zijn persoonlijk voor het leenstelsel. Wel zien we een aantal zaken die ons zorgen baren voor de 21 
geneeskunde student. Dit zullen we uitwerken en als reactie sturen naar alle FSR-en. 22 
MOER De FSR AMC pakt dit op in reactie op de mail van de CSR. We bespreken dit over 1,5 week in 23 
onze PV. 24 
Bestuursstructuur AMC We krijgen z.s.m. het definitieve bestuursmodel ter instemming. Dit wordt 25 
deze week vastgesteld door het RvB. We hebben in informele overleggen met onder andere de 26 
huidige 'assessoren' en decaan duidelijk aangegeven wat onze eisen en breekpunten zijn, en welke 27 
argumentatie we daar voor hebben.  28 
  29 
FGw  30 
De kaderbrief, bezuinigingen, nieuwe raadsassistent.  31 
 32 
FdR  33 
-pilot online werkgroep antwoorden bij aansprakelijkheidsrecht 34 
-tijdspad voor die financiën gemaakt met bestuur 35 
-eerste problemen en aandachtspunten over de oer besproken. 36 
-tijdspad voor het collegesystem besproken. 37 
 38 
Daarnaast zijn we bezig om een periodiek oc overleg te organiseren, en zijn we met de 39 
studieadviseurs in gesprek. 40 
      41 
FEB  42 
OV morgenochtend is de overlegvergadering met de decaan en hoofd bedrijfsvoering (Jan Dijk). Het 43 
was een constructieve vergadering. Mondeling toegelicht.   44 
Facultair Strategisch plan In de pv hebben we het nogmaals uitvoerig over het strategisch plan 45 
gehad. Alle kritiek en vragen gaan we morgen op de ov stellen. 46 
Op zich zijn we overwegend positief. Er staan alleen een aantal punten in waar we niet zo goed weten 47 
wat ervan te denken en een aantal punten waar we het echt niet mee eens zijn. Voorbeeld van het 48 
laatste is bijvoorbeeld dat de FEB alle opleidingen in het Engels aan wil bieden en alle masters 49 
selectief wil maken. 50 
Studentlid Onderwijsdirecteurenoverleg De FSR heeft een nieuw studentlid voor het 51 
onderwijsdirecteurenoverleg voorgedragen. Dit is vorig jaar ingevoerd om studenten meer te 52 
betrekken bij het onderwijsbeleid. Dat beviel goed. Luca (FSR FEB 13|14) zal het stokje 53 
waarschijnlijk overnemen van het huidige lid Iwana (vz Room for Discussion). 54 
Leenstelsel De FSR wil het debat rond het leenstelsel graag gaan voeren maar weet niet zeker of het 55 
handig is om per raad een standpunt in te nemen. Het lijkt ons wenselijk om als medezeggenschap 56 
één mening uit te dragen. Deze kan natuurlijk ook verdeeld zijn.  57 
 58 
FNWI        59 
Cobo Maandag was onze CoBo en het was leuk! 60 
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Project Studentcommunicatie De FSR is in samenwerking met de UvA aan het praten over hoe er 61 
meer informatie naar studenten gebracht kan worden, onder andere over samenwerkingsplannen. 62 
Studeren in het buitenland Taakgroep Extra-curriculair probeert in kaart te brengen waarom 63 
studenten wel/niet in het buitenland gaan studeren, aangezien de UvA wil dat 30-40 procent van de 64 
studenten naar het buitenland gaat, maar dat aantal ligt nu op ongeveer 5 %. Er kwamen wat 65 
verbeterpunten naar boven op het gebied van informatieverstrekking, die worden dmv een brief 66 
verstuurd naar BIS/BC. 67 
OERen Er wordt een OER commissie ingesteld bestaande uit 5 personen die ter zijner tijd de OERen 68 
gaan doornemen. Ook is er nagedacht over een klacht van de OC psychobiologie, over dat de OERen 69 
elk jaar te laat worden vastgesteld. Het DT heeft nog niet gereageerd helaas. 70 
EEE Zoals ik al eerder heb gemeld zit ik in een verkenningscommissie over Earth, Ecology and 71 
Environment, en dan specifiek het Environment gedeelte (Aarde en Economie VU, Future Planet 72 
Studies UvA, en een aantal masters). Er wordt nagedacht over samenwerken met de VU, en over het 73 
opzetten van een soort FPS master. Ik ben best tevreden over hoe dit gaat bij het Environment 74 
gedeelte, maar wil ook nog met de studenten die in de andere groepen evalueren hoe het bij hun gaat. 75 
Ook heb ik contact hierover met Spectrum, de studievereniging van FPS. Een aantal stukken van deze 76 
commissie zijn op UvA-leaks geplaatst, deze stukken zijn echter allemaal openbaar en de notulen van 77 
de bijeenkomsten ook. 78 
 79 
FMG     80 
SV OC dag De FSR FMG organiseert 7 november een dag om de studieverenigingen en OC's bij elkaar 81 
te brengen en input te vergaren. Er zijn zes onderwerpen gekozen die behandelt worden tijdens de sv 82 
oc dag: contact achterban, vak evaluatie, beroepsoriëntatie, UvA-Matching/BSA, 83 
studentenparticipatie,  blended learning. Deze onderwerpen worden geleid door dossierhouders.  84 
ISO-brief Het ISO heeft ons enkele weken geleden gevraagd of de FSR zijn mening wil geven over het 85 
leenstelsel. Lidewij heeft een brief opgesteld waarin de standpunten van de raad uiteenzet omtrent 86 
het leenstelsel. >> brief van iso wordt opgestuurd (actiepunt).  87 
Library Learning Centre Er zijn best wat klachten gekomen van studenten over de uitstraling van 88 
het nieuwe learning centre. De FSR wordt daarom betrokken bij het proces om meer kleur en kunst 89 
in het LCC te realiseren. Vanuit de raad zullen we zo veel mogelijk studenten betrekken om hun input 90 
te krijgen over het gebouw. Studenten zouden met bepaalde onderwerpen en ontwerpen kunnen 91 
komen die de raad vervolgens aan de architect zal voorleggen.  92 
MOER Vanuit de FSR wordt een brief naar de CSR opgesteld waarin de raad meegeeft welke gevolgen 93 
wij als faculteit ondervinden en welke zorgen wij zien in het bindend worden van deel A. Hierbij 94 
wordt ingegaan op vier punten: ingangseis honours, nakijktermijnen, kopieerrecht en de 95 
diplomeerdatum. Deze brief zal morgen in de PV besproken worden en vervolgens naar de CSR 96 
verstuurd worden.  97 
 98 
 99 
4. Update commissies 100 
DB   101 
 102 
O&F  Zelfs op zondagavond moet gewerkt worden. Afgelopen week heeft O&F voor het eerst 103 
op donderdagmiddag vergaderd, omdat dit beter uitkwam. Helaas waren vervolgens alsnog 4 104 
mensen helaas afwezig. Gelukkig heb ik wel met vrijwel iedereen nog persoonlijk contact gehad, 105 
zodat ik bijna niemand heel erg heb hoeven missen. Bij de PV werd de kaderbrief uitvoerig 106 
besproken onder het luisterend oor van enkele gasten, helaas door gebrek aan tijd hebben die 107 
niet veel spreektijd gekregen. Bij de CV is gelukkig iemand aangeschoven om alsnog een mening 108 
te geven. Na een vergadering van 2 en een halfuur is toen besloten om te gaan overleggen om 109 
eventueel met goedkeuring van andere leden het OV te gaan voor bespreken. Zodat wij meer tot 110 
een inhoudelijk debat kunnen komen. Het al mooie vergaderstuk hierover wordt nog aangepast. 111 
Hiernaast zal op de PV geïnformeerd worden over het veiligheidsbeleid, de 112 
aanmeldingsprocedure en meervoudige benoemingen. Over het eerste en laatste punt moet 113 
tevens besproken worden op de GV. Het tweede punt is een adviesverzoek vanuit GALOP. De 114 
generieke formats, die zullen we ditmaal niet vergeten en is gedeeltelijk al voor besproken in de 115 
commissie, wel wordt nog gejaagd op de op te starten werkgroep hierover. Het 116 
instellingscollegegeld tarief zal iemand naar toegestuurd worden voor een bijeenkomst van de 117 
medezeggenschap en een werkgroep van de zeggenschap. 118 
 119 
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O&O Deze week hebben we bij O&O uitgebreid de reactie van het CvB op het Instellingsplan 120 
besproken. Komende week wordt dit wederom besproken in de PV. Daarnaast is UvA Matching 121 
ook nog steeds een hot topic binnen O&O, zoals jullie weten is dit besproken op de PV zodat we 122 
dit op de OV kunnen bespreken. Het resultaat van de PV wordt door Ilse en Lina zorgvuldig 123 
uitgewerkt voorbereid voor de OV. 124 
 Ook hebben we over het IP besproken: O&O was op verschillende punten echt nog niet 125 
tevreden met wat het CvB n.a.v. onze 'nee, tenzij'-brief heeft opgenomen in de nieuwe versie, 126 
dus vanuit O&O was de conclusie dat het IP nog steeds niet instemmenswaardig is. Een 127 
belangrijk punt hierin is dat er nog steeds niet in staat dat op facultair niveau mag worden 128 
besloten over het al dan niet selectief maken van een master. Ook in de formulering over 129 
studierendement konden we ons nog steeds niet vinden. 130 
 131 
V&C  Afgelopen week zijn de algemene posters van DvhJ besteld! Volgende week worden de 132 
facultaire posters/flyers/banners allemaal besteld, dus dat gaat allemaal super goed!  133 
Verder is vorige week het eerste PR-overleg geweest. Alle faculteiten waren vertegenwoordigd. 134 
We hebben vooral veel best-practices uitgewisseld. De dingen die besproken zijn heb ik 135 
verwerkt in een verslag. Als iemand dat graag wil lezen, kan ik het even doorsturen. 136 
Afgelopen week hebben we ook nog even gebrainstormd over de cobo! Deze komt steeds meer 137 
in zicht! Maar dat gaat allemaal super leuk worden. Gamze en Els zullen de hele csr hier 138 
woensdag op de pv alles over vertellen. 139 
Ook allemaal niet vergeten dat komende woensdag onze familieavond is! Ilse heeft superleuke 140 
dingen voorbereid, dus vooral allemaal komen. Voor diegenen die nog niet hebben doorgegeven 141 
hoeveel mensen er mee komen; nog even doen bij Ilse!!! 142 

5. Vaststellen agenda 143 
Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  144 
 145 
6. UvA Raad van toezicht 146 
Dennis; agendapunten: AFS (tariq), leenstelsel (dennis), toekomst van de universitaire populatie 147 
(jojanneke).  148 
 149 
7. Format UvA VU 150 
 151 
Discussiepunt 1: Heeft het de voorkeur van de CSR om de mandatering aan een van de 152 
Collegeleden optioneel te laten of wil de raad dat dit in beginsel voor elke geïntegreerde 153 
faculteit geldt? Art. 5 lid 5,  154 
Een ander vraagstuk is hoe besluitvorming over samenwerkingsverbanden moet worden 155 
vormgegeven. De vraag is of de formats een manier is om de AFS als nog te realiseren, zonder 156 
instemming van de CSR\GV. Overwegend positief, maar mandatering moet niet optioneel zijn. 157 
 158 
Discussiepunt 2: Medezeggenschap bij wijziging of ontbinding Gemeenschappelijke Regeling 159 
art 13; Jojanneke: hoe wordt de medezeggenschap voor een samenwerkingsverband gekozen? 160 
Dat is nog in ontwikkeling, op dit moment is het zo dat beide instellingen medezeggenschap op 161 
centraal niveau moet instemmen. De CSR neemt oordeel van O&F over. 162 
 163 
Discussiepunt 3: In het Faculteitsreglement staat: Art. 12 Opleidingscommissies: ‘De decaan 164 
kan besluiten tot het instellen van een gezamenlijke opleidingscommissie van meerdere 165 
bachelor- dan wel masteropleidingen.’ CSR: met instemming van de medezeggenschap.  166 
 167 
Discussiepunt 4: wie zou volgens de CSR de voordracht voor de studentleden van de OC 168 
moeten doen? De CSR-leden zouden graag zien dat door middel van een vacature OC-leden 169 
geworven worden. – meer algemeen punt, niet alleen van toepassing voor het 170 
faculteitsreglement.  171 
 172 
De formats zullen niet worden besproken op de GV van 7 november, commissie O&F werkt 173 
ondertussen verder aan uitwerking van de rest van de formats tot een 174 
informerend\oordeelvormend vergaderstuk.   175 
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 176 
8. CoBo 177 
Gamze: de CoBo is om 20 uur, het voorstel is om voorafgaand aan de borrel te dineren. Daarnaast 178 
wordt de dresscode besproken. Er is een fotohoekje ingericht. Iedereen krijgt tenminste drie 179 
muntjes. Iedereen mag één persoon meenemen naar de CoBo. Volgende week woensdag zal de Cobo 180 
plaats vinden in Bo Cinq.  181 
 182 
9. Veiligheidsbeleid 183 
Els licht het vergaderstuk toe, er zijn eigenlijk weinig controversiële punten. Lina heeft van het hoofd 184 
studiecentra vernomen dat de UB overweegt om het toegangsbeleid voor de UB aan te scherpen door 185 
een schil toe te passen zodat alleen UvA studenten (en medewerkers) toegang hebben –poortjes gaan 186 
alleen open met UvA-pas. Els licht toe dat de wijze waarop de schillen worden toegepast niet is 187 
uitgewerkt in het veiligheidsbeleid, maar in het toegangsbeleid.    188 
Vraag over de terugkoppeling van incidenten aan de medezeggenschap. Goed, maar hoe heeft deze 189 
terugkoppeling voorgaande jaren plaats gevonden. Els zoekt uit of en hoe terugkoppeling over 190 
incidenten aan de medezeggenschap eerder plaats vond (actiepunt).  191 
Gerucht gaat dat betalen met contant geld in alle gebouwen verboden gaat worden, heeft 192 
vermoedelijk niet met het veiligheidsbeleid te maken, maar Els zal het beleid nog een keer op dit 193 
punt uitzoeken.  194 
Aandacht voor toegangsbeleid en de wijze waarop schillen van gebouwen wordt toegepast en 195 
vastgesteld.  196 
 197 
10. Instellingsplan (IP) 198 
De CSR heeft vorig jaar het IP ter instemming voorgelegd gekregen. De GV heeft niet ingestemd 199 
en een aantal breekpunten geformuleerd. Het IP is aangepast en opnieuw aan de CSR en COR 200 
gestuurd. De vraag die nu voorligt is of het IP dusdanig is aangepast dat de CSR geen 201 
breekpunten meer ziet en kan instemmen.   202 
 203 
Wat is het oordeel van de PV over de selectieve masters? Het selectief maken van masters moet 204 
met de verschillende FSR’en worden afgestemd. De CSR wil nog steeds  graag een toezegging 205 
dat in het AAA of LERU-verband een doorstroommaster zal worden aangeboden. Conclusie: het 206 
College heeft de bezwaren onderliggend aan het breekpunt onvoldoende weggenomen.  207 
 208 
Wat is het oordeel van de PV over de KPI rendement? Motivering te mager om de CSR te 209 
overtuigen van haalbaarheid KPI. Bovendien zorgen over eventuele (financiële) consequenties 210 
voor de faculteiten die deze KPI niet kunnen realiseren. Zelfde opmerkingen over rendement 211 
uitvalreductie (maximaal 15%).  212 
 213 
Wat is het oordeel van de PV over de flexschil? Het standpunt van de COR is hierin belangrijk, 214 
maar ook voor de CSR is de flexschil een zorg. De CSR zal komende week helder te krijgen welke 215 
knelpunten er op dit punt zijn vanuit studentenperspectief (actiepunt). 216 
 217 
Wat is het oordeel van de PV over de KPI internationalisering (onder Hoofdstuk 218 
Onderwijs)? De CSR vraagt hoe buitenlandervaring wordt gedefinieerd (actiepunt). 219 
Verduidelijking noodzakelijk, wellicht kunnen niet-opleidingsgerelateerde activiteiten zoals 220 
bestuurswerk in het buitenland meegenomen worden in de definiëring.   221 
 222 
Optionele KPI’s: 223 
Wat is het oordeel van de PV over de optionele KPI Student Experience? De raad deelt standpunt 224 
O&O.  225 
  226 
Wat is het oordeel van de PV over de optionele KPI High Impact & Low Imprint? De commissie 227 
O&O ziet niet inzichtelijk gemaakt waarom deze KPI uit het IP is gehaald. De CSR meent dat de 228 
universiteit een voorbeeldfunctie heeft en daarom wel een duurzaamheidsambitie zou  moeten 229 
verwoorden. Een deel van de raad meent dat een strategische thema voldoende is. De CSR 230 
voorziet het College graag van input bij de uitwerking van een duurzaamheidsambitie. De 231 
meerderheid van de raad zou wel graag een KPI op dit strategische thema geformuleerd zien.    232 
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 233 
Wat is het oordeel van de PV over de optionele KPI Internationalisering? De CSR kan zich vinden 234 
in het oordeel van de commissie O&O.  235 
 236 
Wat is het oordeel van de PV over de optionele KPI verkiezingsopkomst? De KPI hoort bij 237 
betrokkenheid van medewerkers en studenten bij de UvA, de verkiezingsopkomst is geen goede 238 
graadmeter van betrokkenheid en daarom is deze KPI niet relevant.   239 
 240 
Wat is het oordeel van de PV over de (mede)zeggenschap? De CSR zou graag zien dat het 241 
tekstvoorstel dat is besproken in de OV d.d. 28-10-2014 wordt overgenomen in het IP. 242 
 243 
Wat is het oordeel van de commissie over de homogene groepen?  244 
 245 
Er is te weinig tijd om dit punt te bespreken, daarom schuift dit onderwerp en bespreking van 246 
research based onderwijs, door naar de volgende vergadering. Op vrijwel alle punten is nog iets 247 
aan te merken, daarom zal de CSR komende week werken aan het opstellen van prioriteiten 248 
(actiepunt).    249 
 250 
Linda van Exter verlaat de vergadering om 14:30 uur. 251 
 252 
11. CSR in de media      253 
Verslag als input voor berichtje op Facebook. De V&C-leden zullen zelf een berichtje op Facebook 254 
plaatsen.  255 
 256 
12. Wvttk 257 
Samantha: naar aanleiding van de Kaderbrief 2015, FEB is uit noodleidende situatie gekomen door te 258 
reorganiseren. 259 
 260 
13. Rondvraag    261 
Ilse: Docent van het jaar verkiezingen, graag meer vrijwilligers om de shifts te vullen.  262 
Laura: zouden de afgevaardigden de telefoonnummers willen toevoegen (bij contactgegevens) in de 263 
sheet voor docent van het jaar (actiepunt).   264 
Stefan: vraagt of de wijze waarop OC-leden en assessoren worden geworven uniform geregeld moet 265 
worden, anders gezegd moet deze discussie op centraal niveau gevoerd worden? Stefan zal een 266 
vergaderstuk voorbereiden (actiepunt).  267 
Samanta: facultair strategisch plan, kan iemand van de O&O met het facultair plan meedenken?  268 
Jojanneke: bedankt voor fantastische 2 maanden, morgen nog bij de O&O vergadering en vrijdag bij 269 
de CSR-RvT. 270 
Tom: graag eerder pauze.  271 
Anneloes: medezeggenschapsevenement, alle CSR-leden aanwezig op deze PV komen.   272 
  273 
Sluiting 274 
 275 
Tariq sluit de vergadering om 14:45  uur.     276 
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Besluiten       

Actielijst                     

141029-10 Vervolg IP op 5-11-2014; homogene groepen en research based onderwijs + ‘tussenstand’, 
ofwel prioriteren van belangrijkste kritiekpunten.  

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. 
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.  
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