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Opening

Tariq opent de vergadering om 12:01 uur.

2.

Post

3.

Vaststellen notulen

De postlijst wordt doorgenomen.
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.

4.

•

5

•

5.
10

15

Mededelingen

Dennis verzoekt alle raadsleden om hun evaluaties in te sturen, voor zover zij dat nog
niet gedaan hebben (actiepunt 141203-02). Daarnaast verzoekt alle afgevaardigden
om hun FSR te vragen evaluaties in te sturen (actiepunt 141203-02). Tot slot vraagt
hij alle raadsleden te reageren op zijn mail over het evaluatieweekend.
Dennis verzoekt alle raadsleden om hun beschikbaarheid door te geven voor het
evaluatieweekend.

Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden

DB
Bij dezen de update van het DB. Afgelopen week heeft natuurlijk de GV over het Instellingsplan
plaatsgevonden. Daarna is er gewerkt aan een conceptbrief die nu bij het DB van de COR ligt,
waarna we hopen dat deze per e-mailstemming kan worden meegestuurd, waardoor die
hopelijk vrijdag naar het College verzonden kan worden. Daarnaast is er gekeken naar nieuwe
manieren om laatkomen minder storend te laten zijn en is het DB begonnen met het
inwerktraject van volgend jaar. Wel zijn er nog steeds geen evaluatieformulieren binnen van de
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faculteiten (minus de FEB), dus het evalueren zelf loopt nog niet zo soepel. Daarnaast vond
vorige week ook het IAO plaats (zie notulen), en heeft er weer een gesprek plaatsgevonden met
de studenten van Humanities Rally. Zij hadden met name vragen over de begroting en de
besprekingen rondom het allocatiemodel, en waren ook benieuwd die er nu achter de, in hun
ogen, onzalige plannen zit betreffende de FGw.

Update O&F
Afgelopen week, zijn weer stappen gemaakt met betrekking tot de digitale omgeving van de
UvA, voor vragen over de laatst ontwikkelingen kunnen bij Stefan verhelderende vragen
worden gesteld. De studieplekkenapp komt er eindelijk aan en ook het cateringoverleg. Het
advies over het instellingscollegegeld was de bus uitgegaan, verder zijn vervolgstappen
ondernomen om te zorgen dat lagere prijzen ook daadwerkelijk gehanteerd gaan worden. Het
profileringsfonds zal iets informerend over terug komen op de PV en zal volgende
oordeelvormend worden behandeld voordat de volgende werkgroep die vanuit O&F
georganiseerd is weer samenkomt. De generieke formats worden op de lange baan geschoven,
omdat de VU eerst nog behoefte heeft aan meta discussies. Op onze bespreking als gehele raad
op woensdag zal de ontwerpbegroting besluitvormend terug komen. De student-assessoren en
de benoeming van OC's worden tegen het licht gehouden.
Update O&O
Afgelopen week was een roerige week voor O&O. Op woensdag hebben we in de PV maar liefst
vijf uur vergaderd over O&O onderwerpen (Instellingsplan, Visiehoofdstuk, model OER). De
model OER deel A van de bachelor is oordeelvormend besproken in de PV. Het oordeel hierover
was dat we niet principieel tegen het bindend maken van de mOER zijn, mits alle punten die
invloed hebben op onderwijs verplaatst worden naar deel B. Op donderdag hebben we ook deel
A van de mastermOER besproken in de commissie, net als NSE, digitale leeromgeving en de
adviesbrief over het leenstelsel. Al deze punten komen deze week terug op de PV.
Als klap op de vuurpijl is vrijdag tijdens de GV wederom tegen het instellingsplan gestemd.

Update V&C
Vorige week was wederom een drukke week voor het docent van het jaar-team. Komende
donderdag is de voordrachtsavond! Komt allen!
Verder is Anneloes druk bezig met de eerste voorbereidingen voor de DAS. Dit zal komende pv
informerend besproken worden.
Ook is de inhoud voor de nieuwe wc-krant bedacht en zal er door het promoteam binnenkort
een lading luciferdoosjes worden besteld.
Afgevaardigden

AMC
Instemmingsverzoek besturingsmodel: Nadat we vorige week besloten hadden niet in te
stemmen met het nieuwe besturingsmodel voor Geneeskunde, hebben we de brief verstuurd.
Vrijdag was er een formeel gesprek met de vice-decaan om de brief te bespreken. Daaruit zijn 2
van de 3 breekpunten weggenomen (aantal assessoren en evaluatiemomenten) en opgenomen
in het nieuwe document. We hebben ook een toezegging op ons derde breekpunt en dat is
genotuleerd. Daarom hebben we maandag besloten in te stemmen met deze nieuwe versie van
het besturingsmodel.
Conceptbegroting AMC: De SR mag de conceptbegroting van het AMC inzien (faculteit +
ziekenhuis) onder voorwaarde dat alleen het DB het document krijgt en dit vertrouwelijk
behandeld. Zij hebben geprobeerd het document openbaar te krijgen voor de hele raad maar bij
de OR gaat het ook elk jaar op deze manier. Daarom zullen zij een verklaring tekenen dat zij de
niet-openbare delen niet met de rest delen. De hoofdlijnen mogen wel gedeeld worden.
OV Geneeskunde: Woensdagavond is de OWI-GEN vergadering (soort OV). We zullen de mOER
(BSA en studiepunten aantal), onze brieven over de Blauwdruk Bachelor Geneeskunde en een
punt over roostering van co-assistenten. De decaan lijkt ook wat te hebben opgepikt van de
mOER. We kregen een besluit van de Raad van Bestuur dat bepaalde 'rode draden' die nu 1 EC
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zijn, 3 EC moeten gaan worden in de nieuwe bachelor. Maar onze kritiek blijft staan want er zijn
heel veel andere vakken die geen veelvoud van 3 EC hebben (zie coschappen).

FdR
De afgevaardigde FdR heeft geen update gemaild en is afwezig bij het eerste deel van de
vergadering.

FEB
Facultair Strategisch Plan: De FSR heeft vorige week ongevraagd advies uitgebracht op het FSP.
We hopen hierop antwoorden te krijgen in de OV van volgende week dinsdag. Ook zal er
waarschijnlijk deze of volgende week een officieel instemmingsverzoek naar de FSR gestuurd
worden. We hebben vandaag in de pv alle breekpunten geïnventariseerd. Zoals het er nu uit
ziet, kunnen we niet instemmen.
Begroting: Ook de conceptbegroting hebben we inmiddels ontvangen. Deze is net voor het eerst
in de pv besproken. Volgende week op de OV zullen hier ook vragen over worden gesteld door
de dossierhouders. Op zich staan we redelijk neutraal tegenover deze begroting, er staan
namelijk geen schokkende dingen in.
Communicatie: De FSR heeft besloten het voortouw te gaan nemen in de te voeren
communicatie vanuit de faculteit naar de studenten. Dit gaat naar ons idee niet goed en veel
studenten worden niet bereikt. Daarom hebben we een plan uitgewerkt wat we als ongevraagd
advies bij de decaan willen neerleggen. Ook hebben we herhaaldelijk gevraagd om hun
marketing en communicatieplan met ons te delen, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd.
FGw
De afgevaardigde FdR heeft geen update gemaild en is afwezig bij het eerste deel van de
vergadering.

FMG
(Ong)gevraagde Adviezen: De FSR FMG doet ongevraagde adviezen over communicatie,
verhuizing REC en het participatiecijfer. Wat betreft het participatiecijfer adviseert de FSR om
binnen onze faculteit geen gebruik te maken van het participatiecijfer om een actieve(re)
werkhouding te stimuleren. De FSR FMG zou graag zien dat alternatieve activerende
werkvormen vaker ingezet worden Een ander ongevraagd advies zal gaan over de verhuizing
naar REC. Hierin wilt de FSR nog eens benadrukken welke dingen nog vaak misgaan
(communicatie, deurbeleid).
Serious Request: Vanuit Politicologie is het idee onder de staff geopperd om zaterdag 20
december een dag te organiseren in het teken van Serious Request. De dag zal bestaan uit
verschillende workshops/mini colleges, waarna geld opgehaald zal worden. Het idee is dat dit
actief gepromoot wordt en voor de hele buurt toegankelijk is. Vanuit Machiavelli (sv pol) kwam
het idee om dit project facultair breed te trekken, en vervolgens als faculteit het opgehaald geld
naar het glazen huis in Haarlem te brengen. Dit idee wordt verder in de PV FSR nog besproken.
Sectorplan Sociale Wetenschappen: Er is een sectorplan van Sociale Wetenschappen uitgekomen.
Alle decanen van de faculteiten sociale wetenschappen hebben zich georganiseerd en samen
met de Commissie Sectorplan Sociale Wetenschappen een analyse gemaakt van sterke en
zwakke aspecten in deze sector en van de kansen en bedreigingen. Dit sectorplan kunnen jullie
nalezen op: http://sectorplansocialewetenschappen.nl/
FNWI
Raadsmening Samenwerken: We zijn elke pv in gesprek over wat we vinden van samenwerken
met de VU en zo ja onder welke voorwaarden. We hebben het deze keer over huisvesting gehad.
Uitgangseis Honours: We hebben nagedacht over of de uitgangseis voor honours een 7,0 of een
7,5 moet zijn, en of we vinden dat dat op de hele universiteit hetzelde zou moeten zijn. De
meningen waren zeer verdeeld.

6.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.
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Tom Lotten komt binnen om 12:15 uur.

7.

130

135

Ontwerpbegroting

De CSR neemt een besluit over het ongevraagd advies dat de raad uit wil brengen over de
ontwerpbegroting. De conceptadviesbrief wordt per alinea doorgenomen. In de brief claimt de
CSR instemmingsrecht op het allocatiemodel 2016 via de Kaderbrief 2016. De vraag is of de CSR
ongevraagd advies uit zou kunnen brengen over de financiering van investeringen in de
kwaliteit van onderwijs. Voorgesteld wordt om te verzoeken dat het College hierover in gesprek
gaat met de CSR. Het wordt belangrijk gevonden om meer aandacht te geven aan de financiële
druk die op huisvestingsplannen staan. De dossierhouders zullen de visie van de CSR hierop
duidelijker naar voren laten komen in de brief.
Besluit
141203-01

140

De CSR besluit na stemming om de conceptadviesbrief “Ontwerpbegroting” te
versturen naar het College van Bestuur, mits de aanpassingen zoals verwoord
in de PV van 3 december 2014 en de tekstuele wijzigingen die worden
doorgegeven na de PV worden verwerkt.

Stefan Wirken komt binnen om 13:00 uur.

8.

145

150

155

160

165

170

175

180

Model OER

Metadiscussie
Tijdens de PV van 26 november 2014 kon een meerderheid van de CSR zich erin vinden om
onderwijslogistieke en planmatige onderwerpen bindend te maken in deel A van de mOER en
alle andere onderwerpen te verplaatsen naar deel B zodat de faculteiten daarover kunnen
oordelen. Onder andere naar aanleiding van mails van leden van de Raad van Advies bestaat nu
echter de behoefte om de discussie over het bindend maken van deel A van de mOER opnieuw
te voeren. De dossierhouder legt uit dat als de raad nu niet instemt met een aantal artikelen, het
College hier alleen op terug hoeft te komen als de raad een brief formuleert met de strekking
“Nee, tenzij”. Tariq vraagt de dossierhouders hoe zij het recht van de medezeggenschap hebben
geïnterpreteerd op die artikelen die niet expliciet in de wet uitgezonderd zijn van
medezeggenschapsrecht van de FSR. De dossierhouders zijn geen artikelen tegengekomen die
wel in de mOER staan en niet in de WHW. Stefan licht toe dat het CvB deel A van de mOER onder
andere bindend wil maken om te voorkomen dat studenten verschillende rechten hebben,
afhankelijk van hun studie of faculteit. Een aantal raadsleden vraagt zich af waarom je deel A
bindend zou moeten maken als alle onderwijsinhoudelijke punten naar deel B verplaatst
worden? De logistieke punten die overblijven in deel A zouden ook op facultair niveau geregeld
kunnen worden. Terughoudendheid moet volgens hen betracht worden en het is daarom de
vraag of de mOER wel bindend moet worden.
In de conceptbrief adviseert de CSR tegen het bindend maken van deel A van de mOER.
De brief is volgens sommigen echter nog niet stellig genoeg op dit punt. Samantha geeft aan dat
er mogelijk allerlei rechten komen te vervallen die de afgelopen jaren op facultair niveau zijn
binnengehaald. Gamze merkt op dat er teveel verschillen tussen faculteiten zijn waar aan
voorbij gegaan wordt. Tom is tegen het centraliseren van macht en denkt dat faculteitsbesturen
en faculteitsraden het beste weten waar behoefte aan is binnen hun faculteit. Faculteiten en
disciplines hebben allemaal verschillende behoeften en het is volgens hem belangrijk om
hieraan tegemoet te komen. Daarnaaast is het belangrijk om huidige rechten te waarborgen.
Ook Linda vindt het belangrijk dat FSR’en geen slagkracht wordt ontnomen. Voorstanders van
het bindend maken van deel A van de mOER zien juist de mogelijkheid om een aantal logistieke
zaken beter te regelen voor alle studenten. Anneloes legt uit dat zij de randvoorwaarden voor
studenten heel belangrijk vindt en zij denkt daarom dat het goed is om deze voorwaarden te
borgen in deel A. De faculteitsspecifieke regelingen kunnen in deel B worden gezet, tenzij
faculteiten die regelingen laten vervallen. Dat er minder artikelen in deel A komen te staan, wil
niet zeggen dat er niets overblijft.
Lina stelt voor om met het HJZ te gaan praten om te vragen waar het verzoek om de
mOER bindend te maken nu vandaan komt, gezien het geschil waar door de RvA-leden nar
verwezen wordt (actiepunt 141203-03). De raad kan zich vinden in dit voorstel.
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De mOER werd tot dusverre ieder jaar vastgesteld. Een bindend deel A van de mOER
bevat richtlijnen die pas ter discussie kunnen worden gesteld als het College iets wil wijzigen en
daarvoor het advies of instemming van de medezeggenschap nodig heeft. De medezeggenschap
mag ook ongevraagd advies uitbrengen, maar de richtlijnen kunnen pas veranderd worden als
het College ermee instemt. Het recht om de mOER ieder jaar te evalueren, is een recht dat dan
komt te vervallen. Nu moeten een decaan en FSR er op alle punten samen uitkomen, maar met
een bindend deel A kan een onwelwillende decaan de wensen van de FSR negeren en verwijzen
naar de richtlijn. Door de bindende richtlijnen kan volgens sommigen bovendien minder goed
ingespeeld worden op veranderingen. De meerderheid van de raad adviseert om in de brief
meer aandacht te besteden aan de vraag of dingen bindend gemaakt dienen te worden. Tariq
bepleit om daar waar het onderwijslogistieke zaken betreft aan te geven dat de raad instemt
met de inhoud van het artikel, maar bezwaar heeft tegen het bindend maken van deel A. Tariq
peilt wie er voor het bindend maken is van delen van mOER deel A. De stemming is sterk
verdeeld.

9.

Voorbespreken OV

10.

Model OER (vervolg)

De CSR bespreekt de overlegvergadering met het CvB voor met de technisch voorzitter en
neemt de actielijst OV door. Lina zal Jaco later deze week laten weten wat de status van het
advies van de raad is omtrent het bindend maken van deel A van de mOER (actiepunt 14120304).
mastermOER
De CSR bespreekt deel A van de mastermOER. Deze lijkt in veel opzichten op die van de
bachelor, maar er zijn natuurlijk ook verschillen. De volgende artikelen worden bediscussieert:
• Artikel 3.2.3 + 3.2.4; onderwijseenheid bevat 6 EC. Dit is een probleem op het AMC bij de
coschappen. Oordeel van de raad is hetzelfde als het oordeel van vorige week.
• Artikel 4.1.3; student dient zichzelf aan te melden voor de herkansing. Hierop is hetzelfde
bezwaar van toepassing als in de bachelor mOER en het oordeel van de raad op dit punt geldt
daarom ook voor de master mOER.
• Artikel 4.2.4 & 4.3.3 & 4.4.5; hier wordt verwezen naar de Regels en richtlijnen van de
examencommissie, waarin ‘de verdere gang van zaken bij toetsing en de richtlijnen en
aanwijzingen om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen’ staan
beschreven. De FSR-FNWI merkt op dat dit onder studenten een veel minder bekend document
is, dat bovendien niet onderhevig is aan medezeggenschap en dat het vervelend is voor
studenten dat regels omtrent tentaminering verspreid staan over verschillende documenten. De
commissie O&O is het erover eens dat de regels omtrent tentaminering het liefst zo veel
mogelijk in een document moeten staan en dit willen ze dan ook adviseren aan het CvB. De raad
gaat hiermee akkoord.
• Artikel 4.5.4; ‘redelijke’ termijn voor de herkansing. Vorige week heeft de raad besloten dat
dit artikel in de bachelor mOER naar deel B moet en de raadsleden vinden dat dit ook geldt voor
de master mOER.
• Artikel 4.7.2; de examencommissie beslist binnen 20 dagen na verzoek en reageert binnen
twintig dagen na verzoek. De raad gaat akkoord met de toevoeging dat de examencommissie
binnen 20 dagen reageert op een verzoek.
• Artikel 4.9.2; ‘gedurende ten minste twintig werkdagen na de bekendmaking van de uitslag
van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn/haar verzoek inzage in zijn/haar
beoordeelde werk, de gestelde vragen en opdrachten, alsmede zo mogelijk van de normen aan
de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.’
- De raad stemt ermee in om de zinsnede ‘zo mogelijk’ te schrappen, want het lijkt de
raadsleden raar als een docent niet inzichtelijk kan maken op wat voor manier die een
tentamen heeft beoordeeld.
- artikel 4.9.2; de examinator kan bepalen dat inzage geschiedt op een bepaalde plaats en
tijdstip. Een meerderheid van de raad vindt dat een student een tentamen op een later moment
moet kunnen inzien als hij met een goede reden niet in de gelegenheid was om het gezamenlijke
inkijkmoment bij te wonen.
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- De FSR-FNWI wil dat er een extra lid wordt opgenomen over kopieerrecht. De raad is het
hiermee eens.
• Artikel 4.4; nakijk termijn. Hierop is dezelfde redenering van toepassing als in de bachelor
mOER en het oordeel van de raad op dit punt geldt daarom ook voor de master mOER.
• Artikel 4.6 Cijfers (punt FSR-FNWI). De dossierhouder stelt dat in dit artikel al een bepaling
staat dat andere manieren van beoordeling worden opgenomen in deel B en de raad is het
erover eens om met dit punt niets te doen.
• Artikel 4.13 Fraude en Plagiaatregeling (punt FSR-FNWI). De FNWI heeft bij dit artikel een
extra lid :”4.13 3 c. Students are permitted to complete an examination even if the examination
administrator suspects or observes fraud during the examination.” Dit is zodat studenten bij
onterechte verdenking van fraude niet worden benadeeld. Of om het mooi te zeggen:
”Onschuldig tot het tegendeel bewezen, dus je mag je tentamen gewoon afmaken.” De
meerderheid van de CSR wil dit lid opnemen in de model OER.
Conceptadviesbrief
De CSR bespreekt de conceptadviesbrief mOER. De raadsleden zijn het erover eens dat als de
CSR tegen het bindend maken van de mOER stemt, dat dit dan duidelijk moet worden gemaakt
in de inleiding. De raad neemt alle punten door en peilt bij ieder punt of er bezwaar is.

Instemmingsrecht:
- Contacturen art. 3.1. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst.
- Indeling studiejaar art. 3.1. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst, mits de
zinsnede ‘deelt deze aversie’ wordt verwijderd uit de zin “De CSR deelt deze aversie (…)
stappen.”
- Aanmelding tentamens art. 4.1. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst.
- Nakijktermijnen art. 4.4. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst, mits in de laatste
zin “in deel B wordt opgenomen” vervangen wordt door “niet bindend wordt gemaakt”.
- Herkansingstermijn art. 4.5. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst.
- Reactietermijn examencommissie art. 4.7. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst.
- Kopieerrecht art. 4.9. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst.
- Informatie aangaande inzage art. 4.9. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst.
- Inzage deeltentamens art 4.9. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst.
- Collectieve nabespreking 4.10. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst.
- Studieadvies art. 6.2. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst.
- BSA art. 6.3. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst, mits “Het AMC” in de tweede zin
vervangen wordt door “De studie Geneeskunde”.
- Functiebeperkte studenten art. 6.5. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst, mits
‘inhumaan’ vervangen wordt door ‘schrijnend’.
- Bekendmaking OER en medezeggenschapstraject art. 8.3 en 8.4. De raad gaat akkoord
met de voorgestelde tekst.
Adviesrecht
- Honoursprogramma art. 5.1. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst, mits de zin
“De niveaus per faculteit wat betreft het honoursprogramma verschillen dusdanig dat dit een
facultaire aangelegenheid dient te betreffen.” vervangen wordt door “De inhoud van het
honoursonderwijs per faculteit is maatwerk. De programma’s verschillen dusdanig dat dit een
facultaire aangelegenheid dient te betreffen.”
Ongevraagd advies
- Studiepuntenaantallen art 3.2. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst, mits in de
eerste zin 6 EC vervangen wordt door 3 EC.
- Aanmelding vakken art. 3.2. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst.
- Deelname aan bachelorvakken door masterstudenten art 3.2. De raad gaat akkoord met
de voorgestelde tekst, mits “dit geldt bijvoorbeeld voor de Master of Logic” wordt geschrapt.
- Diplomeren art. 4.12. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst.
- Persoonlijke omstandigheden art. 6.4. De raad gaat akkoord met de voorgestelde tekst.
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De CSR stemt over het bindend maken van delen van deel A van de mOER. Er zijn 14
stemgerechtigden. Er zijn 5 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 1 onthouding.
Besluit
141203-02

295

300

De CSR besluit na stemming negatief te adviseren over het bindend maken
van delen van deel A van de Model Onderwijs- en Examenregeling.

Wat betreft de brief wil de meerderheid van de raad dat de inhoudelijke punten blijven staan.
Waar instemmingsrecht van toepassing is zal de raad niet instemmen en daar waar
adviesrecht/ of geen geldend recht van kracht is, wil de raad de tekstwijziging als model
opnemen, niet als richtlijn. Daarnaast wil de raad in de eerste alinea de volgende zin opnemen:
“De CSR vindt het uitvaardigden van richtlijnen buitenproportioneel.”

Ilse Blomberg verlaat de vergadering om 16:18 uur.
305

310

Gepeild wordt of de raad een voorkeur heeft voor de huidige structuur van de brief of dat er
uitgegaan moet worden van de volgorde van de artikelen zoals deze in de mOER staan. De
meerderheid is voor de huidige structuur. Stefan zal de wijzigingen verwerken en bij de
volgende PV zal de CSR besluiten of de conceptadviesbrief verstuurd wordt.
Stefan Wirken verlaat de vergadering om 16:24 uur.

11.

NSE

12.

Adviesbrief leenstelsel

13.

W.v.t.t.k.

De CSR bespreekt de insteek van de presentatie van Lina en Linda betreffende de NSE.
Dit agendapunt wordt verplaatst naar volgende week.
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

14.
15.
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•

Rondvraag

Linda en Dennis worden morgen om 13:00 uur verrast door Sinterklaas.

Sluiting

Tariq sluit de vergadering om 16:29 uur.

Besluiten
141203-01

320

141203-02

Actielijst
141119-01
325

141119-02
141119-03

330

141119-04

De CSR besluit na stemming unaniem om de conceptadviesbrief
“Ontwerpbegroting” te versturen naar het College van Bestuur, met in
achtneming van de aanpassingen zoals verwoord in de PV van 3 december
2014 en de tekstuele wijzigingen die worden doorgegeven na de PV worden
verwerkt.
De CSR besluit na stemming negatief te adviseren over het bindend maken
van delen van deel A van de Model Onderwijs- en Examenregeling.
Het DB maakt een actielijst van de verbeterpunten die naar voren zijn
gekomen tijdens het vragenspel van het Medezeggenschapsevenement.
Anneloes stuurt het vergaderstuk over het Medezeggenschapsevenement
door naar de FSR’en zodat zij actiepunten kunnen oppakken als ze dat willen.
Het ongevraagd advies (ontwerp)begroting wordt geagendeerd om
besluitvormend te bespreken op de PV van 3 december.
De afgevaardigde FGw houdt de CSR op de hoogte over de stand van zaken
met betrekking tot de bespreking van de centrale begroting binnen de FGw.
Pagina 7 ~ 8

141119-05
141119-06
335

141119-07
141126-01

340

141126-02
141126-03
141126-04

345

141126-05
141126-06

350

141203-01
141203-02
141203-03

355

141203-04

Pro memori
121024-02
121205-02
131009-04
130508-01
130904-03
140917-12
141001-09
140903-02
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Op de PV van 10 december zal de opbrengst van Le Tour des Facultés
besproken worden.
Els zoekt het reglement op over de mogelijkheid om afwezig te zijn bij
verplicht onderwijs en stuurt dit door naar de raad.
De raad komt later terug op de werkafspraken over aanwezigheid bij
vergaderingen en bespreekt dan in hoeverre de raadsleden deze nog naleven.
Linda wil op een volgend moment graag bespreken wat de CSR ervan vindt
dat de UvA steeds exclusiever wordt.
Tom stelt voor om het visiehoofdstuk bij de RvA-vergadering te bespreken
zodat de continuïteit in het advies van de CSR gewaarborgd blijft.
Dennis bereidt een conceptbrief Instellingsplan voor die besproken zal
worden tijdens de volgende GV.
De CSR zet op papier hoe de visie van de FSR’en in de toekomst meegenomen
wordt, nu de MOER alleen op centraal niveau besproken zal worden.
Lina en Stefan zullen de input van FNWI over de inzage van deeltentamens
meenemen bij het opstellen van het conceptadvies mOER.
Stefan zal nagaan op welke artikelen van de mOER de CSR instemmingsrecht
heeft.
Alle raadsleden sturen hun evaluatie van het inwerktraject naar Dennis.
Alle afgevaardigden vragen hun FSR om hun evaluaties van het inwerktraject
in te sturen.
Lina maakt een afspraak met het HJZ om te vragen waar het verzoek om de
mOER bindend te maken nu vandaan komt, gezien het geschil.
Lina laat Jaco weten wat de status van het advies van de raad is omtrent het
bindend maken van deel A van de mOER.
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 ’14-’15 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
Dennis via tekstbericht. Voor commissievergaderingen geven zij hun
afwezigheid door aan de commissievoorzitter via tekstbericht.
De penningmeester agendeert elke eerste PV van de even maand een update
over de interne financiën.
Er wordt afgesproken dat halverwege het jaar een herziening van de
begroting zal plaats vinden.
Afgevaardigden sturen voor woensdag 10:00 uur een schriftelijke update over
wat er speelt in de facultaire raden als reply op de concept agenda.

