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Opening

Tariq opent de vergadering om 12:01 uur.

2.

Post

3.

Vaststellen notulen

De postlijst wordt doorgenomen.
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De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
Stefan Wirken komt binnen om 12:05 uur.

4.

-

-

-

Mededelingen

De UB nacht vindt plaats op 18 maart 2015.
Dennis heeft een nieuw corveerooster naar alle raadsleden gestuurd en verzoekt
iedereen zich eraan te houden.
Dennis ontvangt graag van alle raadsleden de evaluaties, onderwijstijden en de data
dat zij beschikbaar zijn voor het evaluatieweekend.
Huisvesting organiseert een kerstevenement op 16 december van 15:30-17:00 uur. De
commissie V&C zal er staan met een kraampje en Gamze verzoekt iedereen om even
langs te komen.
Tariq maakt deel uit van de sollicitatiecommissie van het ISO en zal daar vooral in
maart mee bezig zijn.
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Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden

DB
Bij dezen de update van het DB. Vorige week heeft er een gesprek met het DB van de COR
plaatsgevonden. Hier is onder meer de voortgang betreffende Veiligheidsbeleid (Otto moet aan
de slag) en Gelijktijdige Benoemingen (Jordi schrijft een conceptbrief) aan de orde gekomen.
Ook is er kort gesproken over de UvA-VU werkgroep Formats (de VU is langzamer dan wij).
Daarnaast is de IO-agenda opgesteld (IP, Student-assessoren en Digitale Leeromgeving) en
wordt er gewerkt aan een vast contactmoment met het DB van de COR. In januari zal er tevens
een nieuw corveerooster aankomen, en wordt er gewerkt aan het evaluatieweekend. Ook zijn
een aantal actiepunten die voortvloeien uit het MZE overgenomen. Zo is de CSR-agenda nu
gedeeld met alle voorzitters zodat wij ook weten wanneer wij vergaderen, en zullen de
voorzitters morgen tijdens het VZO verzocht worden om hun agenda's ook met ons te delen
zodat wij ook van hen een beter overzicht hebben. Het DB zou daarnaast graag van alle CSRleden hun evaluatieformulier willen ontvangen (Tom, Stefan, Laura, Els en Gamze) Ten slotte is
er een nieuw DB-vergadermoment vanaf januari (11:00 - 13:00), waarbij de deadline voor
vergaderstukken weer om 16:00 ligt.

Update O&F
Nog steeds is geen verdere informatie verkregen van het HJZ over het instellingscollegegeld,
profileringsfonds of partijfinanciering. Zij wil dit graag toelichten in een persoonlijk gesprek,
dat al 3 keer is afgezegd. De persoonlijke roosters voor UvA studenten komt weer een stapje
dichterbij. Een poging wordt gedaan om de organisaties van de FEB meer te betrekken bij de
huisvesting met betrekking tot REC. Er komt een cateringoverleg, waar bijna iedereen
enthousiast aan mee doet.
Er zijn oordelen geveld over het profileringsfonds, dit zal dan ook oordeelvormend
worden overlegd aan de PV. Wij gaan alle dossiers op de p-schijf bijwerken zodat onze
nakomelingen met een verwantschap in de 1e graad van de zijlijn hun legitieme portie kunnen
opeisen. Komende periode zullen ook individuele gesprekjes gepland worden, om zo een
equilibrium te bereiken inzake de dossierverdeling.
Update O&O
Afgelopen week hebben we op de PV definitief over de MOER besloten; De CSR is tegen het
bindend maken van deel A en zal dan ook negatief instemmen/adviseren. Stefan zal de
conceptbrief herschrijven waarna we komende PV definitief zullen besluiten over het versturen
van de brief. In de commissievergadering hebben we de enquête studieadviseurs besproken.
Deze komt woensdag langs de PV en zal op 16 december geagendeerd worden op de UCO,
waarna die eindelijk kan worden afgenomen onder bezoekers van studieadviseurs.

Update V&C
Afgelopen donderdag is de voordrachtsavond van de docent van het jaar verkiezing geweest.
Groot succes, aardige opkomst. Komende weken gaat de jury besluiten wie dé docent van het
jaar wordt. Dit wordt bekendgemaakt op de Dies van de UvA. Daar moeten jullie natuurlijk
bijzijn! Dus meld je daar nog even voor aan deze week! Verder zal er 16 december een
kerstactie zijn bij gebouw E. Hier zal de CSR aan meewerken!
Afgevaardigden

AMC
Medische Informatiekunde (MI) De FSR heeft een advies geschreven over de pilot
webcolleges bij MI. We hebben een voorstel gedaan voor een nieuwe pilot en suggesties
gegeven om de opkomst bij de colleges te bevorderen. We hebben een soort honourscode voor
MI goedgekeurd (hoe dient een student zich te gedragen in college etc.). We gaan de positie van
de studentleden in de examencommissie van MI helpen te verbeteren, want die positie is nu vrij
dramatisch (ze worden zelfs niet uitgenodigd voor vergaderingen).
mOER In de overlegvergadering met het bestuur van geneeskunde (OWI-GEN) had ik de mOER
geagendeerd. Zij stonden achter het advies van de FSR AMC naar de CSR. Vooral de punten BSA,
studiepunten aantal en 884 zijn ook voor hen heikele punten. Het bestuur verwacht niet dat de
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decaan/faculteit zich volledig aan de mOER zal moeten houden (ze verwachten dat
uitzonderingen mogelijk zijn). Ook kwam ik tot de schokkende ontdekking dat het bestuur maar
2 dagen de tijd heeft gehad om input/commentaar op de mOER te geven aan de decaan...
Begroting AMC De begroting van het AMC is in vertrouwen binnengekomen en zal zsm
behandeld worden.
Kerstreces? Op het AMC vergaderen we lekker door in de kerstvakantie, heuj! Noem ons
fanatiek of noem ons niet! Gelukkig staan er ook kerstuitjes gepland :)

FdR
FSP We hebben het facultair strategisch plan binnen gekregen. We hebben het binnen de pv
behandeld en gisteren ochtend in de pv. De instemming volgt later als onze wijzigingen worden
over genomen
Raadsassistent We krijgen naar alle waarschijnlijkheid een Raadsassistent van PPLE die ons
komt helpen voor de rest van het jaar. Volgende week sollicitatie.
Begroting In de ov hebben we de begroting en de samenhangende maatregelen besproken en
verhelderende vragen gesteld.
PPLE PPLE is kort geëvalueerd wat betreft de financiën. Dit gaat halverwege t jaar uitgebreid
gebeuren.
OER Het definitieve oer voorstel van het faculteitsbestuur komt vrijdag binnen

FEB
Facultair strategisch plan: vandaag ov gehad, wederom veel vragen kunnen stellen aan de
decaan. Deze beantwoordde alle vragen lachend maar zei eigenlijk "we gaan toch niks meer
veranderen". Dus het ongevraagd advies dat we eerder al hebben gestuurd, zal worden
omgebogen naar een "niet instemmen brief" als reactie op het instemmingsverzoek bij de
laatste versie van het fsp. (Nog even props voor Jordi die onze ov keigoed heeft voorgezeten)
Budget: ook over de begroting van de FEB zijn vragen gesteld in de ov. Hier zijn geen
schokkende dingen naar boven gekomen. Waarschijnlijk zal nog voor de kerst ons (positief)
advies hierover gestuurd worden.
PR: deze week hebben we twee course evaluation panels, hierin komen studenten en docenten
van financiering (donderdag) en micro-economie (vrijdag) samen om het vak te bespreken. Dit
is een pilot die we hippen uit te kunnen breiden naar alle vakken.
Verder zullen we als fsr waarschijnlijk ook bij de kerstactie van de UvA zijn op 15 december.
Precieze invulling is nog niet bekend.
En als laatste; binnenkort (15 januari) organiseert de fsr een think tank. Hierin is het
overkoepelende thema de " student experience". Denk hierbij aan brainstorms over
werkgroeponderwijs, hoorcolleges, de campus, etc.

FGw
De afgelopen week is de FSR FGw nog steeds druk bezig geweest met de profielschets. Deze
week zullen werkgroepen gevormd gaan worden die de basis moeten vormen voor een nieuwe
houtskoolschets, waarvoor wij de studenten mogen aandragen. We hebben onderhandeld over
de inhoudelijke opdracht voor deze werkgroepen waarmee een opdracht is geformuleerd waar
wij ons in kunnen vinden. De sollicitatiegesprekken voor studenten zullen vandaag (woensdag)
plaatsvinden, waarna de werkgroepen deze week ingesteld worden en aan de slag kunnen gaan.
Met betrekking tot het Facultair Strategisch Plan hebben we gisteren in een informeel overleg
besproken er niets over te kunnen zeggen tot deze nieuwe houtskoolschets er ligt. Dit omdat in
het FSP specifiek wordt gezegd dat dit document samen met de schets een toekomst vormt voor
de faculteit. Wel zal O&F zich bezig gaan houden met een advies over de KPI’s. Verder hebben
we onze facultaire winnaar van Docent van het Jaar in haar college verrast met wijn en taart en
hebben we in de UB een gesprek gehad over huisvesting en de nieuwe bibliotheek. Oh, en
gechillt met Humanities Rally en het DB van de CSR in het kader van updaten en samenwerking.
FMG
Herziend Facultair Strategisch Plan We hebben de nieuwe versie van het FSP binnen
gekregen. Een verandering die me snel opviel gaat over het bachelorrendement. In het oude FSP
stond: 'Een doelstelling van 75% 4-jaars bachelorrendement in 2020 wordt haalbaar geacht' die
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passage is veranderd in: 'De ambitie is een 80% 4-jaars bachelorrendement in 2020'. Daarbij
gaf de decaan in het IO aan dat veel punten nog niet vaststaan omdat er nog steeds wordt
onderhandel met het CvB. Daarbij gaf de decaan aan dat het CvB het 80% voor de bachelors en
90% voor de masters aanhoudt. Omdat er geen financiële sancties verbonden zijn, zou dit
volgens de decaan minder 'harde' percentages zijn.
Reductie CROHO-Label Lerarenopleiding Uit het IO is gebleken dat deze reductie vanuit de
overheid wordt opgelegd, omdat nu alle lerarenopleidingen specifiek voor een bepaald
vakgebied worden behandeld terwijl de manier van lesgeven vaak wel gelijk kan worden
getrokken. De 23 opleidingen hebben nu een eigen CROHO label met daarbij een vakdidacticus
door van de opleidingen tracks te maken binnen een CROHO label zijn er minder vakdidactici
nodig. Hierbij werd opgemerkt dat de FSR betrokken wordt wanneer veranderingen in tracks
plaatsvinden. Dit zullen we donderdag in de PV inhoudelijk behandelen
Gesprek nieuwe decaan (interim) De FSR heeft de CV van de beoogde decaan binnen
gekregen. Morgen wordt er gebruik gemaakt van het hoorrecht waarbij Lidewij, Kevin en Wibe
een aantal vragen zullen stellen over verwachting rol medezeggenschap, visie samenwerking
VU, allocatiemodel, samenwerking onderwijsinstituten.
Adviezen FSR brengen twee adviezen uit waarvan 1 ongevraagd waarbij we het decanaat
adviseren om geen gebruik te maken van het participatiecijfer in werkgroepen, omdat de FSR
vindt dat 1) participatie niet te vatten is in een cijfer 2) er zijn ook activerende werkvormen die
beter passen bij het academische onderwijs dat nagestreefd wordt. Daarnaast brengt de FSR
gevraagd advies uit over Verhuizing REC waarin wij zorgelijke punten benadrukken.
Kerst PR-actie Het idee is om een kerstboom te regelen (toestemming gevraagd aan FS,
wachten reactie af) waar studenten hun kerstwensen in kunnen hangen. 18 december zal de
FSR fysiek aanwezig zijn, net als de vorige pr-actie. Daarnaast zijn we van plan om
kerstpakketten aan SV's, OC's en BOSS studenten uit te delen.

FNWI
FSP: Het FSP is binnen, we zijn dit nu onder de taakgroepen aan het verdelen.
Ongevraagd advies huisvesting onderwijs: We hebben een brief naar de decaan gestuurd
waarin we zeggen dat we ons zorgen maken over de besluitvorming rond de lokalisering van
onderwijs, en willen dat bij de plaatsing van onderzoek tegelijk wordt nagedacht over wat idt
consequenties heeft voor de onderwijslocatie. Eigenlijk adviseren we om beide besluiten
tegelijk te nemen.
Brief naar studentenvakbond?: De FSR wil graag iets doen tegen het feit dat zij geen
instemmingsrecht heeft op het instellen van joint programmes (één programma aangeboden
door twee universiteiten samen), maar wel op joint degrees (hierbij krijgen studenten een
diploma van twee universiteiten samen). Het DT buigt niet echt mee dus er is een plan om via
een andere weg te proberen instemmingsrecht te claimen. We willen dit samen met de FSRren
VU gaan doen.
Kosten buiten collegegeld: We zijn weer bezig met de kosten buiten collegegeld en hoe we dat
moeten benaderen, en hoe BYOD (Bring Your Own Device (=laptop)) zich daartoe verhoudt.
Informatieavond verkenningsavond Earth, Environment & Ecology (EE&E): Tijdens deze
avond is geadviseerd om alle studies apart te houden, behalve Biologie. De aanbevelingen van
studenten worden meegenomen in het definitieve advies.
Verder denken we na over informatieborden in de kantine, en over teaching assistents.
Oh ja, en we hebben net een monstermail gekregen van de decaan met instemmingsverzoeken
op 5 joint degrees en nog allemaal andere dingen.

6.

Vaststellen agenda

7.

Digitale leeromgeving

De agenda wordt vastgesteld. Punt 9 en 10 worden omgedraaid, wat betekent dat de CSRbegroting zal besproken worden na de Dag van de Amsterdamse Student (DAS).

180

Naar aanleiding van de onderwijsdag die de dossierhouder heeft bijgewoond over digitale
leeromgevingen is hij zich grote zorgen gaan maken over de digitale leeromgeving. Er liggen
veel mogelijkheden op dit gebied die de UvA niet gebruikt en dat vindt de dossierhouder zonde.
Hij wil daarom de trage voortgang van de invoer van een nieuwe digitale leeromgeving aan de
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kaak stellen. Anneloes merkt op dat de digitale leeromgeving diverse keren genoemd wordt in
de UvA Begroting 2015, dus zij verwacht dat de digitale leeromgeving een aandachtspunt is
voor het CvB. De vraag is echter of het College doorheeft hoe traag het proces nu verloopt.
Gamze geeft aan dat het belangrijk is om docenten voldoende te coachen bij de invoer van een
nieuwe digitale leeromgeving.
De CSR bespreekt welke acties de raad wil ondernemen. De dossierhouder zal het
probleem toelichten in het informeel overleg met de rector op 17 december en hij zal contact
opnemen met het hoofd ICT Services. Daarnaast schrijft Stefan in januari een concepttekst voor
een artikel in de Folia (actiepunt 141210-01). Hierin zal worden uitgelegd waarom de UvA nu
weinig doet met betrekking tot de digitale leeromgeving, het laat de mogelijkheden op dit
gebied zien en roept de UvA op om aanbieders van digitale leeromgevingen uit te nodigen om
hun programma te komen presenteren.

8.

Profileringsfonds

9.

Dag van de Amsterdamse Student (DAS)

Het profileringsfonds regelt de financiële ondersteuning van studenten die ziek worden of een
bestuursjaar doen bij een studie- of studentenvereniging. In de regeling voor verenigingen
staan voorwaarden waaraan voldaan moet worden: verenigingen moeten minimaal 60% van de
leden bij de UvA ingeschreven zijn, student die een beurs wil ontvangen moet het voorgaande
jaar tevens bij de UvA ingeschreven staan. Tevens worden in de regeling steeds groter
wordende stappen genomen om het aantal maanden beurs die verenigingen toegewezen
krijgen te baseren op het aantal leden. Afgelopen jaar heeft de universiteit getracht om de
regeling van de UvA, HvA en de VU te harmoniseren. Vorig academisch jaar is in een
overlegreeks geprobeerd de regeling meer in lijn brengen met die van de HvA en de VU, maar
op 4 juni jl. is besloten om het overleg op te schorten. Zodoende geldt de oude regeling van het
profileringsfonds nog onverkort.
Onlangs is vernomen dat bij het bestuur van de UvA wel degelijk de behoefte bestaat
tot harmonisatie, het is alleen nog wachten op een uitnodiging tot een instemmingsverzoek. De
leden van de USR(VU) hebben al meer informatie ontvangen van de VU over vervolgstappen
van hun kant en hebben te horen gekregen dat zij op 1 januari duidelijkheid ontvangen over
samenwerkingsplannen. Om deze reden is door de dossierhouder een werkgroep opgestart met
AKvV
(vertegenwoordiging
studentenverenigingen),
ASVA
(vertegenwoordiging
studieverenigingen) en USR om de eisen van de CSR m.b.t. tot het profileringsfonds op tafel te
leggen.
De CSR verzoekt het Hoofd Juridische Zaken (HJZ) om voor 1 maart meer duidelijkheid
te geven over een nieuw profileringsfonds dan wel een samenwerking met de VU. Voor 1 maart
moeten de verenigingen duidelijkheid hebben omdat dan het werven van een nieuw bestuur
gaat beginnen. De CSR is in dit geval voor samenwerking met de VU. Door het opstellen van een
gezamenlijk regeling kan namelijk voorkomen worden dat studenten en verenigingen buiten de
boot vallen, bijvoorbeeld omdat een student in het voorgaande jaar niet bij de UvA
ingeschreven stond of verenigingen die niet voldoen aan de minimum-leden-eis (minimaal 60%
leden van één instelling). Dan wel verenigingen die veel activiteiten verzorgen voor leden die
niet staan ingeschreven bij de instelling waar de vereniging zijn profilering voor ontvangt. Het
profileringsfonds van de UvA is nu ruimhartiger dan het profileringsfonds van de VU en er
wordt benadrukt dat de vergoedingen in de toekomst per saldo niet lager mogen uitvallen. De
raad vindt het echter niet problematisch als een herverdeling nadelig zou uitpakken voor
verenigingen die nu veel ontvangen, zolang dit maar ten goede komt van andere verenigingen
die nu niets krijgen. De dossierhouder heeft op 12 december een afspraak met het HJZ over het
profileringsfonds.
De CSR wordt geïnformeerd over de DAS, de Dag van de Amsterdamse Student. Dit evenement
wordt door ASVA georganiseerd, in samenwerking met de CSR, de AKvV en andere
verenigingen. De organisatie heeft een eerste brainstormavond gehad en heeft een plan
opgezet. Dit plan is omgetoverd tot een subsidieaanvraag en is opgestuurd naar het
Amsterdams Universitair Fonds. De organisatoren (waaronder Anneloes namens de CSR) hopen
met deze aanvraag €20.000 binnen te halen. Vervolgens zullen ASVA, de AKvV en de CSR ook
nog een financiële bijdrage leveren.
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De plannen zien er als volgt uit:
Datum: zaterdag 6 juni 2015 (onder voorbehoud, dit weekend valt precies in de twee weken
van UvA-Matching)
Voor wie: Amsterdammers & potentieel Amsterdammers (kinderen, scholieren, studenten,
ouders van kinderen, ouders van studenten & andere volwassenen)
Doel: Een brug slaan tussen studeren en Amsterdam – tussen studenten en inwoners van
Amsterdam – door een inkijkje te geven in het leven van de Amsterdamse student
Wat: Op deze dag gaan we met een vol programma door alle facetten van het leven van de
Amsterdamse student. De activiteiten zullen in verschillende ‘groepen’ plaatsvinden op locaties
die bij elkaar in de buurt liggen (alles binnen de grachtengordel). Deze vier ‘groepen’ zijn onder
te verdelen in 1) studieverenigingen en medezeggenschap, 2) sportverenigingen, 3) muziek,
theater, dans etc. & 4) studentenverenigingen.
Bijvoorbeeld: De studieverenigingen zullen allerlei mini-colleges, workshops & lab proefjes
organiseren. De sportverenigingen zullen korte sportactiviteiten organiseren. CREA zal open
gaan voor optredens van CREA bandjes, theatergroepen etc. De studentenverenigingen zullen
hun sociëteiten en studentenhuizen openstellen voor eten en feesten.

10.

Stemming:
De voorzitter gaat over tot stemming over het voorstel om €300,- toe te bedelen aan de DAS
(waarbij aangetekend wordt dat het bedrag bestaat uit het vrijgekomen bedrag van €245,17, de
vermindering van de begrotingspost Centraal MZE 2 met €50,- en door 4,73 te boeken op de
post ‘onvoorzien’).
Uitslag:
Er zijn 13 stemgerechtigden. Er zijn 12 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding.
Besluit
141210-01

11.
270

275

280

CSR-begroting

De CSR wordt geïnformeerd over de begroting van de commissie V&C. Er is €245,17
vrijgekomen binnen de begroting van V&C en de vraag is of de raad dit bedrag wil toebedelen
aan de DAS. Daarnaast stelt Anneloes voor om de begrotingspost Centraal MZE 2 met €50,- te
verlagen naar €400,- en €4,73 te boeken op de post onvoorzien zodat de CSR in totaal €300,kan bijdragen aan de DAS.

De CSR besluit na stemming om de begrotingspost van MZE 2 met €50,- te
verlagen naar €400,-; €4,73 te boeken op de post onvoorzien en €300,- te
besteden aan de DAS.

Adviesbrief leenstelsel

De CSR bespreekt de adviesbrief over het Wetsvoorstel Studievoorschot.
Besluit
141210-02

De CSR besluit na stemming om de adviesbrief Wetsvoorstel Studievoorschot
te versturen, met inachtneming van enkele tekstuele wijzigingen in de twee
afsluitende zinnen zoals verwoord tijdens de PV van 10 december 2014.

Linda van Exter verlaat de vergadering om 14:00 uur.

12.

Visiehoofdstuk

13.

Model OER

Het GV-DB wil het College laten weten dat de GV op een later moment inhoudelijk zal reageren
op het Visiehoofdstuk, als de GV-VU het Visiehoofdstuk heeft besproken. De raad gaat hiermee
akkoord. De COR heeft daarbij voorgesteld om het CvB te verzoeken om de GV werkgroep UvAVU te faciliteren.
De CSR bespreekt de conceptbrief Model OER.
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R. 1-30: Tariq adviseert om deze alinea’s iets anders te structureren en te beginnen
met een inleidende alinea waarin beschreven wordt wat de aanleiding is van de brief.
Datum en onderwerp toevoegen in koptekst.
R. 1-30: Verduidelijken dat de CSR negatief adviseert over het bindend maken van
delen van deel A van de mOER.
R. 1-30: Zin toevoegen dat een richtlijn een te zwaar middel is.
R. 24: ‘vermeldt’ vervangen door ‘vermeld’.
R. 57-60: Zin leesbaarder maken door komma’s toe te voegen.
R. 75: ‘FGW’ vervangen door ‘FGw’
R. 75: ‘Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen(FMG)’ vervangen door
‘Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG)’
R. 102: ‘nog’ verwijderen
R. 78: ‘FGW’ vervangen door ‘FGw’
R. 154-163: zaaknummer toevoegen
R. 157: ‘7’ vervangen door ‘7,5’
R. 158: signaalwoord toevoegen waaruit blijkt dat het een ander argument is
R. 161: lay out voetnoot 2 corrigeren
R. 186: lay out aanpassen
R. 204: ‘zorgt’ vervangen door ‘zorg draagt’
R. 223: nakijken of verwijzing nog klopt naar eerste drie alinea’s
R. 228: nakijken of het 3 of 6 EC moet zijn
R. 229: huidige zin vervangen door: Het AMC werkt echter ook met andere ECaantallen, onder andere in het Bachelorprogramma en bij de coschappen.
R. 245: ‘beachelorvakken’ vervangen door ‘bachelorvakken’
R. 242: ‘bijvoorbeeld’ toevoegen
R. 242: Faculteit Natuur- en Wiskunde(FNWI) – naam van faculteit verbeteren
R. 267: ‘college’ vervangen door ‘College’
Handtekening vervangen door: Tariq Sewbaransingh
Zin toevoegen dat de CSR het adviseren over deel B van de mOER graag overlaat aan de
facultaire medezeggenschap.

Gamze Ulker verlaat de vergadering om 14:55 uur en machtigt Youssri.
315

320

325

330

De voorzitter peilt de voorkeur van de raad over de inleidende alinea’s. Er is 1 stem voor de
inleiding houden zoals deze is en er zijn 5 stemmen voor het alternatieve voorstel zoals
verwoord tijdens de PV.

Stemming:
De voorzitter gaat over tot stemming over het al dan niet versturen van de reactie op het
verzoek over de model OER 2015-2016, met inachtneming van de wijzigingen zoals verwoord
tijdens de PV van 10 december 2014.
Uitslag:
Er zijn 13 stemgerechtigden. Er zijn 7 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
Besluit
141210-03

De CSR besluit na stemming de reactie op het verzoek over de model OER
2015-2016, met inachtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens de
PV van 10 december 2014, te versturen.

14.

W.v.t.t.k.

15.

Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Dennis: Vanavond is de bijeenkomst met de RvA om 20:00 in CREA.
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16.

Sluiting

Tariq sluit de vergadering om 15:15 uur.

Besluiten
141203-02
335

141210-01
141210-02

340

Actielijst
141119-05
345

141119-07
141126-01

350

355

141126-04
141203-01
141203-02
141203-03
141203-04
141210-01

360

Pro memori
121024-02
121205-02
131009-04
130508-01
130904-03
140917-12
141001-09
140903-02

Pagina 8 ~ 8

De CSR besluit na stemming negatief te adviseren over het bindend maken
van delen van deel A van de Model Onderwijs- en Examenregeling.
De CSR besluit na stemming om de begrotingspost van MZE 2 met €50,- te
verlagen naar €400,-; €4,73 te boeken op de post onvoorzien en €300,- te
besteden aan de DAS.
De CSR besluit na stemming om de conceptadviesbrief Wetsvoorstel
Studievoorschot te versturen, met inachtneming van enkele tekstuele
wijzigingen in de twee afsluitende zinnen zoals verwoord tijdens de PV van 10
december 2014.
Op de PV van 10 december zal de opbrengst van Le Tour des Facultés
besproken worden.
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.
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.
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.
Stefan schrijft in januari een concepttekst over de digitale leeromgeving van
de UvA voor een artikel in de Folia.
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 een tekstbericht. Voor commissievergaderingen geven zij hun
afwezigheid door aan de commissievoorzitter via een 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 plaatsvinden.
Afgevaardigden sturen voor woensdag 10:00 uur een schriftelijke update over
wat er speelt in de facultaire raden als reply op de conceptagenda.

