	
  
Agenda Plenaire Vergadering 05-04-2013
17:00 – 19:00 uur PCH 3.19

1.

Opening

2. Vaststellen notulen/actielijst
Vaststellen notulen PV 21 maart en 29 maart.
3. Post in/uit
4. Mededelingen/CSR-update/DB-update
-

DB: dinsdag van 11:35-12:30 (nieuwe tijd!) is de voorbespreking voor de OV. | Aanstaande maandag
hebben we een afspraak met de OR. | Voorstel nieuw vergadermoment: PV op woensdag van 13:0015:00?

-

O&O: is op maandagochtend! Deze week is er niet veel besproken.

-

O&F:

-

V&C: gehad over Dag van de Gw (debat, Freek zorgt voor sprekers), over de zichtbaarheid van de
studentenraad op de UvA-website, over de studiegidsteksten naar aanleiding van het
gebruikersonderzoek (misschien advies hierover), over huisstijl naar aanleiding van de update per mail
van Jet, en over de verkiezingen.

-

Taskforce inwerkweekend: inwerkplan verder uitgewerkt. Over twee weken willen we al onze
actiepuntjes af hebben. OV woensdag 29 mei (in tentamenweek).

-

Taskforce studieadviseurs: geanonimiseerde informatie uit de enquête versturen naar de
studieadviseurs via Gerard en direct een nieuwe afspraak maken. Ook afspraak maken met de OR
hierover.

-

Taskforce kleine talen:

-

De CSR is op dit moment bezig met de volgende dingen:
O&F:
Er wordt in samenwerking met Chris Schut (directeur AC) en Anneke Wagener (voorzitter
GALOP) gewerkt aan een nieuwe aanpak van de organisatorische problemen rondom SIS en
vakaanmelding.

-

Er wordt gewerkt aan een advies over de begrotingsprocedure en er wordt ook gewerkt aan een
advies over het huisvestigingsplan.

-

Er wordt in samenwerking met het CvB gekeken of er centraal beleid over studieadviseurs moet
komen.
Tot slot wordt er gekeken naar de organisatorische en financiele kanten van de AAA
O&O
HBOp route. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de tweede kamer om de HBO p route af te
sluiten. Het zou dan aan de universiteiten zelf liggen hoe en of ze deze route open willen houden.
De CSR is nu bezig met het formuleren van toegangseisen en criteria die er voor zouden moeten
zorgen dat de gemotiveerde en getalenteerde HBO studenten die hun P in hun eerste jaar
hebben gehaald alsnog door kunnen stromen naar het WO.

-

De CSR werkt op dit moment aan een visiedocument over vakevaluaties.
Natuurlijk wordt er ook hard gewerkt aan de O&O aspecten van de AAA (Amsterdam Academic
Alliance).
V&C:
Er wordt gewerkt aan de huisstijl en de verkiezingen worden voorbereid. Ook worden al
afgesloten projecten geevalueerd.

5. Vaststellen agenda
6. Begroting/financiën (10 min.)
Informerend. Jaap geeft een toelichting op de stand van zaken van onze begroting.

7. Governance (15 min.)
Meningvormend.
8. Voorbereiding OV (20 min.)
Nog even voor de duidelijkheid, we hebben de volgende punten op de agenda staan voor de OV van 11
april:
-

Blok c

-

Examencommissies: al besproken

-

Studentenloket: al besproken

-

Bestuurlijke agenda 2013

-

OER

9. W.V.T.T.K.
10. Rondvraag
11. Sluiting

