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1. Opening
Jason opent de vergadering om 18:47uur.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
4. Doorlopen actielijst
- Sofie gaat nog een stukje schrijven over waar het geld dat is vrijgekomen door het
afschaffen van de studiefinanciering aan wordt besteed.
- Janneke gaat nog een stukje schrijven over de beroepen op de website van de KNMG.
- Judith heeft een stukje geschreven over het Amsterdam UMC.
- Janneke gaat eerst aan Ilse Wissink vragen wat er uit de bespreking van 12 juni is
gekomen over de nieuwe master.
- Het DB gaat nog los een evaluatiegesprek met het OTgen inplannen.
- Sofie heeft Marjan du Prie gemaild over het verzetten van de OTgen vergadering.
- Maartje heeft contact opgenomen met Jan Hindrik over RA4 blending.
- Morgenochtend gaat het DB met Albert Kok over de kaderbrief spreken, daarnaast
hebben ze ook een afspraak met Finance&Control staan.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 11/06/2018 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
- DB updates
o DB overleg
▪ Posterhouders WC: we gaan hier nog achteraan
▪ Promotie kwaliteitsafspraken: sturen we door naar Nikki voor facebook
▪ Het DB gaat een afspraak maken met Albert Kok om onze
aandachtspunten voor de begroting door te nemen.
o Overleg Finance and Control
▪ Naar aanleiding van het dossierhoudersoverleg kaderbrief met Jenny
Feenstra-Snijder (Finance and Control) gesproken. Ook besproken dat
we onze aandachtspunten eerst met Albert Kok bespreken, dan met haar
en ten slotte als brief naar de RvB sturen.
o Alliantie
▪ Het agendapunt alliantie is te komen vervallen door onvoldoende extra
informatie.
o Rien en Albert
▪ Milou en Judith zijn op 11-06-2018 naar Rien en Albert geweest. Ze
hebben aan de hand van het jaarplan wat punten besproken, te weten
communicatieplan, faciliteiten (genderneutrale wc’s en UvA-account
voor dubbele toegang intranet), mental health en verder alliantie.
o Voorzittersoverleg
▪ Het belangrijkste uit het voorzittersoverleg was het punt afgevaardigde
centraal. Een afgevaardigde sturen naar centraal blijft lastig voor de FdG.
Dit heeft te maken met bijvoorbeeld de soort studie, reistijd (een wat
minder belangrijk punt, maar niet onbelangrijk). We hebben dit
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wederom aangekaart en aangedragen als agendapunt voor het overleg
met de rector magnificus, Karen Maex.
o Coördinatorenoverleg
▪ Judith is op 14-06-2018 naar het coördinatorenoverleg geweest.
Afgevaardigde updates
o PV
▪ Informatie veiligheidsbeleid. De UvA wil op heel wat punten er voor
zorgen dat het internetverkeer veilig is. Hiervan is een deel voorkomen
dat het UvA-systeem gehackt wordt en een ander deel is dat de
informatie die op de UvA wordt gedeeld of geüpload geen rare dingen
bevat (zoals porno of discriminerende inhoud). Uit een gesprek van de
CSR kwam naar voren dat ze op het eerste punt wel al concrete en
realistische plannen hebben, maar bij het tweede punt is het vooral de
vraag wie dit gaat controleren.
▪ Protest: Verleden week was er een protest op de UvA tegen de
bezuinigingen en de gevolgen daarvan. Op een zeker moment besloot een
groep van 20 studenten tenten op te zetten om de nacht daar verder door
te brengen. Het CvB heeft toen de politie ingelicht die vervolgens die
studenten hebben verwijderd van het UvA-terrein. Dit is met het nodige
geweld gegaan.
Hierna ontstond de discussie of de CSR een standpunt in moest nemen.
Na discussie is besloten dat er een brief geschreven gaat worden waarin
het politiegeweld wordt veroordeeld en duidelijk wordt gemaakt dat wij
de inhoudelijke standpunten van de protesterenden steunen.
▪ m-OER: Het CvB stemde niet in met een van de breekpunten dus ze gaan
hier verder mee. Dit punt ging over verplichte hoorcolleges.
▪ Honours: Er is besproken of we de structuur van het IIS (instituut voor
interdisciplinaire studies) willen aanpassen. FNWI zou het fijn vinden als
we een structuur als die van Leiden aan zouden houden waar ze een
soort eigen faculteit zijn. Binnen de CSR is er nog veel discussie dus een
echt standpunt kan nog niet worden uitgedragen.
▪ Duurzaamheid: Er is besproken hoe de universiteit als collectief een
duurzamer beleid kan voeren. Hier werd benadrukt dat de UvA een
maatschappelijk voorbeeld moet zijn op financieel gebied, ontwikkeling
van onderwijs, verwerking van afval en het bewust maken van studenten.
o GV
▪ Kaderbrief: de GV heeft vragen geformuleerd over de kaderbrief voor de
GOV. De GV gaat vragen of het werklastverminderingsplan ook voor
docenten op de FdG geldt. In dit plan worden centrale budgetten
gestoken om de hoge werklast te verlichten.
Daarnaast gaat gevraagd worden waarom geen centraal budget voor
onderzoek en onderwijs naar duurzaamheid is gereserveerd, terwijl dit
volgens de oplegger van het instellingsplan een belangrijk strategisch
aandachtspunt is.
▪ Kader kwaliteitszorg: Dit is een kaderbeleid over de kwaliteitszorg voor
onderwijs aan de UvA. De GV vraagt na in hoeverre de Nationale
Studentenenquête geschikt is voor kwaliteitszorg. Ook wordt gevraagd
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naar opleidingen die geen UvAQ gebruiken (hierbij is opgemerkt dat
UvAQ niet bij alle opleidingen aansluit).
Protest: Het op verzoek van de UvA neergeslagen protest van vorige
week is besproken op initiatief van de COR-leden. Studenten waren in
een grasveldje op Roeterseiland tenten neer aan het zetten voor een
nachtje informatie uitwisselen. De decaan van de FEB (die avond
beheerder van het gemeenschappelijk deel van REC) had de politie
gevraagd de studenten te verwijderen, dit is toen gebeurd met enig
geweld vanuit de politie. De CSR had woensdag al besloten een brief te
sturen om het handelen van de UvA te veroordelen (zie update PV).
Voor het geweld heeft het CvB al excuses aangeboden. De GV begreep de
beweegredenen van het CvB niet goed: in principe waren de
doelstellingen van CvB en de protesteerders gelijk. Beide zetten zich in
tegen de doelmatigheidskortingen (bezuinigingen uit Den Haag).
Bovendien was de overlast beperkt en was het optreden van de UvA
daarom naar inzicht van de GV disproportioneel in het licht van het recht
op demonstratie. De GV gaat daarom ook een steunbetuiging voor de
petitie sturen als GV (maar de CSR stuurt alsnog ook zelf een brief).

CoBa updates
o Decentrale selectie
▪ Zoals in de mail te lezen was hebben Judith en Milou (met goedkeuring
van de raad via de mail) besloten nog geen adviesbrief te schrijven over
de decentrale selectieprocedure. Dit vanwege verschillende redenen oa
dat er nog geen verzoek van de CSR is binnengekomen voor ons advies
en daarnaast weet de CSR ook niet wanneer het verzoek te verwachten
en willen ze het misschien wel over hun reces heen tillen. In overleg met
prof. dr. Ravesloot hebben we besloten dat we onderling op de faculteit
nog eens gaan kijken naar de decentrale selectieprocedure en dat we
antwoord zullen krijgen op onze punten die we in een mail naar prof. dr.
Oostra hebben gestuurd. Door er samen nog een keer naar te gaan kijken,
hopen we positief te kunnen adviseren naar de CSR, zodat daar in ieder
geval geen vertragingen meer worden opgelopen. Judith heeft contact
opgenomen met Pim om te benadrukken dat we graag bij het proces
betrokken willen worden.
o Gesprek Sofyan – BSO
▪ Milou heeft met Sofyan gesproken en vanaf nu gaat Sofyan als
bachelorassessor het Bachelor Studenten Overleg organiseren en dit ook
doorgeven aan zijn opvolger.
o Gesprek Ina ten Have – Internationalisering
▪ Nikki en Milou zijn langs geweest bij Ina ten Have om meer inzicht te
krijgen in de stavaza rondom internationalisering. Wat ons opviel is dat
er al erg veel gebeurt rondom dit onderwerp, maar dat helaas de SR hier
niet genoeg bij wordt betrokken. We hebben met Ina ten Have
afgesproken, dat we elkaar meer moeten helpen, zo kunnen zijn ons
gebruiken voor informatieverspreiding en is het voor ons belangrijk om
op tijd input te leveren in de plannen, zodat we het zo gunstig mogelijk
voor de studenten kunnen regelen. Er wordt hard gewerkt aan meer co-
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schappen in het buitenland. In de bachelor is internationalisering nog
steeds moeilijk, maar is het van belang dat de keuzevakken op een ander
moment worden geroosterd, dit erkende Ina en hoopt ten zeerste dat dat
ook gebeurt bij de evaluatie van Epicurus. Waar wij nog aan zouden
kunnen bijdragen is geld vragen voor het meer belonen van de docenten
die engelstalige keuzevakken willen organiseren. Dit kost namelijk
ontzettend veel tijd en moet nu vaak naast alle andere zaken worden
gedaan. Als we meer engelstalige vakken hebben, kunnen er ook mensen
bij ons komen en zo wordt het een exchange. Wat ook belangrijk is dat de
engels-cursussen voor docenten wordt bekostigd, zodat we de kwaliteit
van het onderwijs kunnen waarborgen. Alledrie vonden ze dit een
ontzettend belangrijk punt. Over een maand wordt er een nieuwe
afspraak ingepland.
Students-as-teacher
▪ Dit gesprek was met een onderwijskunde van het CEBE waarbij er wordt
geïnventariseerd hoe wij dachten over het project students-as-teachers
en of we konden brainstormen. Judith en Milou hebben benoemd dat ze
achter het project staan en het willen ondersteunen, maar dat we niet
kunnen garanderen dat we altijd kunnen deelnemen aan de
werkgroepen. Mochten ze echt studenten nodig hebben, dat kunnen wij
die wel voor hen werven, maar als het af en toe (1x/6wkn) is dan kan de
SR dit nog wel zelf doen. Als belangrijkste punt hebben we benoemd dat
we het geen goed idee vinden dat je alleen maar studentmentor kan
worden als je ook de keuzevakken over onderwijs hebt gevolgd. Dit
willen we dus graag los van elkaar zien. Verder raden wij aan om de
eisen voor het behalen van je StoK te verlagen, zodat er meer
enthousiasme voor de vakken en de mentoren zal worden gecreëerd
omdat je dan makkelijker je StoK ermee kan halen.

Overig:
▪ Kaderbrief: we willen eigenlijk weten voor welke punten al geld is vrijgemaakt,
hier hoeven we dan niet meer in de kaderbrief over te adviseren. Het DB gaat dit
navragen.
7. Punten PR
- Sofie gaat een stukje schrijven over de kwaliteitsafspraken.
- Voor de rest hebben we samen met de stukjes die we nog hebben staan voor nu eventjes
genoeg berichten.
8. Mededelingen en rondvraag
- Nikki is achter de studentpsychologen aangegaan.
- De sollicitatiecommissies voor de vacatures die nog openstaan zijn verdeeld. Degenen
die in de sollicitatiecommissies zitten moeten even contact opnemen met de leden van
de andere gremia. De CoMa bespreekt dit verder nog.
- Er wordt op dit moment gesproken over dat studenten die tussen 2015 en 2017 zijn
begonnen met hun opleiding een compensatie moeten krijgen omdat zij in de eerste
lichting van het leenstelsel vallen en nog niet kunnen profiteren van de investeringen in
het onderwijs. Echter, dit plan is nog heel pril. Jason gaat navragen bij de CSR of ze al
meer weten.
-
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De CoMI heeft vergadering gehad en ze hebben gekeken naar openstaande dossiers en
naar de overdracht.
- Op dit moment worden de stroomschema’s van het communicatieplan afgemaakt en
vervolgens opgestuurd naar de rest voor feedback. Als hij af is wordt hij op de G-schijf
geplaatst.
- Sofie en Jason schrijven voor volgende PV (25 juni) een update over de docent van het
jaar verkiezing.
- UvA-account: Sofie gaat de problemen hiermee nog aangeven.
- Alliantie: We willen eerst gaan brainstormen over de alliantie, aangezien er naar
aanleiding van het gesprek met de ondernemingsraad van vanmorgen veel dingen naar
voren kwamen. Eerst zal de alliantie vanavond kort worden voorbesproken door de
CoMa. Volgende PV (25 juni) zullen we dan gaan kijken welke punten/vragen we willen
meenemen naar het gesprek volgende week donderdag (28 juni) met Hans Romijn.
9. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
10. OTgen notulen goedkeuren + besluitenlijst
- Er is onduidelijkheid of de zin “de coördinatoren van sociale geneeskunde zijn betrokken
geweest bij het beoordelen van diversiteit in de opbouw van Epicurus” uit de notulen
inhoudelijk correct is. Judith gaat dit voorleggen aan het OTgen. De SR keurt de notulen
van de vergadering met het OTgen van 06/06/2018 goed, met uitzondering van de
genoemde zin.
- Besluitenlijst: Judith en Jason gaan de besluitenlijst opstellen en een vergaderstuk
hierover schrijven voor volgende PV (25 juni).
11. OER MI bachelor en master instemmen
- De SR heeft de huidige conceptversie van de OERen goedgekeurd, met de opmerking
erbij in de brief dat er is afgesproken om vanaf het begin van het volgende collegejaar te
kijken naar de implementatie van een toetsmatrix en het opstellen van nieuwe vragen
die daarbij gemaakt worden. De brief zal eerst ook nog naar de RvA worden gestuurd ter
goedkeuring.
12. Huishoudelijk reglement
- De volgende punten uit het huishoudelijk reglement zijn besproken:
o Beoordelen functioneren: dit is geen punt dat in het HR hoeft te staan. Een
raadslid kan geen zetel of stemrecht worden ontnomen, maar wel uit een functie
worden gezet. Eventueel kan de RvA bij het beoordelen van functioneren worden
betrokken.
o Jaarvertegenwoordiging: het is niet helemaal duidelijk wat hierover in het HR
staat, we gaan het specifieker verwoorden door het te veranderen in
“afvaardiging naar de JVT’s en de CoRaad”.
o Afwezigheidsberichten: we laten dit zoals het nu in het HR staat.
o Besluitenboek: tijdens de volgende PV (25 juni) gaan we bespreken of we een
besluitenboek willen en zo ja of we het per commissie apart willen of alles bij
elkaar. Jason en Janneke maken het vergaderstuk.
o Uitzonderingssituatie: we laten dit breed omschreven staan.
o Goedkeuring per e-mail: het volgende zal worden opgenomen in het HR: “Als de
hele raad akkoord is, dan kan ook buiten de PV een oordeel worden gevormd
(bijvoorbeeld via telefonisch contact)”.
-
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Artikel 5.4: er staan tegenstrijdige dingen in het HR. We hebben in het verleden
soms namen genoteerd bij het stemmen, dit mag dus eigenlijk niet volgens het
HR omdat je dan niet een tweede keus kan hebben. Dit lid bevat nog veel
onduidelijkheden, het systeem moet herschreven worden (twee opties: per
persoon en dan voor of tegen stemmen of een ronde waarin je een naam
opgeeft). We gaan eerst aan de RvA vragen waarom dit op deze manier in het HR
staat. Judith gaat dit doen.
o Jaarplan: op dit moment staat er niet in het HR dat het verplicht is om een
jaarplan op te stellen. We laten dit zoals het nu in het HR staat, aangezien het iets
aan de raad zelf is om te bepalen.
o Meerjarenplan: we gaan dit niet in het HR zetten, maar zorgen er wel voor dat
het hoog op het prioriteitenlijstje blijft staan.
o Persberichten: dit laten we in het HR staan.
o Externe functies namens CoRaad of CSR: het moet meer duidelijk worden wat
met extern wordt bedoeld, daarom wordt het volgende toegevoegd: ”zitting
nemen onder persoonlijke titel in SR-gerelateerde werkgroepen”.
o Het is de vraag of overal “raadsassistenten” in het HR moet worden toegevoegd,
aangezien er ook een artikel in staat over dat de SR kan besluiten welke rechten
de raadsassistent krijgt en een raadsassistent ook de rechten als raadslid kan
krijgen.
o Het is gewoonlijk zo dat als de voorzitter tijdelijk niet in staat is om zijn functie
te vervullen dat de vicevoorzitter dan automatisch dit overneemt. Mocht dit niet
goed uitkomen, dan kan alsnog iemand anders dit doen.
o Artikel 4.6: de functieverdeling kan voor 1 september plaatsvinden. Maar rond
die tijd heb je nog geen officiële notulen, dus de functieverdeling moet in de
eerste notulen vanaf september worden goedgekeurd. Punt 3 wordt eruit
gehaald.
o Artikel 5.2: “de aanwezigheid van het raadslid” moet worden aangepast want je
kan ook iemand machtigen om voor jou onthouding te stemmen.
- De wijzigingen zullen worden doorgevoerd en de RvA zal worden benaderd over artikel
5.4. Over twee tot drie weken, als de wijzigingen zijn doorgevoerd, zullen we het HR
opnieuw op de PV bespreken.
13. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
14. Mededelingen en rondvraag
- Judith gaat plaatsnemen in de raad van advies van de facultaire studentenraad van de
VU.
- Maartje gaat de laatste versie van het communicatieplan uploaden, zodat de CoMa
hiernaar kan kijken.
15. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.
16. Actielijst
o

Wie?
1.

Sofie

2.
3.

Janneke
DB

Wat?
Gaat een stukje schrijven over waar het geld dat is vrijgekomen door het afschaffen van
de studiefinanciering aan wordt besteed
Schrijft een stukje over de beroepen op de website van de KNMG
Het DB plant los een evaluatiegesprek met het OTgen in
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4.
5.
6.

DB
Jason

Sofie en
Jason
7.
Sofie
8.
Judith
9.
Jason en
Janneke
10.
Judith
11.
Maartje

Gaat navragen voor welke punten in de kaderbrief al geld is vrijgemaakt
Jason gaat navragen bij de CSR of ze al meer weten over de mogelijke compensatie voor
studenten uit de jaren 2015-2017
Schrijven voor volgende PV (25 juni) een update over de docent van het jaar verkiezing.
Sofie gaat de problemen met het UvA-account aangeven.
Judith gaat dit zin uit de notulen over diversiteit voorleggen aan het OTgen
Schrijven een vergaderstuk over het besluitenboek
Gaat de RvA vragen over artikel 5.4 in het HR (over de stemprocedure)
Maartje gaat de laatste versie van het communicatieplan uploaden, zodat de CoMa
hiernaar kan kijken.

17. Nieuwe agendapunten
De volgende agendapunten zijn aangedragen:
- Besluitenboek
- Alliantie
- Voorbespreken vergadering met Hans Romijn
18. Einde vergadering
Jason sluit de vergadering om 20:34uur.
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