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SAMENVATTING VAN DE 125e OVERLEGVERGADERING VAN DE CENTRALE STUDENTENRAAD EN 
HET COLLEGE VAN BESTUUR, gehouden op 5 maart 2013 
 
Aanwezig: 
 5 
Van de zijde van de CSR 2012-2013: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Jet van Genuchten, Jaco van der Veen, Joeri van Mil, 
Farah Meeuse Slahouaoui, Sascha Korzec, Ishtu Sadal, Rik van den Hoven, Sophia Zeeff, Zilla van der Spek, Sam Quax, 
Alex Hartveld 
 
Afwezig: Nick de Rooij 10 
 
Van de zijde van het College van Bestuur:  
Dymph van den Boom, Miek Krol 
 
Voorzitter van de overlegvergadering: Sofie Sloot 15 
Notulist: Irma Peters 
 
Toehoorders: Marleen Dijkhoff (ISO) 
 
Agenda: 20 
 

Opening  
1. Vaststelling van de agenda 
2. Vaststellen notulen van het artikel24-overleg van 23 januari en de overlegvergadering van 31 januari 
3. Mededelingen 25 
4. Doornemen advieslijst 
5. Profileringsfonds 
6. Excellentie 
7. SIS’ pijnpunten 
8. Prestatieafspraken 30 
9. Evaluatie eerdere samenwerkingen 
10. UvA VU 
11. WVTTK 
12. Rondvraag 
Sluiting 35 

 
Opening (10:02 uur) 
De voorzitter opent de vergadering en CSR-voorzitter Lucie Gooskens stelt de toehoorder voor. 
 
1. Vaststellen agenda 40 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.    
 
2. Vaststellen notulen 
De notulen worden met enige wijzigingen vastgesteld: 
Naar aanleiding van: 45 
123e overleg 
R.335-355: Hier gaan Miek Krol en Irma Peters apart naar kijken.  
 
124e overleg 
R.97: Dhr. van kampen is contactpersoon.  50 
R.101: een nieuw beleid wordt verwijderd uit de zin en vervangen door een aangepast beleid. 
R.173: verschillende wordt veranderd in aangepaste voorwaarden. 
R.193-254: over deze alinea geeft de rector een korte toelichting: governance en allocatie werden door elkaar 
gehaald, daarom zijn ze gesplitst. Daarna wordt de stand van zaken bekeken. Inhoudelijk staat deze nu, maar 
feitelijke informatie moet worden toegevoegd. De rector stelt voor om een strakkere tekst aan te leveren voor in 55 
de notulen. Het woord AMC wordt verbeterd in AUC. 
 
3. Mededelingen 
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Er zijn geen mededelingen. 
 60 
4. Doornemen advieslijst 
Momenteel liggen er nog een aantal adviezen open. De technisch voorzitter loopt de dossiers af: over honours en 
excellentie laat de rector weten dat er in de brief niet gevraagd is om een schriftelijke reactie. Zij is er daarom van uit 
gegaan dat het onderwerp enkel in de vergadering terug zou komen. De raad wacht het agendapunt van deze vergadering 
af. De reactie op het strategisch kader Internationalisering komt eraan, meldt mevr. Krol. Voorgenomen opheffing AIEC: 65 
de rector is met het hele dossier bezig. Het is een lastig dossier, dus enige tijd is nodig.  Het onderwerp tutoraten wordt 
op de FNWI verder afgehandeld. Intake en Matching staat op de agenda.  
 
5. Profileringsfonds 
Raadslid Sadal leidt het onderwerp in door te stellen dat het dossier ook op het IAO besproken is. De rector gaf door dat 70 
het nodig is om elk jaar opnieuw naar de kaders te kijken. De raad wil haar nu vragen wat het doel van de 
bestuursbeurzen is. De rector vindt het van belang om bij discussie over een doel, de oude afspraken erbij te halen en 
zich af te vragen of aan deze afspraken gehouden moet worden of dat deze moeten worden veranderd. De werkgroep die 
de rector nu in het leven heeft geroepen is er om haar over de afspraken te adviseren. Sadal vertelt over wat zij gehoord 
heeft van een bepaalde studentenvereniging. Namelijk dat de rector een keer langs het Corps is geweest en daarna haar 75 
standpunt over beurzen had gewijzigd. De rector raadt haar aan om hier niet naar te luisteren, maar met een open visie in 
de werkgroep te staan, anders werkt de groep niet. Sadal is benieuwd naar de eigen mening van de rector. Deze heeft zij 
nog niet gevormd. Wel snapt de rector erg goed dat de afwegingen zeer lastig zijn. Mocht de raad niet uit de discussie 
komen, dan kan hierover gesproken worden tijdens een OV. Sadal vraagt of nominaal studeren de norm is en of de 
werkgroep hier rekening mee moet houden met het oog op de prestatieafspraken. De rector legt uit dat in het kader van 80 
deze afspraken de duur van de studie geldt plus een jaar. Onduidelijk voor de raad zijn de financiën: er wordt gesteld dat 
bezuinigen niet het doel is, maar ook zijn er geluiden over het terugbrengen van de uitgaven. De rector vertelt dat er van 
het OCW niet meer geld komt. Het grootste risico hiervan is dat er dan wordt beknibbeld op het budget voor onderwijs 
en onderzoek als het profileringsfonds meer geld krijgt. Als er dus verschuivingen zijn, moet goed gekeken worden naar 
waar het budget vandaan gehaald wordt. Raadslid Bodrij vraagt of de post dan kleiner kan worden. Dat kan ook, stelt de 85 
rector. Er is niets gesteld over meer of minder budget, wel moet er goed gekeken worden naar alle financiële 
consequenties, als er keuzes worden gemaakt. Raadslid Quax vraagt het College waar hij terecht kan voor informatie over 
de financiën, omdat het niet duidelijk was hoeveel er uitgegeven is aan bestuursbeurzen afgelopen jaar. Hij kan navraag 
doen bij dhr. Van Kampen. Sadal vertelt dat er veel wordt gesproken over bestuursbeurzenregelingen met de HvA en de 
VU en vraagt hoe realistisch dit is, omdat de HvA niet erg veel doet met studentenverenigingen. De rector legt uit dat 90 
studenten van de VU vaak van ver komen en binding zoeken, een vereniging help hierbij. De rector is zelf vooral 
voorstander van studieverenigingen om de binding met de opleiding te bewerkstelligen. Sadal legt uit dat de discussie 
over de HvA lastig is, omdat zij vrijwel nooit een afgevaardigde naar de werkgroep sturen. De rector stelt voor hen op te 
bellen en te vragen om te komen naar de bijeenkomsten. Raadslid Sadal stelt voor dat mevr. Kuipers hierin het voortouw 
neemt. Mevr. Krol zou de werkgroep helpen door een keer aanwezig te zijn bij een bijeenkomst. Sadal nodigt haar bij 95 
dezen uit voor de bijeenkomst van 12 maart. Mevr. Krol vraagt of er een student van de HvA in de werkgroep zit. Dit is 
niet het geval. Raadslid Quax vertelt dat de CSR eerst voordat het advies van de werkgroep aan het CvB wordt opgesteld, 
contact wordt gezocht met de voorzitter en de ALV van de Amsterdamse Kamer van Verenigingen, en dat op die manier 
relevante studenten worden betrokken. De rector en mevr. Krol stellen voor om de Centrale Medezeggenschapsraad 
(CMR) van de HvA te benaderen. 100 
 
130305-01 Raadslid Quax neemt contact op met de CMR over het profileringsfonds. 
      
6. Excellentie 
Raadslid Van der Spek vertelt over de bespreking van het onderwerp op eerdere OV's. Zij vraagt hoe het dossier er nu 105 
voor staat. De rector antwoordt dat excellentie een subsidie had gekregen van enkele miljoenen. De uitgaven van het geld 
is geëvalueerd. Een van de uitgaven ging naar het platform excellentie (1.0). Sirius is nu bezig met een notitie platform 
2.0, naar aanleiding van de evaluatie. Er zijn excellentieprogramma's en studenten die dit willen doen, maar een andere 
invulling willen. Er wordt gekeken of studenten een eigen invulling kunnen geven aan excellentieprogramma’s. De FGw 
is nu bezig met het bekijken of dit gerealiseerd kan worden in de vorm van een pilot. De pilot komt dan in de uitwerking 110 
van platform excellentie 2.0. Van der Spek vat het antwoord van de rector samen. De rector stelt dat haar uitleg ook een 
vraag aan de raad is: is het mogelijk om een pilot op te richten? Van de Spek vraagt wanneer de pilot van start gaat. Dit 
zal in het nieuwe academische jaar  plaatsvinden. De rector zal navraag hier naar doen tijdens het werkoverleg met de 
faculteit. Van der Spek vraagt naar de mogelijkheid van stages in de pilot. Dit werd door Utrecht geopperd tijdens een 
bijeenkomst, vertelt de rector. Belangrijk is dan om te bekijken aan welke voorwaarden de stages moeten voldoen. Van 115 
den Hoven, afgevaardigde van de FGw, kent de pilot en is blij dat hier in september mee wordt begonnen. De raad wordt 
uitgenodigd om ideeën voor de pilot in te brengen. De technisch voorzitter vraagt of de raad nog een schriftelijke reactie 
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op zijn brief wil ontvangen. Dit is niet nodig. De raad stuurt zijn advies over excellentieprogramma’s wel door aan het 
platform.   
 120 
130305-02 De rector doet navraag over de start van de pilot excellentie tijdens het werkoverleg met de 

faculteit FGw en brengt verslag uit aan de CSR. 
130305-03 De CSR stuurt het College input voor het excellentietraject op de FGw en stuurt zijn advies 

over het onderwerp door aan het platform. 
 125 
7. SIS’ pijnpunten 
Raadslid van den hoven biedt excuses aan voor de late verzending van de adviesbrief door de raad. De SIS-pijnpunten 
brief wordt later vandaag aan het College gestuurd. Door de vertraging wordt het onderwerp kort besproken. 
Diplomering staat nog op de lijst, omdat dit nog altijd niet voor de volle 100% goed gaat. De synchronisatie met 
blackboard kent ook nog enkele fouten, die verbetering behoeven. Dit werkt namelijk vervelend voor studenten en 130 
docenten.  De user interface voor vakaanmeldingen is uitgesteld. De invoering hiervan zou aanmelding veel makkelijker 
maken. De rector vraagt wat er mis gaat. De aanmeldingen lopen mis tijdens piekmomenten. Er is dan te veel data-input, 
waardoor het systeem vast loopt. Onaangekondigde werkzaamheden tijdens piekmomenten zijn zeer vervelend. Van den 
Hoven stelt voor om extra capaciteit in te zetten om deze momenten te overbruggen. De rector legt uit dat met nieuwe 
systemen de studenten erg gespannen zijn en zich daarom zo snel gaan inschrijven, terwijl dat niet nodig is. Raadslid 135 
Bodrij legt uit dat er wel degelijk vakken zijn waar directe inschrijving nodig is, omdat studenten anders buiten de boot 
vallen. De rector legt uit dat de piekmomenten maar een klein deel van het geheel zijn en extra capaciteit de rest van de 
tijd onnodig is. Het is dus een afweging om dit aan te schaffen. Als voorbeeld wordt de verwerking van cijfers genoemd. 
Cijfers moeten volgens de OER binnen een vastgestelde termijn bekend gemaakt zijn. In SIS verschijnen de cijfers echter 
niet altijd binnen deze termijn, waardoor aanvragen van diploma's soms in het gedrang komt. Van der Veen vraagt of dit 140 
komt door vertragingen in het systeem of late invoer door docenten. De rector antwoordt dat de groep van dhr. 
Hoekstra een bepaalde batch moet uitvoeren. Pas als dit is uitgevoerd worden cijfers doorgevoerd. De rector zal vragen 
of hij dit vaker wil uitvoeren. Vergeleken met de lijst van vorig keer, is de rector te spreken over de nieuwe lijst. Deze laat 
zien dat het systeem verbeterd is. De raad stuurt zijn lijst vanmiddag door aan de rector. Zij zal de lijst agenderen binnen 
het College.    145 
 
130305-04 De rector vraagt dhr. Hoekstra om vaker batches uit te voeren binnen SIS. 
130305-05 De rector agendeert de SIS’ pijnpunten binnen het College. 
 
8. Prestatieafspraken 150 
Raadslid Van Mil wil het met de rector hebben over de financiering van de UvA naar aanleiding van de 
prestatieafspraken. 7% van de totale financiering is afhankelijk van de prestatieafspraken. Er is een splitsing van 5% en 
2% gemaakt. Die 2% is de profilering, waaronder de samenwerking met de VU . De overige rendementsafspraken vallen 
binnen de 5%. In 2016 wordt gekeken of de afspraken gehaald zijn en of de 2% ook wordt uitgekeerd. De rector houdt 
er rekening mee dat de afspraken niet gehaald kunnen worden. Van den Hoven vraagt hoeveel er gekort wordt als de 155 
afspraken niet worden gehaald. Dit weet de rector niet. Zij wil de eigen accountant de verschillende scenario's laten 
schetsen hiervoor. De discussie over het financiële beeld loopt via de VSNU. Hoe de reviewcommissie verder gaat is dat 
zij onder meer kijken naar de profilering. Hoe zij dit gaan doen, is nog onduidelijk. 
 Van den Hoven vraagt naar de inzet van less senior staff binnen de 12-uren norm en vraagt of de rector niet bang is 
voor lagere onderwijskwaliteit. De rector behandelt dit binnen het overleg met de faculteiten. Waar de norm omhoog 160 
moet, omdat er nog geen 12-uren zijn, zal de rector vragen of dat kan. Door 8-8-4 wordt er op sommige faculteiten meer 
onderwijs gegeven dan voorheen. Hierdoor is de norm op een aantal faculteiten omhoog gegaan. Omdat sommige 
faculteiten de norm al aanhouden, is het thema een faculteit gebonden onderwerp om te monitoren. De rector stelt dat zij 
decaan is geweest op een faculteit met grote getale studenten per college. Er werden daar werkgroepen gegeven door 
junior staff, maar altijd onder begeleiding van een senior. De rector wil juist ook jonge docenten de kans geven om les te 165 
geven, dit is de enige manier om het te leren. Wel is belangrijk dat zij feedback krijgen van een ervaren collega. Van den 
hoven is blij met het antwoord van de rector. Van Mil vraagt over de BSA: veel faculteiten geven aan dat de BSA wordt 
opgelegd van bovenaf als sluitstuk. De rector vertelt dat er een discussie over het onderwerp is geweest met de decanen. 
Inmiddels zijn er zoveel maatregelen doorgevoerd van de twintig aanbevelingen, dat faculteiten tot een plateau zijn 
gekomen. Daarom moet het BSA nu per faculteit besproken worden als sluitstuk van de rendementsmaatregelen. Van 170 
den Hoven is het met de rector eens en geeft aan dat zijn FSR ook voor de BSA in het OER zal gaan stemmen. Toch 
geeft hij aan dat er decanen zijn die steeds naar boven wijzen als er over het BSA gesproken wordt. De rector bevestigd  
dat het onderwerp tot nu toe bij de faculteit ligt. Tijdens de CBO-vergaderingen is wel geopperd om het BSA UvA breed 
te trekken. Op een vraag van raadslid Sadal stelt de rector dat zij al vijf jaar aan deze post werkt en dat als er een plateau 
is, er over gesproken moet worden. Sadal vraagt of de FSR nu een signaal moet krijgen over het BSA, omdat het 175 
onderwerp op het AMC niet erg aan de orde is. Dit moet niet vindt de rector, de discussie moet binnen de faculteit zelf 
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gevoerd worden. Bodrij legt nogmaals het probleem met de decanen uit. De rector vraagt om de namen van de decanen 
aan haar door te geven, zodat zij hen er tijdens haar overleg met hen aan de orde kan stellen. De technisch voorzitter vat 
het onderwerp samen en stelt de discussie over de BSA op de faculteiten gevoerd moet worden. De rector voegt toe dat 
zij voor een UvA breed BSA is.       180 
 
130305-06 De CSR geeft de namen van decanen die bij het onderwerp BSA naar boven wijzen door aan 

de rector, zodat zij dit in haar overleg met hen aan de orde kan stellen. 
 
9. Evaluatie eerdere samenwerkingen 185 
Raadslid Van der Veen vertelt over de GGOV en vraagt wat de rector precies verwacht en wanneer met betrekking tot de 
evaluatie van de HvA UvA samenwerking. De rector antwoordt dat mevr. Gunning heeft gezegd dat deze zomer de 
samenwerking tien jaar bestaat en er een verslag komt over de stand van zaken en de toekomst. Mevr. Krol vertelt dat er 
interviews afgenomen zullen worden en vraagt of de raad een student-assistent kent die hieraan wil meewerken. De 
deadline is dit academisch jaar. Raadslid Van der Veen vraagt opnieuw naar de uitgangspunten. Een van de doelstellingen 190 
was de kwaliteit van doorstromers van het HBO naar het WO te verbeteren. Er is gekeken naar wat er bij studenten 
ontbrak. Aan de hand hiervan worden studenten in doorstroomprogramma's doorgelicht. De aanmelddatum gaat naar 
voren gehaald worden, zodat er intake en matching kan plaatsvinden. Er is een afspraak gemaakt over het 
onderwijsportfolio. Masterprogramma's behoren op de universiteit en worden op de HvA maar sporadisch ontwikkeld. 
De programma's die er wel zijn, zijn er voor nascholing. Vijf jaar terug gezien, waren er vrijwel geen onderzoeken naar de 195 
programma's. Qua onderzoek is de HvA veel meer afhankelijk van financiering vanuit de markt. Om geld binnen te 
kunnen halen is er gewerkt aan heldere onderzoekspilaren. Mogelijke afwegingen zijn vragen over de mogelijkheid van 
driejarige bachelors binnen de HvA. Een andere mogelijkheid is het doorverwijzen van studenten naar verschillende 
plekken voor Hoger Onderwijs binnen de stad. De uitwerking hiervan moet nog geschieden. Van der Veen vraagt naar de 
evaluatie van de gebundelde diensten. Hier bestaat geen evaluatie van. De rector begrijpt dat men naar de hoofdlijnen wil 200 
kijken. Zij is vooral geïnteresseerd in de verbetering van kwaliteit en zij denkt dat deze aantoonbaar beter is.  Van Mil 
vraagt wanneer de evaluaties van ACTA en AUC ingezien kunnen worden. Dit kan binnenkort. 
 
 
10. UvA VU 205 
Raadslid Van Mil vertelt over het Bestuurlijk Overleg waar hij bij was op de FNWI. De FSR gaf daar aan dat zij nog 
steeds slecht betrokken werden bij de AFS door de decaan. Uit de bijeenkomst kon de raad echter niet opmaken hoe de 
FSR betrokken zou worden. Dhr. Broers gaf aan dat het lastig was om een kalender op te stellen, omdat het centraal 
programmabureau momenteel stil ligt. Indien de FSR niet goed betrokken wordt, geeft Van Mil aan dat de CSR ook geen 
beslissing kan nemen bij de go, no-go beslissing. Dit omdat hij zich grotendeels baseert op de mening van de FSR. De 210 
rector geeft aan dat de FSR goed door moet vragen indien zij niet tevreden zijn. Raadslid Korzec, afgevaardigde van de 
FNWI, legt uit dat decaan gevraagd is om een tijdlijn. Hij kon hier echter geen invulling aan geven en ook dhr. Broers liet 
weten dat coördinatie vanuit een centraal punt ontbrak. De rector antwoordt dat ieder door het go, no-go punt en de 
intentieverklaring weet hoe de tijdslijn in elkaar zit. Bodrij legt uit dat er op facultair niveau te veel onduidelijk is, vandaar 
dat de FSR bij de CSR blijft vragen om hulp. Dit baart de raad zorgen en daarom wil hij dit delen met de rector. De 215 
rector stelt dat de raad het antwoord dat zij gaf aan de FSR kan geven, maar dat zij ook niet per dag een tijdpad kan 
schetsen. Korzec legt uit dat er verwarring is ontstaan omdat er nu geen document meer wordt aangevoerd. deze kwam 
voorheen van het programmabureau. De rector zal het punt meenemen en vragen naar de verandering in het beleid.  
 Van den Hoven vraagt of de rector nog een reactie kan geven op het advies. Korzec leidt het advies van de CSR 
eerst kort in, waarna de rector antwoord per punt: zij vond de brief zo geschreven dat het erop lijkt dat alles eind maart af 220 
moet zijn, terwijl men tot de zomer heeft. Het opleidingsportfolio wordt bekeken vanuit zakelijke informatie. Beide 
universiteiten hebben een onderwijsvisie die zijn besproken op overeenkomsten en afwijkingen. Het lijkt erop dat de 
visies in elkaar kunnen worden geschoven. In de intentieverklaring staat dat de begroting besproken is om de kerngetallen 
in kaart te brengen en een 0-meting te maken. Aan de hand hiervan kunnen ambities gesteld worden en kan er gekeken 
worden naar de haalbaarheid hiervan. Dhr. Broers zal dit in kaart brengen. Van den Hoven hoopt dat er verbetering in 225 
het onderwijs bewerkstelligd wordt. De rector hoopt dit ook, echter als men niet dichtbij een doel is moet er worden 
bekeken hoe deze dan toch te halen. Voor de onderwijsadministratie zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid 
van koppeling van de twee systemen. Er wordt opgemerkt dat Paul Doop dit positief in ziet. De werkgroep Galop ziet 
echter wel enige problemen. Schaalvergroting en kleinschaligheid: hier is de rector niet erg ongerust over. er zijn een 
groot aantal kleine opleidingen die dreigen te verdwijnen, zoals wiskunde. de grote opleidingen die er zijn, moeten in de 230 
gaten worden gehouden. de medezeggenschap op de nieuwe faculteit moet nog invulling krijgen. De rector verwacht niet 
dat hier grote problemen in ontstaan, omdat het een faculteit wordt. Van Mil ziet wel een probleem in de omgang met 
zowel de VU als UvA. Dit is een probleem in governance, denkt de rector. Dit zal in het rapport over de samenwerking 
aan de orde komen en aan de raad toegestuurd worden voordat het College de go, no-go beslissing neemt. Quax vraagt 
hoe de communicatie met de decaan zal gaan. De rector denkt dat de faculteit wel groot wordt, maar nog altijd niet de 235 
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grootste van Nederland is. Financieel moet er wel goed opgelet worden. De risico's moeten ingeschat worden als het plan 
er eenmaal ligt, stelt de rector. Zij geeft een voorbeeld over de studentenadministratie: als blijkt dat er een nieuw systeem 
aangekocht moet worden, moet er gekeken worden naar afbetaling van het oude systeem en de kosten van het nieuwe. 
De afweging is dan of de extra investering het op kwalitatief gebied waard is. Eind maart moeten dergelijke onderzoeken 
gepresenteerd kunnen worden. De overgang moet geregeld worden als deze er is. De rector heeft in het hoofd dat net als 240 
bij Brede Labels om een generaal pardon gevraagd kan worden bij het NVAO. Van den Hoven vraagt of de VU audit 
hier voor problemen kan zorgen. De rector legt uit dat er nog geen audit is geweest, maar dat de VU advies heeft 
gekregen. Zij denkt dat de audit voor september volgend jaar kan plaatsvinden, maar geeft Van den Hoven gelijk dat er 
goed opgelet moet worden. er zijn problemen geweest bij bijvoorbeeld het Vumc. Hier zijn nieuwe leden van de RvT 
aangesteld.   Bestuurlijke problemen kunne nu eenmaal voorkomen, stelt de rector, mogelijk moet er even een pas op de 245 
plaats gemaakt worden, voordat er verder kan worden gegaan. Het kopje financiën is gebaseerd op oude getallen. Zaak is 
nu om de reële kosten te berekenen. Van den Hoven vraagt of de universiteit ergens budget heeft liggen hiervoor. De 
universiteiten hebben enkel twee procent (zes miljoen) hiervoor. Er is geen budget over van 50 miljoen. Mogelijk heeft 
OCW geld over voor de samenwerking, maar verder moeten de universiteiten de samenwerking waarmaken binnen het 
normale budget. De invloed op de rest van de UvA is van groot belang. de rector noemt een aantal onderwerpen die aan 250 
de kant van de AFS zitten. Hier is over afgesproken dat de decanen van deze faculteiten worden uitgenodigd om te 
bespreken hoe hier mee om te gaan. De procesmatige lijst die de raad opsomt, worden kort van commentaar door de 
rector voorzien. Over de opmerking over een topdown proces is de rector niet te spreken. Zij is van mening dat er ook 
met de bottom gewerkt is. De top is wel nodig om dingen in gang te zetten. Korzec is het hier niet mee eens en stelt dat 
er veel ontevreden werknemers zijn. De rector weet dat niet ieder tevreden gehouden kan worden en nodigt de personen 255 
uit die kritisch zijn om mee te denken. Als de raad problemen opmerkt, kan hij deze doorgeven, zodat de rector dit met 
de decaan kan bespreken. De technisch voorzitter vraagt of de raad een schriftelijke reactie van het College verwacht. 
Bodrij stelt voor dat de rector naar de notulen kijkt om te zien of deze voldoen.      
 
130305-07  De rector doet navraag bij de decaan over de procedure op de FNWI en vraagt waarom het 260 

toesturen van documenten over de AFS is gestopt. 
130305-08 De rector stuurt de CSR een begeleidende brief bij de definitieve AFS-propositie, waarin uitleg 

wordt gegeven over het wel of niet opnemen van de punten van de raad in de propositie. 
130305-09 Indien de raad problemen opmerkt met betrekking tot de AFS, geeft hij dit door aan de rector 

zodat zij dit met de decaan van de FNWI kan bespreken. 265 
 
11. W.V.T.T.K. 
Het actiepunt over intake en matching wordt door Van der Spek aangehaald. Zij vraagt hoe de rector denkt de richtlijnen 
te halen en waarnaartoe en hoe studenten doorverwezen worden. De rector weet dit ook niet. zij heeft gevraagd of hier 
een werkgroep voor in het leven kan worden geroepen. Er zijn een aantal faculteiten die mee willen doen met een pilot. 270 
Deze kan in het nieuwe jaar geëvalueerd worden en daarna kan er een verder beleid bepaald worden. De CSR wil graag 
de evaluatie van de pilot ontvangen indien deze af is. De pilot wordt bij rechten, de FEB en bij psychologie gedraaid.  
 
130305-10 Wanneer de evaluatie van de intake en matchings-pilot af is in het najaar 2013, stuurt het 

College deze aan de CSR. 275 
 
12. Rondvraag en sluiting 
 
Raadslid Sadal vraagt naar de studieverenigingen. Dit wordt waarschijnlijk geregeld in het studentenstatuut, vertelt mevr. 
Krol. Raadslid Van den Hoven vraagt naar de evaluatie van SIS. Deze heeft hij op persoonlijke titel ontvangen. Door zijn 280 
zwijgplicht mag hij niets aan de raad doorspelen. Hij vraagt daarom of de raad het stuk mag ontvangen. Mevr. krol 
verbaasde zich al over de gang van zaken en heeft de decaan gevraagd de CSR te betrekken. Van Genuchten vraagt wie er 
verantwoordelijk is voor de huisstijl van de UvA. Dit is mevr. Van Oosterzee van Bureau communicatie.  
 
130305-11 Mevr. Krol stuurt de opdracht SIS-evaluatie aan de CSR. 285 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 12.07 
 
Besluiten 
 290 
Actielijst 
120124-02 Het College komt dit collegejaar nog met een evaluatie op de samenwerking tussen de UvA en  
  HvA.  
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120904-01 Het College zal het MOS herzien en de eerste conceptversie februari aan de CSR sturen agenderen op 
de volgende vergadering. 295 

130131-02 De CSR schrijft een advies op basis van de presentatie van en zijn bezoek aan dhr. Hoekstra en mevr. 
Knol, over UvA-Q.   

130131-03 Het CvB gaat aan de slag met de punten die de CSR aandraagt in zijn ongevraagd advies rechten 
studieverenigingen.  

130131-04 Het CvB zal er op toezien dat de aangedragen punten van de CSR, verder uitgewerkt worden in het 300 
rapport van de werkgroep intake en matching en mee worden genomen naar de andere gremia.  

130131-05 De rector brengt het voorstel voor voortzetting van het convenant voor studenten die een tweede 
studie doen naar het rectoren college.  

130131-07 In de loop van maart 2013 ontvangt de raad een tweede propositie van de UvA VU samenwerking. 
130131-10 Indien informatie over Acasa, en evaluatie AUC en ACTA beschikbaar zijn, worden deze aan de CSR 305 

gestuurd. 
130305-01 Raadslid Quax neemt contact op met de CMR over het profileringsfonds. 
130305-02 De rector doet navraag over de start van de pilot excellentie tijdens het werkoverleg met de faculteit 

FGw en brengt verslag uit aan de CSR. 
130305-03 De CSR stuurt het College input voor het excellentietraject op de FGw en stuurt zijn advies over het 310 

onderwerp door aan het platform. 
130305-04 De rector vraagt dhr. Hoekstra om vaker batches uit te voeren binnen SIS. 
130305-05 De rector agendeert de SIS’ pijnpunten binnen het College. 
130305-06 De CSR geeft de namen van decanen die bij het onderwerp BSA naar boven wijzen door aan de rector, 

zodat zij dit in haar overleg met hen aan de orde kan stellen. 315 
130305-07  De rector doet navraag bij de decaan over de procedure op de FNWI en vraagt waarom het toesturen 

van documenten over de AFS is gestopt. 
130305-08 De rector stuurt de CSR een begeleidende brief bij de definitieve AFS-propositie, waarin uitleg wordt 

gegeven over het wel of niet opnemen van de punten van de raad in de propositie. 
130305-09 Indien de raad problemen opmerkt met betrekking tot de AFS, geeft hij dit door aan de rector zodat zij 320 

dit met de decaan van de FNWI kan bespreken. 
130305-10 Wanneer de evaluatie van de intake en matchings-pilot af is in het najaar 2013, stuurt het College deze 

aan de CSR. 
130305-11 Mevr. Krol stuurt de opdracht SIS-evaluatie aan de CSR. 
 325 
Pro memorie 
100907-02 Het CvB zal de capaciteit van fietsenplekken en studieplekken tijdens het realiseren van de nieuwbouw 

scherp in de gaten houden en ingrijpen wanneer een tekort ontstaat. 
101210-03 Het CvB zegt toe de CSR om advies te vragen wanneer besluiten worden genomen om gebouwen te 

verkopen.  330 
111206-01 Het CvB zal de studenttevredenheid monitoren en input van de CSR hieromtrent ten harte nemen. 
 
Voor het komende artikel24-overleg: 
130123-01 De CSR en het CvB zijn op de 123e overlegvergadering op 23 januari 2013 tot nieuwe werkafspraken 

gekomen en zullen hun uiterste best doen om deze afspraken na te leven.  335 
130123-02 Het College zal de verslaglegging van besluiten verbeteren en wanneer de CSR om nadere informatie 

over besluiten vraagt, deze aan hem verstrekken. 
130123-03 Mail en bijlagen die het CvB aan de CSR stuurt, zullen van een duidelijke koptekst voorzien worden. 
130123-04 Besluiten die het CvB mondeling aan de CSR laat weten, zullen tevens in een schriftelijke reactie aan de 

raad gestuurd worden.  340 
130123-05 Indien het College instemt, zal het informatie die vaststaat op papier in dezelfde vorm doorsturen aan 

de CSR, zodat deze de informatie met de achterban kan delen.     
130123-06 Het College zal de context bij onderwerpen meenemen bij het doorspreken van actiepunten. 
130123-07 Er zal duidelijk worden stilgestaan bij (mondelinge) toezeggingen van het College, zodat er geen 

onnodige schriftelijke reacties hoeven te worden gegeven, maar de toezeggingen wel helder worden 345 
genotuleerd.    

130123-08 Indien de CSR vraagt om een motivatie voor vertrouwelijkheid van een stuk, zal het College het stuk 
daarvan voorzien. 

130123-09 Indien de raad of FSR’en problemen ondervinden in de communicatie met decanen, kunnen zij direct 
contact opnemen met mevr. Krol. 350 

130123-11 Het College zal na het uitbrengen van de kaderbrief direct met de CSR in gesprek gaan in een artikel24-
overleg. De decanen zullen hetzelfde doen met hun FSR’en. 
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