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SAMENVATTING VAN DE 128e OVERLEGVERGADERING VAN DE CENTRALE STUDENTENRAAD EN 
HET COLLEGE VAN BESTUUR, gehouden op 18 juni 2013 
 
Aanwezig: 
 5 
Van de zijde van de CSR 2012-2013: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Jet van Genuchten, Jaco van der Veen, Farah Meeuse 
Slahouaoui, Nick de Rooij, Alex Hartveld, Ishtu Sadal, Rik van den Hoven, Zilla van der Spek, Sam Quax, Joeri van Mil, 
Sascha Korzec 
 
Afwezig: Sophia Zeeff 10 
 
Van de zijde van de CSR 2013-2014: Bart Mulder, Tariq Sewbaransingh, Anne Louise Schotel, Jessica Endert 
 
Van de zijde van het College van Bestuur:  
Dymph van den Boom, Miek Krol 15 
 
Voorzitter van de overlegvergadering: Sofie Sloot 
Notulist: Irma Peters 
 
Toehoorders:  20 
 
Agenda: 
 

Opening  
1. Vaststelling van de agenda 25 
2. Mededelingen 
3. Evaluatie werkafspraken 
4. WVTTK 
5. Rondvraag 
Sluiting 30 

 
Opening (17:35 uur) 
De voorzitter opent de vergadering.  
 
1. Vaststellen agenda 35 

De agenda wordt vastgesteld. Door tijdsgebrek blijft enkel het derde punt staan en schuift het onderwerp ‘de toekomst 
van de Universiteit van Amsterdam’ door naar de inwerkperiode van de nieuwe raad.  
 
2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 40 
 
3. Evaluatie werkafspraken 
De voorzitter van de CSR heeft de evaluatie van de werkafspraken telefonisch afgestemd met het contactpersoon van het 
College. Zij zijn beiden zeer tevreden over het bestaan van de werkafspraken. De raad heeft gevraagd om de tijdsplanning 
van de adviezen en heeft deze inmiddels van mevr. Krol ontvangen. De CSR krijgt vanaf volgende raad halfjaarlijkse 45 
agenda's. Beide partijen moeten meer werken om de reactietermijnen te behalen en duidelijker aangeven wanneer deze 
overschreden gaan worden. De raad geeft aan dat bij complexe dossiers het werk gemakkelijker maakt als er een 
tijdsplanning bijgevoegd is. De raad benadrukt dat deze ontbreek bij de UvA VU samenwerking. Als leermoment noemt 
de raad de kans om langs te gaan bij mevr. Krol. Hier wil hij volgend jaar vaker gebruik van maken.   
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De rector geeft aan dat de communicatie vaak misliep bij complexere dossiers. Van der Veen geeft aan dat het voor 50 
de raad van belang is om te weten welke maand welke dossiers ongeveer verwacht kunnen worden, dit geldt voor alle 
dossiers. De rector geeft aan dat ze zich kan vinden in het standpunt van de raad, en dat er beter en duidelijker 
gecommuniceerd moet worden over de reactietermijnen.  

Zelf wil de rector nog  een opmerking maken over de communicatie naar de media toe. Zij noemt hierbij het 
onderzoek naar studiebegeleiding dat zeer negatief belicht werd in METRO. Een slechte recensie heeft veel gevolgen 55 
voor de reputatie van de universiteit. De rector vraagt of Bureau Communicatie de raad niet kan ondersteunen bij het 
opzoeken van de media. Communiceren met de media is een vak apart, geeft de rector aan. CSR-voorzitter Gooskens 
neemt deze opmerking graag mee, en stelt voor om volgend jaar te bestuderen hoe dit in de werkafspraken opgenomen 
kan worden. De rector geeft ook aan het bestaan van de werkafspraken zeer nuttig te vinden.  
 60 
130610-01 Het College zal de CSR voortaan voorzien van een halfjaarlijkse tijdsplanning voor 

adviesmomenten. 
 
4. W.V.T.T.K. 

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 65 
 
5. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.42 
 
 70 
Actie- en besluitenlijst: 
130123-05 Indien het College instemt, zal 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 75 

onnodige schriftelijke reacties hoeven te worden gegeven, maar de toezeggingen wel helder worden 
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 80 
contact opnemen met mevr. Krol. 

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

130610-01 Het College zal de CSR voortaan voorzien van een halfjaarlijkse tijdsplanning voor adviesmomenten. 
  85 
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