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Dit betreft een tweetalig advies 
 
Geacht College van Bestuur, 
 
 
De afgelopen maanden heeft de CSR samengewerkt met Bureau Communicatie (BC) voor communicatie 
over de verkiezingen. Deze samenwerking zal spoedig geëvalueerd worden. Vooruitlopend op de 
aankomende evaluatie zou de CSR echter één punt uit willen lichten in deze brief, om aan dit specifieke 
punt aandacht te schenken. Dit betreft de balans in focus tussen de verschillende faculteiten. BC heeft een 
Folia verkiezingskrant geregeld om uit te delen aan studenten vlak voor en tijdens de verkiezingen. 
Hoewel de CSR blij is met zowel de samenwerking als de gedrukte verkiezingskrant, heeft de CSR twijfels 
bij het besluit van BC om de krant niet uit te delen op alle campussen. 
 
De verkiezingskrant betreft zowel de FSR- als de CSR-verkiezingen. En het besluit van BC om zich te 
concentreren op enkele campussen is begrijpelijk voor zover het de FSR-verkiezingen betreft: deze 
beide FSR’en (FdG en FdT) hebben elk maar één deelnemende partij. En voor beide raden geldt 
grotendeels dat het aantal geïnteresseerde kandidaten gelijk is aan het aantal zetels, waardoor al deze 
kandidaten bij voorbaat gekozen zullen worden (uitzondering is het coassistentendistrict, maar het 
lijkt onwaarschijnlijk dat dit electoraat in grote getale bereikt kan worden met een fysieke krant). 
 
Echter kan hetzelfde niet gesteld worden voor de CSR-verkiezingen. De direct verkozen CSR-leden 
worden verkozen uit één UvA-wijd district. In dit district strijden vijf partijen om zeven zetels, 
waaronder ook nieuwe partijen. In een dergelijke situatie is het essentieel dat het gehele electoraat 
actief wordt geïnformeerd, zodat iedereen in staat is een goed geïnformeerde beslissing te nemen. 
 
De CSR bevat bovendien al afgevaardigden om de eigen faculteiten te vertegenwoordigen. Dit brengt 
met zich mee dat van de direct gekozen CSR-leden verwacht wordt dat zij de gehele studentenpopulatie 

mailto:sofie.tenbrink@studentenraad.nl
mailto:csr@uva.nl


 

 

Pagina 2 ~ 3 

van de universiteit gelijkelijk vertegenwoordigen. Het vertrouwen dat zij inderdaad de gehele 
studentenpopulatie achter zich hebben is essentieel voor het vertrouwen vanuit de achterban, evenals 
vanuit de andere gremia. Het is dus essentieel voor het democratisch mandaat dat de verkiezingen op 
neutrale wijze verlopen, zowel ten aanzien van de partijen, als ten aanzien van groepen binnen het 
electoraat. Het zou dus funest zijn als ofwel de universiteit, ofwel de CSR, deze neutraliteit schendt. 
 
Dit in aanmerking genomen, adviseert de CSR u in het vervolg alle vijf de UvA campussen te betrekken 
in alle communicatie met betrekking tot de CSR-verkiezingen, waaronder ook het uitdelen van een 
eventuele Folia verkiezingskrant. 
 
Gezien de praktische situatie heeft de CSR er wel begrip voor dat dit gedurende de afgelopen 
verkiezingen niet meer gecorrigeerd kon worden. 
 
 
 
 
Dear Executive Board, 
 
 
During the last couple of months the CSR has been collaborating with Bureau Communicatie (BC) for 
communication on the elections. This process will be evaluated shortly, but the CSR wants to address 
one point in this letter, in advance of the evaluation. This to ensure particular attention to the issue. It 
concerns the balance in focus between the different faculties. BC has arranged for a printed Folia 
election special to be handed out to students right before and during the elections. While the CSR is 
happy with both the collaboration and the printed newspaper, the CSR has some doubts with their 
decision not to hand the newspaper out at all campuses. 

The election newspaper covers both the FSR and the CSR elections. The decision to focus on a few 
campuses makes sense from an FSR election standpoint: these FSRs (FdG and FdT) have only one 
participating party each and for the most part the number of interested candidates matches the 
number of seats. Meaning all interested candidates would be elected (except for the medical intern 
district, but the newspaper would be unlikely to reach their electorate in great numbers). 

However, the same cannot be said for the CSR elections. The directly elected CSR members are elected 
from a single UvA-wide district. Five parties are vying for a total of seven seats, including multiple new 
parties. This means it is vital for the entire electorate to be actively informed about the different parties 
and what they stand for, so they are able to make a well informed decision. 

Moreover, the CSR already contains delegates representing their own faculties. This means the directly 
elected CSR members are expected to represent the entire student body equally after being elected. 
The confidence they would represent the whole student body is essential to keep the trust of both the 
student body as well as university bodies the CSR deals with. Therefore, it is vital to their democratic 
mandate that neither the university nor the CSR interferes with the neutrality of the elections both 
with regard to the parties involved and in regard to different parts of the electorate. 
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Therefore, the CSR advises to include all five UvA campuses in any future communication regarding the 
CSR elections, including handing out any future Folia election special. Due to practical reasons the CSR 
understands this could not be corrected for this year. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Roeland Voorbergen 
Voorzitter CSR 18|19 
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