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Opening 

Ad opent de vergadering om 13.40 
 
 
1. Post 

De postlijst wordt besproken.  
 
 
2. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  
 
 
3. Mededelingen 

DB  
 
Afgevaardigden 
 50 
AMC 
Er is een FSR-lid uitgevallen door persoonlijke omstandigheden. Johan vraagt hoe het staat met MIK. De informatie die 
de FSR krijgt gaat onofficieel via de studenten. Het is wachten totdat de studie volgende weer van start gaat. Ad licht toe 
dat er met de rector over de procedure gesproken is tijdens het IAO en zij zal de decaan over de juiste route informeren. 
Sellina vraagt vanuit de AMC-bibliotheek of de FSR in gesprek wil gaan met hen over de wensen van de studenten.  55 
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FGw 
Het hoger beroep is ingediend. Omdat een groot deel van de FSR echter nog met vakantie is, ligt alles nog redelijk stil. De 
OER-boekjes worden in de eerste collegeweek uitgedeeld aan de eerstejaars. Het blikt nu ook dat de decaan een eigen 
boekje uitgegeven heeft. Tijdens de intreeweek wordt nu aan de studenten uitgelegd wat de FSR doet.    60 
 
FdR 
Vanmiddag is de overdracht naar de nieuwe raad.  
 

65 FEB 
Vrijdag wordt de eerste PV gehouden van de nieuwe raad. Ook wordt er met de rector overlegd over het vervallen van de 
vrije week voor de tentamens. Men hoopt op een informele oplossing.   
 
FNWI 

70 De adviesaanvraag BSA van deze zomer wordt waarschijnlijk een lager getal dan in eerste instantie. Volgende week is de 
eerste PV. Johan vraagt hoe het nu gaat met UvA-VU. Er wordt nog gezocht naar een passende taakgroep. 
 
FMG 
Het geschil is door de FSR gewonnen en de uitspraak valt via hen te lezen. Naast deze uitspraak lopen er nog een aantal 
OER-processen. De eerste brainstorm met de nieuwe raad zal later vandaag volgen. 75 
 
Algemeen 
Alexandra en Camiel zullen de vergadering eerder verlaten.  
 
4. Update commissies 80 
O&O  
Er is een aantal keer met de COR samengekomen. De commissievergadering met de nieuwe raad is geweest. Johan voegt 
toe dat de rector al bezig is met honours. Op FMG is al interesse getoond in een beter traject.  
 

85 O&F  
De commissie is op gang gekomen. Er zijn veel afspraken geweest met UvA medewerkers. De eerste vergadering ging 
over werkgroepoverleg Galop, over SIS. De dossiers zijn verder verdeeld, volgende donderdag volgt de verdere 
uitwerking hiervan.  
  

90 

95 

V&C  
Zojuist is er met BC gesproken over de docent van het jaar verkiezing. Op het IAO is er toegezegd door de rector om te 
helpen bij het collegeoffensief. Sascha vraagt ieder snel wil reageren op zijn mail over de constitutieborrel. Anahita voegt 
toe dat ze zeer blij is met Ads waarnemende functie en trots is op hoe Jet haar rol overgenomen heeft. Camiel vraagt 
Sascha of de oude raad ook bij de borrel aanwezig moet zijn. Dat is het geval, zij zullen ook de mail krijgen.   
 
A&D 
 
Inwerktraject 
 

100 

110 

 
5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 
 
 
6. CSR in de media 105 
Jet heeft een stuk over de langstudeerboete op de site geplaatst. Susan lijkt het wel leuk als er een stukje over de nieuwe 
studiezaal in de UB geschreven wordt. 
 
120829-01 John schrijft een stukje over de opening van de nieuwe zaal in de UB. 
 
7. MOS 
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Susan ligt het agendastuk toe. De raad heeft het voorgestelde document afgeslagen. Nick heeft nu voorgesteld om aan een 
nieuwe, herziene versie te gaan werken. Eerder is al eens toegezegd dat er een werkgroep zal komen, maar dit is nooit 
gebeurd. Nu wil Susan graag van Miek en Dymph een toezegging in de OV dat de werkgroep er echt komt en er echt een 
nieuwe MOS wordt gemaakt. Tesca voegt toe dat de CSR dus niet wil toestemmen met de versie die er nu is, omdat deze 
niet toereikend is. Tevens is het de bedoeling dat er een eerste versie in januari moet komen.  
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120829-01 De CSR besluit per acclamatie dat hij de niet-instemming aangaande het MOS kan laten rusten 
met dien verstande dat het College de toezegging zal doen dat er in december 2012 een eerste versie van het 
grondig herziende MOS zal liggen. 
  
8. Criteria UvA-VU samenwerking 

Joeri leidt het onderwerp in. Binnen O&O is nagedacht over criteria voor de samenwerking UvA-VU. Voordat deze ook 
met de COR worden besproken, wil hij de criteria nu aan de raad voorleggen. Eerder heeft Sascha de criteria al aan het 
College voorgelegd tijdens het IAO. Camiel vraagt hoe kwaliteit etc. wordt gemeten. Sascha en Ad leggen uit dat er nog 
weinig bekend is en dat de commissie nu enkel nog heeft nagedacht over eerste zet naar de go, no-go beslissing toe. Het 
betreft een richting, nog geen meting. Over de tweede punt vraagt Ad of financiering per faculteit of per opleiding 
bedoeld wordt. Johan neemt het discussiepunt mee voor in de O&O commissie. Susan voegt toe dat bij het vervoer (OV) 
moet worden toegevoegd. Ad is het hier minder mee eens en wil een focus op veiligheid. Willem vraagt hoe de definitie 
gesteld is voor grote opleidingen. Sascha legt uit dat bijvoorbeeld bij biomedische wetenschappen moeilijkheden kunnen 
ontstaan. Tesca denkt dat men vooral moet kijken naar de wenselijkheid van het samenvoegen van grote opleidingen. Jaco 
lijkt het een idee dat de commissie zal kijken naar wat zij vinden van het samenvoegen. Johan lijkt het een goed idee dat 
O&F qua faciliteiten deze discussie ook meeneemt. Na de criteria worden de benodigdheden doorgenomen. De bijzin bij 
laatst genoemde benodigdheid wordt geschrapt. Roos vraagt of er ook gevraagd wordt naar een plan voor inrichting van 
de medezeggenschap. Dit staat al bij governance, maar zou ook een apart punt kunnen worden. Vanaf nu zal er na het 
besluit nog aan de lijst gewerkt worden, maar Ad wil wel nu over het stuk stemmen.  
 
120829-02 O&O en O&F zullen gezamenlijk kijken naar de UvA-VU criteria zodat facilitair en inhoud 
gescheiden kunnen worden met in achtneming van de notulen van de pv van 120829. 
 
120829-02 De CSR besluit per acclamatie de criteria verwoord in agendastuk ‘criteria afstemmen met de 
COR en VUSR’ te gebruikt als richtlijn voor overleg over de UvA-VU samenwerking. 
 
9. Operations Research 145 
Tesca leidt het agendapunt opheffing OR in. Inmiddels zijn alle studenten weg en de docenten ontslagen. Ondanks dat 
heeft de CSR nog altijd niet ingestemd met de opheffing. Omdat dit al een tijd terug is, wil de oude raad het dossier 
sluiten en een aantal van zijn eigen doelen bereiken. Tesca noemt de doelen: voorkomen dat er zulke fouten gemaakt 
worden, consequenties verbinden aan dergelijke fouten, voldoening scheppen en een juiste procedure in dergelijke zaken 
opstellen. Voorgesteld wordt om geen geschil aan te gaan, maar wel de eigen doelen aan het College te sturen en dit aan 
de GV voor te leggen. Johan vult aan dat de patijen die men het rapport wil sturen het College zijn en de Raad van 
Toezicht. Camiel wijst op de verpeste relatie met het CvB en vraagt of de toezegging van een doorstart ook weinig waard 
is geweest. Tesca denkt dat deze twee argumenten niet al te zwaar moeten wegen. Roos vraagt of het CvB apart gevraagd 
moet worden om betrokkenheid. Dit staat al in het document. De criteria moeten nog worden opgesteld, waarna ze naar 
de GV gestuurd worden, vertelt Tesca. Teca vraagt of men het met het voorstel eens is. Het voorstel is random 
opgeschreven en daarom eenzijdig, waardoor de zijn verhaal kan voorleggen. Rik vraagt naar het deel veel werk voor de 
nieuwe raad en wil weten wat het gebrek aan ervaring van de nieuwe raad betekend. Tesca licht toe dat voor deze raad de 
raad ervoor ook al met het dossier bezig is geweest en dat de opmerking betekent dat zowel de FSRen en de CSR aan het 
werk worden gesteld. Roos vraagt dat als men kiest om het rapport te schrijven zij daar dan ook de verantwoordelijkheid 
voor dragen. Ad ziet voor zich dat het ministeriële verantwoordelijkheid betreft van de gehele CSR en COR en mogelijk 
ook hoogleraren. Tesca voegt toe dat als de raad het niet zit zitten, zij van het rapport kunnen af zien. Ishtu vraagt dat als 
de GV vrijdag instemt, zij echt mee moeten doen. Dat is het geval. Rik vraagt nogmaals in hoeverre het rapport haalbaar 
is voor een nieuwe raad. Johan heeft al een opzet geschreven voor het rapport en weet vrijwel zeker dat er anderen zullen 
zijn die de nieuwe raad willen helpen bij dit dossier. Tesca wijst de raad er wel op dat bijvoorbeeld Johan naar het 
buitenland vertrekt en dat zij dus wel voor een grote verantwoordelijkheid komen te staan. Ad grijpt terug op de 
opmerking van Rik en wijst erop dat dit nu nog op elk dossier slaat. Het aangehaalde dossier is volgens Johan een goede 
testcase voor goede vastlegging van een opheffingstraject.  
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15.15 Alexandra verlaat de vergadering. 
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10. CSR Jaarverslag 2011-2012 

Het jaarverslag is rondgedeeld en Susan legt het doel van het document uit. Het verslag geeft een overzicht van wat er 
bereikt is door de CSR en wat de doelen waren afgelopen jaar. Anahita geeft aan dat zij een aantal dossiers heeft gekozen, 
maar de andere zeker niet vergeten is. Per hoofdstuk wordt de inhoud besproken: 
Inleiding: Camiel wil naar de spelling kijken. 
P6: geen 
P7-8: Alexandra vraagt of de organisatie kennisoverdracht het doel was van kader kwaliteitszorg. Naar haar idee is 
management de juiste noemer. De zin wordt aangepast. Camiel mist bij UvA-VU en University Profile dat de 
medezeggenschap lang buiten gesloten werd.  
P8: Aan opheffing opleiding zal worden toegevoegd dat er een nieuwe procedure wordt ontwikkeld. De laatste zin wordt 
vervangen. 
P10-14: Willem voegt aan partijfinanciering toe dat kleine en nieuwe partijen gestimuleerd worden. 
P15-16: Susan geeft de suggestie mee om een korte evenementen tijdslijn te plaatsen onder de tekst. Camiel denkt dat 
V&C veel overlap had met andere commissies en daarom soms niet uit de verf kwam. Hij ziet graag iets wat daarna 
verwijst, zodat hun bijdrage duidelijk wordt. 
P17-18: Hier wordt ook de GV-post in besproken. 
 
Tesca vraagt of de namen van de voorzitters bij de stukjes horen te staan. Deze zullen weggehaald worden. Jet vraagt of 
leuke dingen op facebook gezet kunnen worden voor geïnteresseerden. Het voorstel wordt goed ontvangen. 
 
120929-03 Jet plaats leuke dingen uit het jaarverslag 2011-2012 op facebook. 
  
120829-03 De CSR besluit na stemming het CSR jaarverslag goed te keuren met in achtneming van 
wijzigingen zoals verwoord in de PV van 120829. 
 
15.35 Lucie neemt het voorzitterschap over. 
 
11. Collegeoffensief 

Jet legt het offensief uit. De CSR wil alle eerstejaarscolleges af gaan en de studenten uitleggen wat de raad voor hen kan 
betekenen. Mevr. Van den Boom heeft haar medewerking aan het offensief toegezegd. De vraag is nu of het plan reëel is 
en hoe men hierin staat. Nick denkt dat met twee personen de collegezalen af gaan vrijwel onmogelijk is. Jet denkt dat het 
daarom nodig is, zodat de slecht bezette FSRen volgend jaar mogelijk meer mensen trekken. Lucie vraagt of er en format 
is voor het praatje. Jet wil de FSRen hier de vrijheid in geven. Wel wil ze met hen doorspreken dat duidelijk wordt 
uitgelegd dat er een FSR en een CSR zijn. Sascha lijkt het ook een goed idee om duidelijk te hebben vanuit welke groep 
gesproken wordt. Ook Rik is voor een format. Roos en Jaco vragen hoeveel er van de raad gevraagd wordt en wie er niet 
mee willen doen aan het offensief. Niemand meldt zich af. 
 
12. Weekindeling 

Roos heeft een inventaris gemaakt van de schema’s van de raadsleden. De PV kan het best op woensdag van 11.00-14.00 
gehouden worden. Hier is zij eind deze week zeker van. De commissievergaderingen inplannen blijkt wat lastiger en Roos 
vraagt daarom aan de voorzitters om duidelijkheid te scheppen. Dinsdag is er een Overlegvergadering met het College. 
Hierna is er een fotomoment bij het Maagdenhuis. Hier moet ieder bij aanwezig zijn. Er wordt gevraagd naar de 
dresscode. Een pak is niet verplicht, maar een formele uitstraling hoort wel bij de gelegenheid. Er wordt gekozen voor een 
pak, hemd voor mannen. Voor het diner wordt gevraagd wie erbij zijn en of er dieetwensen zijn. Graag hoort Roos wie er 
komen.  
 De postvakjes zijn omgezet, deze dienen nog weg leeggehaald te worden door de oude raad. Ad stelt een 
deadline voor, voor alle spullen voor maandagochtend. Ilios’ spullen zullen bij Roos afhaalbaar zijn.  
 De computeraccounts mogen naar Irma gestuurd worden. 
Formulieren voor de bestuursbeurzen kunnen deze week nog bij Roos ingevuld worden.  
 
13. Videocolleges 
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Videocolleges zijn tegenwoordig echt mogelijk, maar worden nog altijd niet uitgevoerd door docenten of faculteiten. Jaco 
vraagt zich af of de CSR dit middel moet pushen, maar het aan de faculteiten moet overlaten. Johan vraagt wat de 
belangrijke kosten hiervan zijn, omdat de camera’s al in de zalen hangen. Jaco legt uit dat de faculteiten dingen dienen in 
te kopen, maar verder gaat het om privacy, leegloop van collegezalen etc.. Binnen O&O zal verder over het onderwerp 
worden gesproken.   
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14. Wvttk 
 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
15. Rondvraag en sluiting 

Camiel vraagt of ieder van zich wil laten horen over de ouderavond. Nick wil graag een later oudermoment, omdat zijn 
ouders nog op vakantie zijn. Er is nog geen parkeermogelijkheid voor de ouders. Na een aantal mededelingen bedankt 
Susan alle collega raadsleden. De UvA-VU borrel is voor de nieuwe raad. Alex heeft het idee om een lip-dub te maken om 
de CSR bekendheid te geven. Sascha attendeert de leden op de INTREE-beurs en vraagt of deze op de facebookpagina 
kan. Ad laat weten dat de BBQ van CREA een zeer groot evenement wordt met een feest en interactief programma.     
  
Lucie bedankt de oude raad voor hun inzet! 
 
Lucie sluit de vergadering om 15.57 
 
 
Besluitenlijst 
120404-01  De CSR besluit na stemming de begroting van Werkgroep Inwerktraject goed te keuren en  
  geeft hem daarmee mandaat om deze bedragen uit te geven. 
120530-01  Na stemming besluit de CSR om samen met de FS, Huisvesting en Bureau Communicatie samen te  
  werken om een vacature site op te richten waar studenten tegen betaling om input gevraagd wordt. 
120606-01  Unaniem besluit de CSR om het instemmingsrecht van de GV aangaande het instellen en opheffen van  
  opleidingen willen behouden, met dien verstande dat aan de huidige problemen tegemoet zal worden  
  gekomen door het opstellen van een protocol.  
120620-06  De CSR besluit na stemming om voor de CSR ‘12-‘13 een jaarplan-training te regelen met een  
 mandaat van 350euro bij Taqt, te houden in september/oktober. Susan vraagt Taqt om de factuur op te 

sturen naar de crediteurenadministratie.  
120829-01 De CSR besluit per acclamatie dat hij de niet-instemming aangaande het MOS kan laten rusten met  
 dien verstande dat het College de toezegging zal doen dat er in december 2012 een eerste versie van het  
 grondig herziende MOS zal liggen. 
120829-02 De CSR besluit per acclamatie de criteria verwoord in agendastuk ‘criteria afstemmen met de COR en 

VUSR te gebruikt als richtlijn voor overleg over de UvA-VU samenwerking. 
120829-03 De CSR besluit na stemming het CSR jaarverslag goed te keuren met in achtneming van wijzigingen 

zoals verwoord in de PV van 120829. 
  
Actielijst  
120404-03 Na stemming besluit de CSR toestemming te geven aan commissie O&F om in samenwerking met de 

ASVA een document op te stellen om de positie van studieverenigingen te versterken.  
120411-03 O&F bespreekt evaluaties van studieadviseurs en kijkt naar de haalbaarheid en noodzaak van een 

dergelijk dossier.  
120704-01 Johan geeft in de inwerkperiode een les over de bestuurscultuur op de UvA in de tweede inwerkweek,  

gezamenlijk met Izi’s masterclass. 
120704-02 Willem organiseert iets om de omgangsvormen studentenraden UvA te optimaliseren in het 

inwerktraject. 
120829-01 John schrijft een stukje over de opening van de nieuwe zaal in de UB. 
120829-02 O&O en O&F zullen gezamenlijk kijken naar de UvA-VU criteria zodat facilitair en inhoud gescheiden  
 kunnen worden met in achtneming van de notulen van de pv van 120829. 
120929-03 Jet plaats leuke dingen uit het jaarverslag 2011-2012 op facebook. 
 
 
Promemorie lijst 
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120404-03  De CSR neemt per acclamatie aan om zich in de toekomst onder de noemer ‘Wie betaalt de  280 

285 

  rekening?’ te scharen als het om acties in verband met de landelijke ontwikkelingen en  
  maatregelen rondom het hoger onderwijs gaat.   
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