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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 5 september 2012 
Aanwezig: Roos Bodrij, Jaco van der Veen, Joeri van Mil, Jet van Genuchten, Farah Meeuse Slahouaoui, Sascha Korzec, 
Zilla Lupina, Nick de Rooij, Alex Hartveld, Ishtu Sadal, Sophia Zeeff, Quirine Buvelôt, Rik van Hoven 
 
Afwezig: Lucie Gooskens 5 
 
Gast:  
 
Voorzitter: Roos Bodrij 
 10 
Notulist: Irma Peters 
 
 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 15 
3. Mededelingen 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. CSR in de media 
7. Huishoudelijk reglement 20 
8. ISO, LOF afgevaardigden 
9. Instellingsaudit 
10. Constitutieborrel 
11. (Constitutie)borrels 
12. Truien 25 
13. Mail labels 
14. Wvttk 
15. Rondvraag en sluiting 
 
 30 

40 

Opening 

Roos opent de vergadering om 11.10 
 
 
1. Post 35 
De postlijst wordt besproken.  
 
 
2. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  
 
 
3. Mededelingen 

DB  
 45 
Afgevaardigden 
 
AMC 
Maandag is de eerste PV geweest. De werktaken zijn hier verdeeld en de eerste stappen naar een nieuw jaar zijn gezet. 
 50 
FGw 
Vandaag vindt de eerste PV plaats. Rik weet dat de collegepraatjes aanslaan. 
 
FdR 
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55 De raad is bezig met het uitstippelen van een jaarplan. De nieuwe AS is Timo. Later vandaag is er een afspraak met de 
opleidingscommissie. 
 
FEB 
De raad is nog bezig met de afgeschafte studieweek en zal input vragen  aan de oude voorzitter, omdat de meningen 
enigszins verdeeld zijn. 60 
 
FNWI 
Morgen zal de eerste PV zijn. Van te voren zal Sascha het DB op de hoogte brengen van de ontwikkelingen bij de CSR. 
 

65 FMG 
Gisteren is de eerste borrel geweest. 
 
Algemeen 
Lucie is helaas ziek, waardoor Roos de eerste vergadering zal voorzitten. Roos deelt mede dat de stukken vanaf 
maandagmiddag al in de postvakjes liggen. De ASVA heeft verzocht om vieze vaat direct af te wassen. Mogelijk kan er 
een nieuwe afspraak met hun gemaakt worden over de keuken. Als laatst vraagt Roos ook om de eigen kamer schoon te 
houden.  

70 

 
4. Update commissies 

75 O&O  
Donderdag zal het gaan over UVA VU. Er is nieuwe informatie binnen, waar aan de hand van nieuwe plannen gemaakt 
worden. Internationalisering zal een dossierhouder toegewezen krijgen. 
 
O&F  

80 De commissie heeft kennis gemaakt met Erik Boels en Commissie Duurzaamheid. Farah werkt aan een klachtenwebsite 
voor de cateraar. Tevens richt de commissie zich op een vacaturesite voor studenten. De problemen met de 
synchronisatie tussen SiS en blackboard zijn opgelost. 
 
V&C  

85 

90 

100 

105 

De commissie heeft op de INTREE-beurs gestaan en de ouderavond gehad. Morgen gaat Jet langs bij BC voor docent 
van het jaar. Tevens wordt er gewerkt aan de collegepraatjes. Ishtu en Sophia werken aan de wc-krant die volgende week 
uit zal komen.  
 
11.26 Zilla komt de vergadering binnen. 
 

5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 
 
 
6. CSR in de media 95 
Momenteel wordt de facebook geupdate. De oude facebook zal verwijdert worden. De reacties op de facebook actie op 
de INTREE-week was positief. Sophia vraagt om input voor de wc-krant. De deadline is vrijdag de 14e. Rik heeft een idee 
over eurest, die mogelijk drank tegen inkoopprijzen aanbieden. Aan Ishtu kan input voor de website gestuurd worden.  
 
120905-01 Jet verwijdert de oude facebooksite. 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Ishtu. 
 
7. Huishoudelijk reglement 

Roos leidt het HR in. Het HR is al geldig, maar kan door middel van een agendapunt op de PV gewijzigd worden. Roos 
noemt een aantal belangrijke punten op, zoals: wat er gebeurt bij afwezigheid van de voorzitter, de rechten en plichten 
van de raad, de adviesraad. Deze raad bestaat uit oud-raadsleden, waarvan Karsten Meijer komende week nog langs komt. 
De eerste 5 werkdagen mag de oude raad niet de CSR-kamer in. Een ander punt over perscontact is van groot belang: 
duidelijk moet zijn dat media naar de voorzitter gestuurd moet worden en men niet uit naam van de CSR mag spreken. Jet 
licht toe dat men ook met twitter uit moet kijken nu men in de raad zit. De interne financiën worden besproken en ook de 
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regels voor het wijzigen van het reglement. Hoofdstuk 2 en 3 gaan over besluitvorming en de PV. Over de PV is 
opgenomen dat de notulen openbaar zijn, mits de hele raad besluit dat het een gesloten vergadering of vertrouwelijk stuk 
betreft. Roos wijst met klem op het doornemen van deze delen van de tekst.   

110 

115 

120 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

155 

160 

 
8. ISO, LOF afgevaardigden 

Er is een mail uitgegaan met de vraag of er personen zijn die nar het ISO en/of het LOF willen gaan als afgevaardigden. 
Er zijn twee reacties gekomen. Roos stelt voor om beide kandidaten te ondervragen en daarna een besluit te nemen. De 
kandidaten zijn Zilla en Jaco, beiden hebben zich voor het ISO opgegeven.  
 
Het volgende deel wordt vertrouwelijk behandeld. 
 
120905-01 De CSR besluit na stemming om Zilla als ISO afgevaardigde aan te nemen.  
 
9. Instellingsaudit 

Jaco neemt het woord en legt uit wat de NVAO is. Dit is een Nederland Vlaamse accreditatiecommissie, die bepaalt of 
een opleiding van goede kwaliteit heeft en dus bestaansrecht moet hebben. De visitaties door de commissie worden eens 
per 5 jaar uitgevoerd. De UvA zal komend jaar door middel van een instellingstoets beoordeeld worden. In december zal 
de commissie hiervoor langskomen. Eerste zal de UvA een zelfreflectie schrijven waarna de commissie een rapport 
schrijft en de universiteit beoordeeld. Voor de zelfreflectie wordt ook input van de medezeggenschap gevraagd. Ishtu 
vraagt of er ook per opleiding wordt getoetst. Dit is het geval, maar die toetsing is minder zwaar. De CSR heeft echter 
enkel met de toets op hoger niveau te maken. John Klappe is op persoonlijke titel gevraagd om deel te nemen aan de 
evaluatie. Quirine vraagt naar de nieuwe manier van accreditering en of de CSR hier nog op in mag gaan. Deze manier is 
nieuw en op hoger niveau, maar de keuze voor de manier staat niet ter discussie. Sophia vraagt hoe de coördinatie wordt 
uitgevoerd. Die blijft bij Jaco totdat er stukken naar de CSR worden gezonden en verdeeld kunnen worden onder de 
leden.  
 
10. Constitutieborrel 

Ishtu heeft ieder een datamail gestuurd en vraagt naar de reacties. Zij en Sascha willen op zijn laatst morgenochtend een 
datum prikken. Roos vraagt waarom de oude raad ook naar de datum gevraagd wordt. Ishtu legt uit dat zij niet de 
prioriteit hebben, maar dat het gebruikelijk is dat zij wel in groten getale aanwezig zijn om afscheid van hen te nemen. Als 
er wordt gevraagd waarom de dinsdag en donderdag wordt aangehouden, is omdat er veel mensen op andere dagen niet 
kunnen en de hele maand oktober een te groot document op zou leveren. De locatie is nog niet bekend, maar er zijn enige 
ideeën. Sascha vraagt ieder die ideeën heeft, deze aan hem door te geven.  
 
11. (Constitutie)borrels 

Roos is van mening dat de CSR op zoveel mogelijk borrels vertegenwoordigd moet zijn. Het DB streeft er naar om met 
een lid en een raadslid aanwezig te zijn op elke borrel. Aan de hand van de postlijst wordt doorgenomen welke borrels er 
zijn en wie waar naartoe zal gaan. 
 
12. Truien 

Jet legt het agendapunt uit. Truien met het CSR-logo kunnen voor meer herkenbaarheid zorgen. De vraag is nu of er 
truien moeten komen en wie deze zal betalen. Dat kan door de UvA betaald worden of door de raadsleden zelf. Zelf is Jet 
voor betaling uit het raadsgeld met een draagverplichting van een minimum aantal dagen. Ishtu vraagt of het per se om 
een trui gaat of ook om andere kledingstukken? Jet heeft het stuk over truien geschreven, mogelijk kan een ander 
kledingstuk ook. Ishtu vraagt op welke gelegenheden wordt verwacht dat het stuk gedragen gaat worden. Jet denkt aan 
gelegenheden waar de raad als CSR naar buiten treedt. Bijvoorbeeld een evenement als docent van het jaar, maar ook naar 
de colleges. Er wordt een meningenronde gehouden onder de raadsleden: Zilla wil graag een vest en is van mening dat het 
betaald mag worden vanuit de raad. Jet is voor een capuchonvest en wil dat er afspraken komen over het dragen van het 
kledingstuk. Joeri wil wel een kledingstuk, maar wil geen vaste draagafspraken, waardoor het hem niet uitmaakt wie de 
kleding financiert. Sascha is niet per se voor de kleding, omdat het afstand tot de FSR creëert. Ook is hij tegen verplicht 
dragen, waardoor men het zelf moet betalen. Nick is voor een hoodie. Quirine is voor het idee en denkt het stuk vaak te 
zullen dragen. Ishtu is voor een kledingstuk om zichtbaarheid te bevorderen. Toch is zij niet voor een trui, omdat het niet 
past bij genoemde gelegenheden. Jet weet te vertellen dat er voor professionele gelegenheden naambordjes zijn. Alex is 
voor truien, omdat het hem ook op de faculteit aangegrepen heeft. Jaco is van mening dat de trui voor reclame op de 
faculteit is en niet voor gelegenheden daarbuiten. Als het voor de reclame voor de raad is, mag het ook uit hun budget 
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170 

175 
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185 

190 

195 

200 

205 

210 

215 

220 

betaald worden. Eerst wil hij besluiten of men op deze manier reclame wil maken. Sophia vindt een trui warm en zou 
eerder voor een jas of t-shirt kiezen. Tevens vindt zij dat indien men de trui zelf moet betalen, je mensen niet mag 
verplichten. Rik is voor meerdere truien per persoon, zodat er elke dag in een CSR-trui gelopen kan worden. Farah is het 
eens met Sophia. Roos legt uit dat zij nooit een hoodie draagt en zich daarom niet kan vinden in het voorstel. Zij is meer 
voor een t-shirt. Ook sluit ze zich aan bij het idee dat hoodies de CSR afsluiten voor anderen.  
 Na de meningenronde neemt Jet het woord: de warmte genoemd door Sophia, hangt af van de stof. Een 
t-shirt ziet er onprofessioneler uit. Een trui betekent voor haar een club waar je bij wilt horen. Mocht het een groepsding 
worden en men doet niet mee, dan kan hen aan het eind van het jaar een boete opgelegd worden. Sascha heeft sympathiek 
voor beide argumenten van Roos en Jet, maar blijft bij het idee dat men zich distantieert van de andere raden. Quirine 
denkt dat men met een jasje te korporaal overkomt. Zij vindt de VU-vesten erg mooi. Dit wordt beaamd. Alex stelt voor 
om een onderscheid te maken tussen de mannen en de vrouwen. Jaco stelt voor dat V&C de argumenten bundelt en later 
opnieuw naar de PV brengt. Hij is tegen afspraken over het dragen. Ishtu weet uit ervaring dat de truien 
hoogstwaarschijnlijk in de kast blijven liggen en stelt voor het punt te laten liggen. Roos vat samen dat er behoefte is aan 
‘iets’ en vraagt hoe unaniem er voor iets gekozen zal worden. Rick legt nogmaals zijn punt uit en is het er geheel mee eens 
dat je mensen niet moet dwingen iets te dragen. Joeri is van mening dat het imago door het merendeel bepaald wordt en 
dat men niet verplicht moet zijn om iets te dragen. Zilla vraagt of Roos wel een vest zou dragen. Dat is waarschijnlijk niet 
het geval. Roos wil nu een indicatie maken voor V&C. Het merendeel wil in ieder geval ‘iets’. 9 man stemmen voor een 
hoodie. 2 personen willen iets anders dan een hoodie. Aan de hand hiervan vraagt Jet of er mensen zijn die er tegen zijn 
dat de meerderheid hierover beslist. Dat is het geval. Roos sluit af met de opmerking dat V&C meer inzich heeft in wat 
men wil en aan de hand daarvan het stuk aan te passen voor volgende PV. 
 
120904-03 V&C gaat aan de slag met de input over CSR-truien en brengt een het agendapunt naar de PV 

van 120912.     
 
13. Mail labels 

Binnen gmail kan je werken met tags. Indien ieder zijn mail van dezelfde tags voorziet is het ordenen van raadsmail 
makkelijker. Joeri stelt voor dit ook voor de interne post te gebruiken. Hij wil daarom een schema opstellen voor de 
raadsleden. Rik weet dat Ad hier altijd zeer over te spreken was. 
 
120905-02 De CSR besluit na stemming om voortaan mail-tags te gebruiken voor het interne mailverkeer. 

Joeri zal verkennend werk verrichten en tags opstellen.  
 
14. Wvttk 
 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
15. Rondvraag en sluiting 

Irma merkt op dat er post zonder zegel is teruggestuurd en legt uit dat CSR-enveloppen via de balie verzonden moeten 
worden. Jet stelt voor om een agenda bij te houden via google. Sophia vraagt of het tijdstip van de PV vast ligt. Dit is het 
geval. Zij zal soms weg moeten of later aankomen. Roos geeft door dat Lucie een goed gesprek met Dymph heeft gehad. 
Zij heeft ook een commissieoverstijgend dossier, alumni, en Roos vraagt wie het met haar wil oppakken. Op het volgende 
overleg zullen de werkafspraken doorgenomen worden. Hier zal elke keer 30min voor worden ingecalculeerd. Roos vraagt 
of men zich wil voorbereiden. Sascha  merkt nog op dat ieder zijn stukken goed moet lezen, zodat de vergaderingen 
sneller gaan.  
 
Roos sluit de vergadering om 13.47 
 
 
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.  

4



 
 

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
Centrale Studentenraad 

 

 5

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.  
120905-01 De CSR besluit na stemming om Zilla als ISO afgevaardigde aan te nemen. 
120905-02 De CSR besluit na stemming om voortaan mail-tags te gebruiken voor het interne mailverkeer. Joeri zal 

verkennend werk verrichten en tags opstellen.  
225 

230 
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240 
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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.  
120829-01 Farah schrijft een stukje over de opening van de nieuwe zaal in de UB. 
120929-04  Jet plaats leuke dingen uit het jaarverslag 2011-2012 op facebook. 
120905-01 Jet verwijdert de oude facebooksite. 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Ishtu. 
120904-03 V&C gaat aan de slag met de input over CSR-truien en brengt een het agendapunt naar de PV van 

120912.     
 
Promemorie lijst 
120404-03  De CSR neemt per acclamatie aan om zich in de toekomst onder de noemer ‘Wie betaalt de  
  rekening?’ te scharen als het om acties in verband met de landelijke ontwikkelingen en  
  maatregelen rondom het hoger onderwijs gaat.   
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