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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 19 september 2012 
Aanwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Joeri van Mil, Jet van Genuchten, Farah Meeuse Slahouaoui, Sascha Korzec, 
Zilla Lupina, Nick de Rooij, Alex Hartveld, Rik van den Hoven, Ishtu Sadal, Sophia Zeeff 
 
Afwezig: Jaco van der Veen 5 
 
Gast:  
 
Voorzitter: Lucie Gooskens 
 10 
Notulist: Irma Peters 
 
 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 15 
3. Mededelingen 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. CSR in de media 
7. Folia 20 
8. LOF afgevaardigden 
9. Terugkoppeling IO 
10. Constitutieborrels 
11. Constitutieborrel CSR 
12. SIS-FSRen 25 
13. Corvee-schema 
14. Werkafspraken CvB 
15. Werkafspraken 
16. Wvttk 
17. Rondvraag en sluiting 30 
 
 
Opening 

Lucie opent de vergadering om 11.06 
 35 

40 

 
1. Post 

De postlijst wordt besproken.  
 
 
2. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  
 
 
3. Mededelingen 45 
DB  
 
Afgevaardigden 
 
AMC 50 
Er wordt hard gewerkt aan het beleidsplan. Het probleem pofileringsfonds is zeer hoog bij het AMC door de wachttijd. 
Zelfs doctoraal studenten moeten wachten. De FSR vindt dat zij nu in het fonds moeten komen. 
 
FGw 
Morgen is de constitutieborrel en Rik nodigt ieder hiervoor van harte uit. 55 
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FdR 
Op de overgangsregeling fiscaalrecht is positief gereageerd. Maandag zijn de sollicitatierondes voor de raadsassistenten. 
 

60 FEB 
De FEB gaat een geschil aan over de studieweek die de faculteit heeft weggenomen. Hierdoor kunnen studenten zich 
slechten voorbereiden op tentamens. Er is een pilot gestart met een nieuw communicatieplatform. Dit werkt zeer goed. 
 
FNWI 

65 Gisteren is er met Bart Broers gesproken over de UvA VU samenwerking. De raad mag mee doen met de werkgroep. 
 
FMG 
Joeri nodigt ieder uit voor hun constitutieborrel. 
 

70 

75 

Algemeen 
Rik meldt dat de FSR FGw van de decaan is een instemmingsrecht op Brede Labels toegezegd voor drie jaar. Dit kan bij 
O&O worden opgepikt. Met Sascha is er met de projectmanager UvA VU gesproken. Dit wordt volgende week verder 
toegelicht. Joeri vertelt dat hij vandaag een mandaat van Jaco heeft en dat de maillabels later worden uitgelegd. Zilla kan 
niet mee naar het ISO-weekend. Lucie had zojuist een interview met Folia en later vandaag zal zij met medezeggenschap 
van de VU dineren. Zij is benieuwd wat hier uit komt. Lucie merkt als laatste op dat zij het erg vervelend vindt dat 
Quirine niet meer in de raad zit.  
 
 
4. Update commissies 

80 O&O  
Vanuit de commissie O&O zijn er verschillende dingen te melden. We hebben afspraken met het bouwteam UvA/VU. 
Er komt een werkgroep “profileringsdocumenten”  samen met de COR. De adviesaanvraag op het model OER is binnen, 
daarmee gaan we nu aan de slag.  Aanstaande vergadering starten we met het dossier Intake en Matching. 
 

85 

90 

O&F  
Er is een mobiele versie online voor cijferweergave. Doet het goed. Er komt een nieuwe versie van de digitale studiegids, 
daarvoor worden testers gezocht. Rik licht het toe in de PV. Kaderbrief: er wordt bezuinigd op het onderwijs, steeds een 
beetje meer. Afgevaardigden worden verzocht gevolgen op hun faculteit te achterhalen. Bij Erik Boels worden details 
besproken. Loonstijging en inflatie gaan direct ten koste van onderwijs. In oktober worden die nader uitgewerkt. 
Alexander presenteerde een idee over een klachtenmuur, komt daar zelf op terug. We hebben toelichting van Miek op de 
instellingstoets kwaliteitszorg. 
 
V&C  
Deze week verschijnt de nieuwe WC krant, snaps voor Sophia en Ishtu. Daarnaast begint de Conbo nu echt vorm te 
krijgen, zoals jullie zo dadelijk zullen zien.  De borrel met BC vindt waarschijnlijk volgende week plaats, als iedereen 
vandaag kan reageren of ze op de voorgestelde datum kunnen. Over de verkiezingsoproep komt volgende week een stuk 
voor de PV en ga ik morgen even met Renee bellen.  Over het budget is nog steeds helaas geen volledige duidelijkheid, 
maar ik ben er mee bezig.  Verder is de commissie nu een beetje onderbemand met het wegvallen van Quirine, waardoor 
Docent van het Jaar nu geen hoofddossierhouder meer heeft. Ik hoop hier echter zo snel mogelijk een goede oplossing 
voor te vinden met Sascha en Alex. Er komt een overleg met de mensen van alle facultaire raden. Dit vond Anahita zeer 
nuttig voor de communicatie. Zij vraagt of de afgevaardigden hun voorzitters willen vragen hier aan deel te nemen. 

95 

100 

105 

110 

 
 
5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 
 
 
6. CSR in de media 

Lucie heeft net een gesprek met Dirk van de Folia gehad en is benieuwd wat hieruit komt. 
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7. Folia 

De ASVA heeft met de Folia een overeenkomst gesloten voor het schrijven van een artikel voor het blad voor een 
bepaald bedrag. De COR is uit de deal gestapt, omdat zij niet willen betalen. Zij vinden juist dat zij als 
informatieverstrekker betaalt dienen te worden voor hun functie. Jet is het geheel eens met de keuze van de COR. Roos 
voegt toe dat zij en Joeri een dossier Folia willen gaan maken van de Folia. Lucie laat weten dat Dirk heeft laten weten dat 
er gekort gaat worden op de Folia. Het blad zou ook veel te weinig georiënteerd op de universiteit. 

115 

120 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

155 

160 

 
120919-01 De CSR besluit na stemming niet in te stemmen met een pagina in de Folia in samenwerking 

met de ASVA.   
 
 
8. LOF afgevaardigden 

Dit punt wordt vertrouwelijk behandeld. 
 
120919-02 De CSR besluit unaniem om Rik aan te stellen als afgevaardigde voor het LOF.  
 
 
9. Terugkoppeling IO 

Lucie licht toe dat het DB gisteren een informeel overleg met de rector en Miek Krol had. Roos vond de bijeenkomst erg 
prettig. De kaderbrief werd door Jaco behandeld. Hij wilde voornamelijk weten van de rector hoe de bezuinigingen op de 
UvA het onderwijs zouden treffen. De rector heeft uitgelegd welke keuzes ze hierin gemaakt heeft. Voor de rector ziet de 
bezuinigingen tevens als een mogelijkheid om het allocatiemodel aan te passen. Kwaliteit tegenover kwantiteit zijn voor 
haar hierin zeer belangrijk. Waarschijnlijk zal de raad dus te maken krijgen met een veranderd allocatiemodel eind van het 
raadsjaar. Aan de hand van deze kaderbrief is ook aan de afgevaardigden gevraagd om hun decaan te vragen welke 
gevolgen de bezuinigingen op hun faculteit hebben. Jaco kan hier meer toelichting over geven. Jaco heeft gevraagd of de 
rector zou willen helpen met het inschakelen van de pers, maar dit laat zij liever aan de VSNU over. 
 Joeri heeft over UvA VU aan de rector laten weten dat de medezeggenschapsconferentie leuk was, maar 
niet erg concreet. Er zijn nog altijd geen documenten. Als deze er zijn, wordt de CSR betrokken. Internationalisering werd 
een gesprek over de cultuur onder Nederlandse studenten, die weinig naar het buitenland gaan. Of de raad met Anouk 
Tso (hoofd bureau internationalisering) mag spreken, is niet echt bekend. De rector ziet internationalisering echter breder 
dan de raad, zie kijkt nar studenten die hierheen komen, die hier en in het buitenland gaan werken etc. Momenteel werkt 
zij aan een notitie over het onderwerp. Wanneer deze verschijnt, is niet bekend. Het DB denkt dat Nederlandse studenten 
weinig naar het buitenland gaan, omdat zij in hun oude netwerk blijven door het kleine land. Jet vraagt naar de hoogte van 
het collegegeld in vergelijking met andere omringende landen. Ishtu is van mening dat de informatievoorziening naar 
studenten die naar het buitenland willen, zeer slecht is. Van de rector mag de CSR input leveren om de gang naar het 
buitenland te bevorderen. Roos vertelt dat bachelors in Nederland volgens de Wet in het Nederlands gegeven moeten 
worden, wat internationalisering niet bevorderd. Alex laat weten dat op de FEB veel wordt gesproken over 
internationalisering en dat dit goede reclame is. 
 Nu Inge Brakman de RvT gaat verlaten, heeft het DB aan de rector gevraagd hoe de procedure zal 
verlopen. De medezeggenschap heeft hier inbreng in. Zij mogen twee personen aandragen en advies geven op de 
profielschets. Gezien de procedure net is gewijzigd door het Ministerie, blijft het een en ander nog onduidelijk. De zaak 
zal binnen de GV worden opgepakt.  
 
11.42 Sophia komt de vergadering binnen.  
 
 
10. Constitutieborrels 

Lucie noemt de borrels op die er tot de volgende PV op de agenda staan en bekijkt wie er aanwezig zullen zijn. 
 
 
11. Constitutieborrel CSR 

18 oktober is de constitutieborrel en Ishtu wil het een en ander afspreken binnen de PV. Er zijn twee opties qua locatie: 
Vertigo in het Vondelpark is een oud, statig gebouw. Er is een mooie deal over het budget mogelijk. Meneer Malash is een 
galerie met een artistieke kelder. De raad laat weten dat het Vondelpark wat hen betreft een prettigere locatie is. Het 
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165 

170 

175 

180 

185 

190 

195 

200 

205 

210 

215 

budget voor de borrel wil Ishtu ongeveer gelijk houden aan de uitgave van vorig jaar. Hoe de details van de avond 
ingevuld zullen worden valt nog te bezien, voor nu wil Ishtu graag de voorkeur voor de locatie weten.  
 Het doel van de constitutieborrel wil Ishtu uitgelicht hebben. Er kan gekozen worden voor UvA-
medewerkers, actieve studenten verenigingen, maar ook alle studenten. Binnen V&C is gedacht aan enkel de twee eerste 
groepen, vooral ook gezien de capaciteit van de locaties. Als laatste punt noemt Ishtu de dresscode. Informeel wordt het 
meest genoemd. Als de locatie is gepland zullen de volgende stappen genomen worden. Ieder die input heeft kan deze aan 
Ishtu mailen.  
 
120919-03 De CSR besluit unaniem om een mandaat te verlenen aan Ishtu om maximaal 2000euro uit te 

geven aan de constitutieborrel. 
 
120919-01 De raadsleden sturen input voor de CSR constitutieborrel aan Ishtu.  
 
 
12. SIS-FSRen 

Rik licht zijn brief aan de FSRen toe. Hij wil graag van de FSRen weten welke problemen zij opmerken in het gebruik van 
SIS. Ook zal er een nieuwe applicatie komen voor SIS. Elke faculteit wordt gevraagd een student te leveren voor de test. 
Jet vraagt waarom de CSR dit moet opzetten. Alex vindt het zeer normaal, omdat de raad tussen de universiteit en de 
studenten zit. Jet verwacht dat de raad voor het bemiddelingswerk iets terug moet krijgen. Rik is van mening dat dit ook 
gebeurd, omdat de personen die om studenten vragen helpen bij het oplossen van problemen. Rik mailt de 
afgevaardigden verdere informatie over het onderwerp. 
 
120919-02 De afgevaardigden gaan bij de PV van hun FSR concrete problemen in het gebruik van SIS 

inwinnen. 
 
 
13. Reviewcommissie 

Het College heeft antwoord van de reviewcommissie binnen. Lucie mag dit document vertrouwelijk inzien voordat het 
naar buiten wordt gebracht. Roos vraagt de PV of Lucie hier wel of niet op in moet gaan. Nick vraagt wat Lucie hiermee 
te verliezen heeft. Hoewel het document niet gewijzigd kan worden, kan Lucie op punten wijzen. Farah vraagt hoe Lucie 
er tegenover staat. Lucie is benieuwd naar de gang van zaken en hoopt op een gesprek met Miek Krol. Toch is zijn nog 
enigszins sceptisch over de nut van het bezoek. Sophia denkt dat een bezoek van Lucie kan betekenen dat het CvB daarna 
kan zeggen dat zij de raad hebben betrokken. Daartegenover denkt Alex juist dat het vertrouwen in de raad uitspreekt. 
Roos sluit zich aan bij Nick, gezien het document toch gepubliceerd gaat worden. Zij ziet het als en test om te zien hoe 
een dergelijke procedure verloopt. Zolang er geen wisselgeld wordt gevraagd, denkt ook Sascha dat het een goed idee is. 
Wel spreekt hij zich uit over de onduidelijkheid van de bedoeling van het vertrouwelijk inzien, als de CSR openheid naar 
de achterban belooft. Lucie wil deze vraag opnemen in de werkafspraken. Joeri vraagt of de COR ook is uitgenodigd. 
Radboud gaat zeker en verbaasde zich erover dat Lucie twijfelde. Lucie besluit om met de dossierhouder een afspraak bij 
Miek Krol te maken. Het agendapunt zal morgen binnen O&O verder voorbereid worden.   
 
 
14. Corvee-schema 

Roos heeft het corveeschema nog niet gemaakt. Zij wil een aantal ideeën doorspreken voordat ze deze op papier zet. Het 
idee is om corvee per koppel te doen. Aan de hand van aanwezigheid zal Roos een mooi schema maken. Tevens wil zij de 
ASVA voorstellen ieder een eigen afwasbakje te nemen, zodat het aanrecht ook niet met afwas van de ASVA vol staat. 
Farah vindt de theedoeken die nu in de keuken hangen erg vies. Roos wil daarom eigen doeken gaan aanschaffen. Alex 
merkt op dat de ronde tafel in de kamer wel wat netter mag. Sophia stelt voor om deze eens per week leeg te maken. Roos 
laat weten dat er al is besproken dat men in de kast een eigen plek kan maken voor raadpapieren en persoonlijke spullen.  
 
120919-03 Roos stelt corveeschema op en maakt afspraken met de ASVA over de keuken. 
 
 
15. Werkafspraken CvB 

Roos stelt voor om de afspraken aan te nemen of aanname naar de volgende PV te verplaatsen, zodat ieder feedback op 
de afspraken kan sturen aan haar. Met een kleinere groep zal zij dan de afspraken en opmerkingen doornemen. 
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120919-04 De raadsleden sturen feedback over de werkafspraken CSR-CvB aan Roos. Deze worden binnen 
een kleinere groep besproken en geagendeerd op de PV van 120926. 

 
 
16. Werkafspraken 225 
Roos wil vandaag de posities binnen de raad en de verwachtingen bespreken. De posities zullen per functie besproken 
worden; 

- Algemeen raadslid: uit de meningenronde blijkt dat de raad het zeer belangrijk is dat men ene proactieve houding 
heeft, verantwoordelijkheid neemt en goed communiceert naar en samenwerkt met de andere raadsleden. 
Aanwezigheid op de kamer is hierbij van groot belang. Over het aantal uur dat een lid aan de raad dient te 
besteden wordt een aparte ronde gehouden. Sociale activiteiten worden door de raadsleden niet als raadswerk bij 
het aantal uren opgeteld.   

- Afgevaardigde: een afgevaardigde heeft een aantal overeenkomstige punten met een algemeen raadslid. Er wordt 
een meningenronde gedaan over wat de verwachtingen naar een afgevaardigde zijn. Er wordt verwacht dat een 
afgevaardigde net zo actief in zijn FSR en CSR is, als algemene leden. Voor algemene raadsleden is het lastigere 
in te schatten wat zij moeten verwachten van de afgevaardigde. Hun schakelfunctie wordt genoemd, maar ook 
dat zij hiermee een zware last dragen. Een van de raadsleden is van mening dat een afgevaardigde net zoveel tijd 
in totaal aan de raden moet besteden als algemene leden aan een raad kwijt zijn. Voor hem is de inhoud van 
belang. Zolang geen raad leidt onder de dubbelfunctie, kan ieder zich toch in deze opmerking vinden. Hierna 
sluit Roos het agendapunt af voor deze PV.     

 

17. Wvttk 

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
18. Rondvraag en sluiting 245 
Jet vraagt of ieder een stukje over zichzelf aan Ishtu stuurt. Dit moet voor morgen. 
  
Lucie sluit de vergadering om 13.16 
 
 
Besluitenlijst 
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 te 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.  
120919-01 De CSR besluit na stemming niet in te stemmen met een pagina in de Folia in samenwerking met de 

ASVA.   
120919-02 De CSR besluit unaniem om Rik aan te stellen als afgevaardigde voor het LOF.  
120919-03 De CSR besluit unaniem om een mandaat te verlenen aan Ishtu om maximaal 2000euro uit te geven aan 

de constitutieborrel. 
 
Actielijst  
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 

120926.     
120912-01 De afgevaardigden vragen hun decaan wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen zoals verwoord in de 

kaderbrief. 
120919-01 De raadsleden sturen input voor de CSR constitutieborrel aan Ishtu.  
120919-02 De afgevaardigden gaan bij de PV van hun FSR concrete problemen in het gebruik van SIS inwinnen. 
120919-03 Roos stelt corveeschema op en maakt afspraken met de ASVA over de keuken. 
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120919-04 De raadsleden sturen feedback over de werkafspraken CSR-CvB aan Roos. Deze worden binnen een 
kleinere groep besproken en geagendeerd op de PV van 120926. 

275 

280 

285 

 
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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