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Opening 

Lucie opent de vergadering om 11.05 
 
1. Post 

De postlijst wordt besproken.  
 
 
2. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  
 
 
3. Mededelingen 

DB  
 
Afgevaardigden 
 45 
AMC 
Ishtu is hard bezig met een dossier Duurzaamheid. Men wil de tl-verlichting aanpassen. Plein-J wordt verbouwd over 10 
jaar, de commissie wil daarvoor duurzame suggesties doen. Ishtu vraagt aan de afgevaardigden over het jaarplan van het 
onderwijsinstituut of zij het een probleem vinden dat deze van januari tot december loopt, in plaats van gelijk met het 
studiejaar. Op het AMC loopt dit dus niet gelijk, wat controle en evaluatie moeilijk maakt.  50 
 
FGw 
De FSR is nog altijd met huisvesting bezig. 
 
FdR 55 
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FEB 
 
FNWI 

60 De FSR heeft een mail gestuurd met kritische vragen aan dhr. Broers over de werkgroepen.  
 
FMG 
Er wordt gewerkt aan huisvesting. Daarover is een lunch geweest met de decaan. Vanmiddag is de eerste OV. De 
zwerkbalwedstrijd van afgelopen week was een succes. 

65  
Algemeen 
Er zijn genoeg servetten en bestek, dit ligt bij de koelkast. Ook wil Sophia die corvee heeft graag stickers van 
studentenverenigingen opruimen. Ishtu vraagt of ieder die problemen heeft gehoord over studieadviseurs aan haar wil 
mailen. Jaco is de komende dagen minder aanwezig. Sascha laat weten dat hij afgelopen avond op een borrel erg hard 
werd aangepakt over een besluit van de GV. Hij vindt dit zeer kwalijk. Lucie laat weten dat de notulen van het OV 
vandaag naar het CvB gaan en dat men dus snel opmerkingen moet opsturen.  

70 

 
121024-01 Raadsleden die informatie hebben over problemen met studieadviseurs melden dit bij Ishtu. 
 
4. Update commissies 75 
 
O&O We behandelen deze week in de commissievergadering de aanvraag voor een numerus fixus bij 
rechtsgeleerdheid. Sam is hiervan hoofddossierhouder. Daarnaast staat het punt kritische reflectie instellingstoets op de 
agenda, naar aanleiding van de UCO vergadering. In de PV staat zodirect de model OER adviesbrief en criteria UvA/VU 
op de agenda. GV dossiers: Voor de afschaffing van de opleiding Roemeens wordt op dit moment een brief geschreven, 
raadsleden hebben daar een mail over gehad met feedback. Wat betreft de opheffing ORM wordt er aan het rapport 
gewerkt maar dat is een langlopend traject vanwege de rare opbouw en vele fouten. 

80 

 
O&F  Er komt een nieuwe gebruikersinterface van SIS aan, het studentenpanel van Rik is inmiddels begonnen met 
testen. Farah is naar de klankbordgroep catering geweest. Belangrijk aandachtspunt is studenten meer gebruik te laten 
maken van de mogelijkheden tot eigen initiatief, zoals het goedkoop organiseren van een evenement samen met de 
cateraar. Daarnaast wordt gewerkt aan een wedstrijd: ‘pimp je kantine’. Er blijkt niemand op centraal niveau 
verantwoordelijk voor het functioneren van studieadviseurs, daar gaat Ishtu achteraan. In het volgende overleg met de 
rector willen we een plan presenteren om de positie van studieverenigingen te versterken. Alexander heeft een plan om 
belangrijke data van de UvA inzichtelijker te maken voor studenten door grafische weergave. Volgende 
commissievergadering gaan we daarover brainstormen. 

85 
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V&C In verband met afwezigheid van Jet, geen. 
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Sociale Commissie 
De commissie had gisteren met groot succes een etentje georganiseerd. 
 
 
5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. Het punt Update Pandoverleg wordt toegevoegd en de volgorde van onderwerpen wordt 
enigszins aangepast. 
 
 
6. Update gesprek A. Nicolaï 

Vrijdagochtend heeft het DB een gesprek gehad met dhr. Nicolaï van de Raad van Toezicht. Hier was ook de Mieke 
Zaanen bij aanwezig. Dhr. Nicolaï heeft uitgelegd wat zijn functie inhoudt. Daarnaast is de UvA VU samenwerking 
besproken. Er zal snel nogmaals met de raad afgesproken worden. Het artikel24-overleg zal van vorm veranderen. In 
plaats dat de RvT toehoorder is, wordt het gesprek gevoerd tussen de RvT en CSR en wordt het CvB toehoorder. Jaco 
vult aan dat de rol van de RvT is om te zien of hetgeen wat het CvB zegt te doen, ook echt uitgevoerd wordt. 
 
 
7. Model OER 
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Nick en Sophia hebben een conceptadvies geschreven en vragen de raad te kijken naar de tekst. Lucie laat weten dat 
mevr. Krol op de hoogte is gebracht van het standpunt van de raad betreffende honours.  
Alinea 1: Na een leespauze merkt Rik op dat pleiten in de eerste alinea na te hebben ingestemd te makkelijk is. Sophia laat 
weten dat op elk punt gereageerd moet moeten, maar als de zin wordt omgedraaid dat het CvB weer 6 weken 
reactietermijn heeft.  
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Alinea 2: geen 
Alinea 3: Joeri vraagt naar de cijfers op faculteiten en ziet hier liever opleidingen staan. Jaco merkt op dat met het noemen 
van cijfers het scoren erboven of onder in het niet valt. Mogelijk kan er naar het OV verwezen worden. Joeri is van 
mening dat hierover niet gesproken is. De notulen zullen hierop nageslagen worden. 
Alinea 4: Over de laatste zin vraagt Roos waar de toelichting op slaat. Mogelijk kan het onderwerp in de Bijlage worden 
opgenomen.   
Alinea 5: Lucie vraagt over de artikelen wat er in staat en of dit niet uitgelegd moet worden. Nick denkt niet dat deze 
helemaal opgenomen dienen te worden in de brief.  
Sophia vraagt of zij nadat de wijzigingen heeft doorgevoerd nog aan de raad moet sturen. Dit hoeft niet. 
 
121024-01 De CSR  besluit unaniem om het conceptadvies aangaande de MOER met inachtneming van de 

wijzigingen zoals verwoord in de notulen van de pv van 121024 te versturen aan het College van 
Bestuur.  

 
 
8. Update Pandoverleg 

Vorige week is er een overleg geweest. Hoewel er niet veel regels zijn, gaan de regels nu wel strenger gehandhaafd 
worden. Vanaf nu moeten organisaties elkaar ook aanspreken op rommel in vergaderzalen. Als er brand uitbreekt moet je 
naar het JK-gebouw. De liften zijn niet voor personenvervoer. Voor kopiëren en printen kan er tegoed worden 
aangevraagd op de sleutelkaart. Vanaf nu kan je hier ook kleuren printen. Belangrijk is dat als men het kantoor verlaat de 
verwarming en ramen dicht doet. De kookplaten en eten bereiden op de kamer mogen echt niet meer. De gangen en 
vergaderzalen mogen niet meer als borrelruimte gebruikt worden. Wil je iets met de muur doen, dan moet dat met Rob 
besproken worden.. Er zal gelet worden op het net houden van de kamers. Indien er meer dan drie waarschuwingen zijn 
geweest kan je het recht op kantoor kwijt raken.  
 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de regels 

te houden.  
 
 
9. Communicatierichtlijn 

Ishtu vraagt vanaf waar zij nu moet mailen, nu anderen al haar andere adres gebruiken. Mogelijk kan zij nu de mail 
voor/achternaam@studentenraad gebruiken, suggereert Lucie. Rik sluit zich aan bij Ishtu en is er zeker van dat eerder is 
afgesproken om gmail uit te dragen. Er wordt uitgelegd dat studentenraad.nl leeg is en dat mail vanzelf naar gmail wordt 
doorgestuurd. Lucie wijst op de handtekening onder de mail en wil dat ieder dezelfde vormgeving gebruikt. Jaco merkt op 
dat de CSR, DE CSR is en dat dit mag worden uitgedragen via de mail. Joeri vraagt of de handtekening onder de mail ook 
via telefoon verstuurd wordt. Sascha weet dat dit enkel onder de eerste mail die verstuurd wordt vanaf een pc geplaatst 
wordt. Roos vraagt naar het niet gebruiken van de facebook-site en wat de regels zijn. Sophia legt uit dat je altijd mag 
reageren, maar niet namens de hele raad mag spreken. Als laatste wordt opgemerkt dat stukken voor de wc-krant naar 
Lucie en Sophia gestuurd worden. 
 
121024-03 Alle raadsleden checken of zij vanuit dezelfde mail werken en of zij dezelfde handtekening 

hanteren. 
 
 
10. Huisstijl 

Sophia legt uit wat een huisstijl is. Sascha voegt toe dat het erom gaat dat de studenten de studentenraad gaan herkennen. 
Mogelijk krijgen FSRen een ander kleurtje. Jaco is voor een huisstijl en legt uit dat een stijl veel meer is dan een logo. Hij 
denkt dat er wel veel tijd gaat zitten in het ontwikkelen van een huisstijl, maar dat dit niet duur hoeft te zijn. Ook Ishtu is 
het met het idee eens en vraagt of elke FSR wel enthousiast is. Dit is wel uit het PR-overleg gebleken. Roos is blij met de 
ontwikkeling, maar wil de raad ervoor waarschuwen niet te veel tijd in de stijl te steken. Sascha legt uit dat het dossier nu 
bij Jet ligt en dat het dossier waarschijnlijk wordt opgepakt in het nieuwe jaar of aan de nieuwe raad wordt doorgespeeld. 
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Sophia denkt dat er juist nu aan gewerkt moet worden, omdat er gepraat is over minder budget in komende jaren. Roos 
laat nogmaals weten dat zij wil dat er op tijdsinvestering wordt gelet. Lucie vraagt of de raad dit ook de FSRen moet 
oppakken. Joeri denkt van wel. Nu de raad zich positief heeft uitgesproken over het voeren van een huisstijl, zal Jet verder 
gaan met het uitwerken van het traject hiervoor.  
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11. Conbo’s 175 
Lucie evalueert de borrels van afgelopen week en neemt de borrels van komende weken door. 
  
 
12. UvA VU criteria 

Sascha legt uit dat de raad criteria voor toetsing van de UvA VU samenwerking aan het CvB zou sturen. Lucie voegt uit 
dat het geen keiharde punten zijn, maar punten waar de rad op zal letten als het College de go, no-go beslissing gaat 
nemen. Na een leespauze vraagt Lucie of de raad de criteria een goed plan vindt om als handreiking aan te dragen. Per 
punt wordt worden de criteria doorgenomen: over het tweede criterium vraagt Sophia of deze anders geformuleerd kan 
worden. Jaco doet een suggestie: ‘De samenwerking moet geen bezuiniging zijn. Alle besparingen moeten daarom 
geherinvesteerd worden in respectievelijk onderwijs en onderzoek.’  Bij punt vier ‘moet het gemakkelijk zijn om te 
schakelen…’ en het laatste deel na de komma wordt weggelaten. Over punt vijf wordt opgemerkt dat de raad meer voor 
het UvA-model is, een open universiteit in plaats van een bijzondere universiteit. Tevens ‘Er moet…’ zal toegevoegd 
worden. Bij punt zeven wil Roos de punten na continuïteit omdraaien. Punten acht en negen ziet Zilla graag hoger op het 
lijstje. Rik vindt dit niet nodig, omdat elk punt op zichzelf staat. Lucie wil (het laatste punt) ‘Eenduidige, goede 
onderwijsvisie’ ook graag hoger op de lijst hebben. Roos merkt nog op zij de bijvoeglijknaamwoorden omgedraaid wil 
hebben. Zilla wil graag nog iets opgenomen zien over vervoer tussen de universiteiten. Er wordt gesteld dat dit later 
opgenomen kan worden in de criteria. Jaco denkt dat dit op curriculumniveau geregeld moet worden. Liever ziet iets 
opgenomen in de criteria over het praktische werk van studieverenigingen etc. Rik is blij met opmerking van Jaco en 
vreest dat het punt over het hoofd gaat worden gezien. Hij wil graag een bijeenkomst met de verenigingen organiseren. 
Ishtu geeft aan dat er over een aantal weken een studieverenigingen overleg is en dat dit mogelijk een agendapunt kan 
worden. Er wordt toegevoegd dat het hier wel specifiek FNWI betreft. Het punt van Zilla wil Zilla niet in de criteria 
hebben, mede omdat de rector hier vorige keer om moest lachen. Zilla legt uit dat zij het ook niet ziet als een basiscriteria, 
maar dat zij weet dat de VU er nu al rekening mee houdt en dat zij van studenten kent die zich zorgen maken. Sascha 
denkt dat hij bij nodige informatie om dienstenvoorzieningen kan vragen. Jaco vindt dat het punt dan ook bij de criteria 
moet worden opgenomen. Het punt kan als twaalfde criteria worden opgenomen. Joeri ziet het verlengen van het lijstje 
niet zitten. Ishtu wil het punt wel opnemen, omdat het een punt is dat bestuurders snel over het hoofd gaan zien. Roos is 
van mening dat een expliciet, praktisch punt, tussen algemene punten niet passen in de lijst. Sascha sluit zich hierbij aan en 
wil het houden bij een algemene opmerking over de logistiek. 
  Over de informatie die de raad van het College verwacht wordt het eerste punt weggelaten. Het tweede punt 
hoeft Jaco niet te weten, omdat hij het een punt voor de RvT vindt. Roos is er wel voor om het punt mee te nemen, 
omdat zij de motivering voor een keuze wil weten en wil zien in hoeverre het College keuzes doorgerekend heeft. Rik 
merkt op dat het College heeft opgemerkt geen criteria op te gaan stellen. Het vragen naar iets dat niet bestaat is volgens 
hem dan ook onnodig. Lucie en Joeri lijkt het sterk dat het College geen criteria heeft. Jaco verwacht geen checklist, maar 
wel argumentaties voor keuzes. Sascha weet van documenten dat er wel doelstellingen van het College geformuleerd zijn. 
Hij wil niet zo nodig criteria zien, maar bij twijfel over een punt er wel naar vragen. Roos snapt dat in de strekking van het 
document dat de criteria niet nodig zijn om de criteria van de raad te toetsen. Het punt wordt dan ook uit het document 
gehaald. Punt drie zou gespecificeerd kunnen worden, denkt Lucie. Roos vraagt of dit noodzakelijk is. Sascha zal de 
subgroepen, werkgroepen noemen. Over punt vier wordt opgemerkt dat ook naar een financieel plan gevraagd kan 
worden. Jaco vraagt over punt zes welke onderwijsvisie er bedoeld wordt. Roos wil een zin toevoegen ‘… en de 
onderwijsvisie die hier bij hoort.’ Lucie is voor splitsen van de zinnen en de raad gaat hierin mee. Over de laatste zin 
vraagt Jaco of de zin opgesplitst moet worden. De zin wordt ‘Een plan over hoe de medezeggenschap vormgegeven gaat 
worden.’ Nadat het besluit is geformuleerd wordt besloten of de raad de criteria formeel of informeel aan het CvB wil 
leveren. Sascha vindt dat het karakter informeel is, zo is het ook op het OV besproken.  
  
 
121024-02 De CSR besluit unaniem de criteria met betrekking tot de UvA VU samenwerking met 

inachtneming van de wijzigingen zoals besproken in de pv van 121024 goed te keuren en te 
overhandigen aan het College van Bestuur.  
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15. Financiën 

Na een korte leespauze licht Jaco zijn agendastuk toe. Hij merkte dat er onduidelijkheid onder de raadsleden heerste over 
de begroting van de UvA. Om dit uit te leggen heeft Jaco nu dit stuk geschreven en zal hij per discussiepunt uitleg geven. 
De CSR heeft adviesrecht op de begroting. De inkomsten van de UvA komen binnen via het Rijk, het collegegeld en 
Onderzoeksgelden van externe spelers. Uitgave van het geld gaat via het allocatiemodel: het Maagdenhuis geeft het geld 
door aan de faculteiten. Deze faculteiten huren weer verschillende diensten van de universiteit. Hoe het AMC te werk gaat 
is anders, zij hebben een aparte regeling, omdat zij verweven zijn met het ziekenhuis. Roos heeft vernomen dat de 
Rijksbijdrage afhangend van het aantal studenten, enkele jaren achterloopt, waardoor er een tekort is. Jaco legt uit dat de 
universiteit een buffer heeft om dit gat te dichten. Het volgende punt is de Kaderbrief. Deze Kaderbrief is in juni 
verzonden. Hierin staan instructies voor de faculteiten met schattingen van kosten voor de faculteiten. Hen wordt 
gevraagd om aan de hand van de schattingen een begroting te maken. In de brief wordt ondermeer getoond dat de rek op 
de diensten eruit is en dat er elders bezuinigd moet worden. De universiteit wil nu langzaam op verschillende punten 
bezuinigen. Ishtu vraagt of dit de kwaliteit van onderwijs zal aantasten. Hier komt Jaco later op terug. Volgend jaar zal 
enkel de prijs per studiepunt dalen. Een aantal oplossingen voor kostenbesparing worden door Jaco genoemd: 
verschillend van het verplaatsen van de UvA tot het stimuleren van studenten om harder te werken. Mogelijk kunnen 
studenten extra betalen indien zij extra studiepunten willen halen of niet rendabele studies afschaffen. Jaco hoopt dat de 
raadsleden het systeem nu goed doorhebben en later zal er over mogelijke oplossing voor de begroting gedebatteerd 
worden. Jaco denkt dat efficiëntie de kern is van het debat dat zal volgen. De doelen die hij wil bereiken is bedenken waar 
het geld dat er is echt naartoe moet gaan, de begroting en Kaderbrief begrijpelijk maken voor ieder en natuurlijk een 
advies schrijven.       
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13. CSR in de media 

Voor de Docent van het Jaar is er een rooster gemaakt en Zilla wil graag dat ieder deze invult en dat afgevaardigden dit 
ook aan hun FSR doorgeven. Deze week is de kick-off bij Kapitein Zeppos, waar ook de rector bij aanwezig zal zijn.  
Het persbericht over Roemeens is gisteren op de website geplaatst. Dirk heeft een stuk over Brede Labels op de Folia-site 
gezet. Sophia weet niet of dit stuk op de facebook-site gezet moet worden. Lucie wil het er wel op zetten om het brede 
kader van de raad te tonen. Jaco is het hiermee eens, maar wil wel comments bij het stuk zetten. De raad wil een 
aankondiging voor de rechtszaak Brede Labels op de site zetten. 
 
13.42 Sascha verlaat de vergadering. 
 
14. Wvttk 

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 
15. Rondvraag en sluiting 

Sophia vraagt of de senseo gebruikt gaat worden. Het antwoord is JA, maar wel in de keuken. Irma laat weten dat de pv 
volgende week later zal zijn in verband met het IO van 11.00 – 12.00u op het Maagdenhuis. De PV zal om 12.30 
beginnen. Ishtu vertelt dat volgende week donderdag een bijeenkomst over de instellingstoets gehouden wordt en vraagt 
voor wie dit belangrijk is. Vooral voor O&O en geïnteresseerde studenten. Ook was Ishtu bij het 
studieverenigingenoverleg. Zij willen bij Dymph een idee over de rechten van studieverenigingen neerleggen. Roos laat 
weten dat volgende week de uitkomst van de interne werkafspraken zal worden besproken, zij vraagt input hiervoor.  
 
121024-04 De raadsleden lezen de uitkomst van de werkafspraken door en mailen input voor de bespreking 

door aan Roos. 
 
Lucie sluit de vergadering om 13.48 
 
 
Besluitenlijst 
121010-02 De CSR besluit na stemming om een 7,5 op te nemen als niet bindende richtlijn in de Model OER artikel 

2.4 met als hardheidsclausule van een verzoek van docent voor toelating van een student.  
121024-01 De CSR  besluit unaniem om het conceptadvies aangaande de MOER met inachtneming van de 

wijzigingen zoals verwoord in de notulen van de pv van 121024 te versturen aan het College van Bestuur.  
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121024-02 De CSR besluit unaniem de criteria met betrekking tot de UvA VU samenwerking met inachtneming van 
de wijzigingen zoals besproken in de pv van 121024 goed te keuren en te overhandigen aan het College 
van Bestuur.  
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Actielijst  
120912-01 De afgevaardigden vragen hun decaan wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen zoals verwoord in de 

kaderbrief. Als de afgevaardigden antwoord hebben, koppelen ze deze terug naar Alex en Jaco. 
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 121031. 
120926-04 Joeri en Sascha blijven relatiegeschenken regelen voor komende constitutieborrels.  
120926-05 De sociale commissie organiseert een bijeenkomst om Sam beter te leren kennen.  
121003-03 De raadsleden melden zich bij Zilla of Sophia om beheerder van de CSR facebook-site te worden, zodat 

zij hun vrienden voor de site kunnen uitnodigen. 
121003-04  Het evaluatieformulier zal bij het ISO worden opgevraagd en door de raadsleden worden ingevuld. Lucie 

stuurt de formulieren anoniem door aan het ISO. 
121003-05  Lucie organiseert een borrel met de HvA medezeggenschap. 
121010-01 Ishtu regelt een kaart voor het zieke RvB lid. 
121017-01 De raadsleden vullen het Docent van het Jaar rooster in, zodra deze af is. Afgevaardigden vragen hun 

FSR om het rooster in te vullen.  
121017-02 Zilla geeft een korte presentatie over hoe de raadsleden studenten moeten enthousiasmeren voor de 

Docent van het Jaar verkiezing. 
121024-01 Raadsleden die informatie hebben over problemen met studieadviseurs melden dit bij Ishtu. 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de regels te 

houden.  
121024-03 Alle raadsleden checken of zij vanuit dezelfde mail werken en of zij dezelfde handtekening hanteren. 
121024-04 De raadsleden lezen de uitkomst van de werkafspraken door en mailen input voor de bespreking door 

aan Roos. 
 
 
Promemorie lijst 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Jet. 
120926-01 V&C zal een voorstel ter vervanging van de papieren stemoproep zoals geformuleerd in de werkgroep 

stemoproep naar de PV brengen. 
121003-06  De sociale commissie bedenkt een gezellige activiteit om de raad dichter tot elkaar te brengen. 
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