
 
 

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
Centrale Studentenraad 

 

 1
 

Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 31 oktober 2012 
Aanwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Joeri van Mil, Jaco van der Veen, Jet van Genuchten, Alex Hartveld, Sam Quax, 
Farah Meeuse Slahouaoui, Sascha Korzec, Zilla Lupina, Sophia Zeeff, Ishtu Sadal, Rik van den Hoven 
 
Afwezig: Nick de Rooij 5 
Gast:  
 
Voorzitter: Lucie Gooskens 
 
Notulist: Irma Peters 10 
 
 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 15 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. Docent van het Jaar 
7. Terugkoppeling IO 
8. Werkafspraken CvB-CSR 20 
9. Vermoed datalek (VERTROUWELIJK) 
10. Numerus Fixus 
11. Conbo’s 
12. CSR in de media 
13. Wvttk 25 
14. Rondvraag en sluiting 
 
 
Opening 

Lucie opent de vergadering om 12.35 30 
 
1. Post 

De postlijst wordt besproken.  
 
 35 
2. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  
 
 
3. Mededelingen 40 
DB  
 
Afgevaardigden 
 
AMC 45 
Duurzaamheid staat centraal bij Ishtu. Er komt een duurzaam studielandschap op het AMC. 
 
FGw 
 
FdR 50 
 
FEB 
 
FNWI 
 55 
FMG 
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Er wordt aan een conceptadvies geschreven over het geschil. Deze wordt in samenwerking met TAQT geschreven.  
Algemeen 
De Docent van het Jaar kick-off was geweldig gelukt, laat Jet weten. Roos vond de opkomst bij de jaarplantraining niet 
hoog genoeg.  60 
 
 
 
4. Update commissies 
 65 
O&O Afgelopen cv is er gesproken over de numerus fixus op rechten, opheffing opleidingen. Vanuit O&O moeten de 
brieven opgesteld worden over ORM en Roemeens voor de GV.  
 
O&F  De cv ging ovcer de evaluatie van studieadviseurs. Er is gebrainstormed over infographics en welke informatie 
er aan studenten zal worden gestuurd.  70 
 
V&C Docent van het Jaar is officieel van start gegaan. De komende twee weken wordt er campagne gevoerd, hier 
straks meer over. Een eerste datum voor de werkgroep over de stemoproep is gepland. Jet heeft straks een PR-overleg 
met de FSR-en. Input kan aan haar meegegeven worden. 
 75 
Sociale Commissie 
 
 
5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  80 
 
 
6. Docent van het Jaar 

Na de kick-off van afgelopen vrijdag kunnen studenten in de promotieweken een docenten kiezen die op de long-list 
komen. Uit deze lijst zal een kleinere jury van studieverenigingen een short-list samenstellen. De winnende docent, die 85 
bekend wordt gemaakt tijdens de Dies Natalis, wint een geldprijs. Meewerkende studenten kunnen een ipod winnen. 
Studieverenigingen dragen een docent voor, maar indien zij meerdere studies vertegenwoordigen kunnen zij meerdere 
docenten aandragen. Wat de dossierhouders van de raad verwachten is dat hij het voortouw neemt. De FSRen zijn 
hiernaast ondersteunend. Doel van de campagne is om zoveel mogelijk studenten te bereiken en te verleiden om te 
stemmen. De CSR heeft hiervoor flyers, banners, pennen en posters geregeld. Ook faciliteert hij laptops. Rik vraagt naar 90 
hoe de nominaties geregeld zijn, indien de verenigingen de short-list maken. Zilla geeft kort uitleg, elke nominatie van een 
student zorgt ervoor dat een naam op de long-list komt. Jet vraagt hoeveel tijd er van de raad gevraagd wordt voor het 
voeren van campagne. Er wordt twee momenten in de twee weken verwacht. Voor morgen dient het rooster ingevuld te 
worden. Het rooster werkt zo dat men zich er twee maal opzet en niet zijn beschikbaarheid, waarna de roostermaker een 
keuze maakt. Sascha wijst de raad er nogmaals op dat het een erg leuke zaak is. Tijdens de campagne dragen de raadsleden 95 
DvhJ-shirts. Roos vraagt of de raad na de campagne nog dingen moet doen. Niets is verplicht, maar aanwezig zijn bij de 
voordrachtsavond en Dies Natalis wordt toegejuicht.  
 
12.55 Sophia komt de vergadering binnen. Zilla verlaat de vergadering. 
 100 
 
7. Terugkoppeling IO 

Er is met de rector gesproken over de structuur van de VSNU. De voorzitters van het College zitten in een 
besluitvormend orgaan en bepalen de agenda. Inzicht in de stukken van de VSNU zit er niet in en is volgens de rector 
ook niet wenselijk. De aansluiting met het HBO kwam per toeval ter sprake. De samenwerking met de HvA gaat 105 
vooralsnog zeer goed. De rector liet weten dat zij het toejuicht dat meer studenten van het WO de stap naar het HBO 
durven te maken. De aanmeldingsdatum voor het Hoger Onderwijs gaan vervroegd worden, waardoor begeleiding naar 
de juiste onderwijsvorm makkelijker kan zijn.  
 Over het sociaal leenstelsel heeft de rector niet veel kunnen zeggen, omdat deze nog geen vorm heeft 
gekregen binnen het OCW. De rector nodigde de raad uit om met de Engelse collega’s te spreken en ideeën bij VSNU-110 
voorzitter Louise Gunning aan te dragen.  
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 ICT is voor communicatie zeer belangrijk. Elke investering is mogelijk, zolang de kwaliteit hiermee beter 
wordt. Communicatie met de achterban kan de raad beter doen via key-personen en een aantal stokpaardjes. De rector 
verwees hierbij naar haar eigen boekje dat zij overal uitdeelt. Vragen waar de raad niets mee kan, moet hij ook niet willen 
beantwoorden, maar netjes doorverwijzen naar het juiste loket. 115 
 
 
8. Werkafspraken CvB-CSR 

Sam leidt het onderwerp in. Hij heeft op veranderingen in de tekst van Roos al enkele opmerkingen gekregen. Over de 
tekst geeft Jaco aan dat de datum verandert dient te worden. Over vroege betrokkenheid wordt gesproken over de 120 
formulering: Sam wil graag dat het College moet worden aangesproken op vroege betrekking van de raad bij zaken, onder 
meer bij werkgroepen. Jaco ziet werkgroepen als een middel om betrokkenheid te tonen en communicatie over wat er 
speelt te bewerkstelligen. Bij aanspreekpunt lijkt het Jaco dat de tekst erop wijst dat elke dossierhouder apart met Miek 
afspreekt over communicatie. Roos verduidelijkt dat het erom gaat dat alle communicatie met medeweten van Miek 
gebeurd. Het maakt echter niet uit wie er met Miek of medewerkers communiceert. Over vergaderstukken vraagt Jet of 125 
elke vergadering besluitvormend moet zijn. Sam legt uit dat dit de basis is, maar dat deze niet noodzakelijk moeten 
worden genomen. Over evaluatie vraagt Jet of er niet maanden in plaats van halfjaarlijks in de tekst moet staan. Deze 
vergadering moet niet vergeten worden.  
 
121031-01 De CSR besluit unaniem in te stemmen met de conceptwerkafspraken CvB-CSR met in 130 

achtneming van de wijzigingen zoals verwoord in de pv van 121031.   
 
121031-01 Roos, Lucie en Sam communiceren de gewijzigde werkafspraken door aan het CvB. 
 
 135 
9.  (VERTROUWELIJK) 

 
121031-02 VERTROUWELIJK  
 
 140 
10. Numerus Fixus  

Bij O&O is het agendastuk al tot in detail besproken. Vragen kunnen nu aan Sam gesteld worden. Jaco vraagt naar de 
schets die Sam in zijn agendastuk stelt te gaan geven. In de wet staat dat als een universiteit een numerus fixus wil, dit 
mogelijk is indien er ook een loting plaats vindt. Om onder de loting uit te komen, kan een universiteit decentrale selectie 
aanvragen. Voor de FdR heeft de UvA dit gaan. Alle plekken op de FdR worden volgend jaar door middel van decentrale 145 
selectie ingevuld. De verdere criteria voor selectie worden door de decaan bepaald. Voor volgend jaar zijn de criteria al 
ingestuurd, dit moest voor juni, maar deze moeten elk jaar opnieuw worden vastgesteld. Lucie vraagt of de raad de criteria 
kan inzien. Hier is geen duidelijke afspraak over gemaakt met Miek, maar mogelijk kunnen ze via de FSR opgevraagd 
worden. Jaco vraagt of de raad enkel adviesrecht heeft en zo ja, of er geadviseerd kan worden dat er adviesrecht voor de 
FSR moet komen. Dit klopt. De CSR zal dit meenemen in de vervolfstappen.  150 
 De vervolgstap is dat Nick en Sam met de FSR zullen praten over de fixus. Sam denkt dat de raad kan 
instemmen en de rest overgelaten kan worden aan de faculteit. Jet vraagt of het duidelijk is wat de FSR wil. Hier is Sam 
zeker van door zijn nauwe samenwerking met Nick. Nick is ook dossierhouder numerus fixus binnen de FSR. Het lijkt 
Jaco van belang dat Sam een keer bij de FSR langs gaat. Hij vindt het vreemd dat de decaan de criteria bedenkt, zonder de 
FSR daarover te raadplegen. Sam heeft van Miek doorgekregen dat de decaan bekend is met de mening van de FSR. Joeri 155 
wil dat dit wel gecheckt wordt en officiële correspondentie zien, vult Jaco aan. Sam hoeft niet zo nodig bewijs van 
correspondentie zien. Hij zal het oordeel van de raad meenemen naar Nick en de FSR.       
 
 
11. Conbo’s 160 
Afgelopen week waren er geen borrels in verband met de tentamens. De borrels van komende weken worden door Lucie 
doorgenomen en onder de raadsleden verdeeld.  
 
 
12. CSR in de media 165 
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Lucie heeft morgen een interview met de ASVA over de toekomst van het onderwijs. Nota Bena van de JFAS wil graag 
dat de CSR een stuk over macht schrijft. Dit blad wordt aan alle rechtenstudenten gestuurd. Over de raad is een artikel 
geschreven in de Folia. Lucie wil graag dat er een reactie op komt. Een aantal raadsleden vraagt of er wel gereageerd moet 
worden op het stuk. Sam wil wel een reactie naar buiten brengen en deze in lijn brengen met de reactie van de raad aan de 
FSR. Jaco vindt dat er enkel een reactie hoeft te komen als het geheel verder uit de hand loopt. Hij wil ook dat er serieuzer 170 
naar het geschil gekeken wordt. Er wordt geopperd om een reactie op de eigen website te plaatsen. Andere raadsleden zijn 
hier tegen. Roos stelt voor om een eigen artikel te schrijven over de tendens van tegenwoordig en niet enkel een reactie 
naar buiten te brengen. Haar idee vindt bijval onder de raadsleden.  
 De vraag erna is welke media er gebruikt moet worden om het artikel naar buiten te brengen. Jet is 
ervoor om toch de Folia aan te schrijven, omdat dit het studentenblad is en in dit medium het stuk over de CSR 175 
verschenen is. Mogelijk kan er met de GV aan het stuk gewerkt worden. Roos voegt als laatste toe dat er ook gekeken kan 
worden naar de partij-input.   
 
121031-02 Rik en Jet schrijven een reactie op het stuk over ‘falende studentenraadsleden’ in de Folia en 

zullen controleren of de brief door de gehele GV onderschreven kan worden. Raadsleden hebben 180 
24-uur om commentaar per mail te sturen.  

 
 
13. Wvttk 

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 185 
 
 
14. Rondvraag en sluiting 

Sascha vraagt of ieder op facebook zijn vrienden voor de DvhJ wil uitnodigen. Sam wil het graag een keer hebben over 
het anticiperend persbeleid bij de GV. De verkiezingen voor de nieuwe raad vinden 13-17 mei plaats.  190 
 
Lucie sluit de vergadering om 14.22 
 
 
Besluitenlijst 195 
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.  

121031-01 De CSR besluit unaniem in te stemmen met de conceptwerkafspraken CvB-CSR met in achtneming van 
de wijzigingen zoals verwoord in de pv van 121031.   200 

121031-02 VERTROUWELIJK  
  
 
Actielijst  
120912-01 De afgevaardigden vragen hun decaan wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen zoals verwoord in de 205 

kaderbrief. Als de afgevaardigden antwoord hebben, koppelen ze deze terug naar Alex en Jaco. 
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. 210 
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.  
121024-01 Raadsleden die informatie hebben over problemen met studieadviseurs melden dit bij Ishtu. 215 
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. 
121031-01 Roos, Lucie en Sam communiceren de gewijzigde werkafspraken door aan het CvB. 
121031-02 Rik en Jet schrijven een reactie op het stuk over ‘falende studentenraadsleden’ in de Folia en zullen 220 

controleren of de brief door de gehele GV onderschreven kan worden. Raadsleden hebben 24-uur om 
commentaar per mail te sturen.  
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Promemorie lijst 225 
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. 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de regels te 230 

houden. 
 
 
 
 235 
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