
 
 

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
Centrale Studentenraad 

 

 1
 

Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 21 november 2012 
Aanwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Joeri van Mil, Jaco van der Veen, Alex Hartveld, Sam Quax, Farah Meeuse 
Slahouaoui, Sascha Korzec, Zilla Lupina, Nick de Rooij 
 
Afwezig: Sophia Zeeff, Ishtu Sadal, Rik van den Hoven, Jet van Genuchten 5 
Gast:  
 
Voorzitter: Lucie Gooskens 
 
Notulist: Irma Peters 10 
 
 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 15 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. Numerus Fixus 
7. Opheffen Opleidingen 
8. Begroting 20 
9. Docent van het Jaar 
10. SCAU 
11. Conbo’s 
12. CSR in de media 
13. Wvttk 25 
14. Rondvraag en sluiting 
 
 
Opening 

Lucie opent de vergadering om 11.08 30 
 
1. Post 

De postlijst wordt doorgenomen. 
 
2. Vaststellen notulen 35 
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen 

DB   40 
 
Afgevaardigden 
 
AMC 
 45 
FGw 
 
FdR 
Er is met de decaan gesproken over onder meer studenten van andere faculteiten.  
 50 
FEB 
Er komt een evenement met economische puzzels oplossen. De studentenbalie krijgt een designbus waar studenten input 
in kunnen doen over problemen en oplossingen als zij wachten.  
 
FNWI 55 
Tutoraten worden momenteel hervormd, maar studiesucces staat in de weg. 
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FMG 
De FSR wil de international offices samenbrengen.  
 60 
Algemeen 
 
 
4. Update commissies 
 65 
O&O Afgelopen vrijdag is er een GV werkgroep geweest over de discussies rondom Brede Labels en Opheffingen 
Opleidingen (In deze PV volgt daar een agendastuk over) Maandag is de werkgroep Profiel en Prestatieafspraken bij 
elkaar gekomen. Naar aanleiding hiervan zal donderdag in O&O een discussie gevoerd worden over het BSA. Op de PV 
zal deze week het conceptadvies van Numerus Fixus bij rechtsgeleerdheid worden besproken. Deze is een week 
verschoven omdat er vorige week nog wat vragen waren. Op de CV staan deze week in ieder geval op de agenda BSA, 70 
Internationalisering (voorbereiding OV), Major Teaching. (Voorbereiding OV). Donderdag begint de cv later in verband 
met de audit. 
 
O&F  In werkgroep GALOP werken we aan een verbetering van de online studiegids. De korting die samen met de 
langstudeerderboete zou worden ingevoerd gaat niet door, dus hoeft de UvA komend jaar niet te bezuinigen op de 75 
studiepuntprijs. Bij de bètafaculteit gaan we informeren of er al is nagedacht wat de samenwerking met de VU gaat 
betekenen voor studieverenigingen. In de commissievergadering hebben we nagedacht hoe verborgen studieplekken beter 
onder de aandacht kunnen brengen. Een idee is in de Intreeweek een studieplekken tour te organiseren. Komende werken 
we aan een advies over de UvA begroting. 
 80 
 
V&C  
Gisteren was er een goede vergadering, Docent van het Jaar is geëvalueerd. Er is gesproken over de act op de Dies.  
 
Sociale Commissie 85 
 
 
5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt met vastgesteld. Het agendapunt Brede Labels vervalt. 
 90 
6. Numerus Fixus 

Sam heeft een advies geschreven in samenwerking met de FSR. De decaan heeft informeel toegezegd om de FSR te 
betrekken bij de gang van zaken. Sam wil graag de tekst nu vaststellen en maandag versturen. Lucie vat samen dat er nu 
gestemd gaat worden of de raad het advies samen met de FSR wil versturen. Joeri is het ermee eens om het advies 
gezamenlijk te sturen. Jaco vraagt of er niet twee brieven gestuurd moeten worden: een naar het College en een aan de 95 
decaan, in plaats van een brief aan beiden. Sascha vraagt of men weet van de samenwerking. Dit is bekend bij Miek, 
vertelt Sam. Sam heeft als bezwaar tegen twee brieven dat hij dan nieuwe brieven zal moeten opmaken, terwijl de twee 
partijen toch naar elkaar wijzen. Voordat de brief gestuurd wordt, wil Sam de Folia attenderen op de brief. Nick merkt op 
dat het tweede blokje weggelaten dient te worden als de brief pas later verstuurd wordt. Sam is zich hier bewust van en zal 
ook de datum aanpassen.   100 
 Er wordt gevraagd hoe Sam de brief zal aanbieden. Hij doet dit onder embargo. Sam heeft met de Folia (online) 
gesproken, zodat zij Valeria van de FSR voor maandag al kunnen interviewen. Lucie vraagt of er opmerkingen over de 
brief zijn. Deze zijn er niet en er wordt over het versturen van de brief gestemd. Sam merkt nog op dat er altijd nog 
enkele feitelijke wijzigingen kunnen plaatsvinden.  
 105 
121121-01 De CSR besluit unaniem om samen met de FSR-FdR een positief advies uit te brengen over de 

instelling van een numerus fixus voor Bachelor-opleidingen aan de Faculteit der Rechten.  
 
7. Opheffen Opleidingen 

Na een leespauze neemt Roos het woord en vraagt of er vragen zijn over de bijlage. Sam wil weten of Roos het 110 
universiteitsreglement erbij heeft gepakt. Daar komt zij later op terug. Roos heeft vragen aan Miek gesteld over het 
document. Miek was hierover verbaasd, gezien Lucie en Radboud het document eerder al hebben ingezien. Het 
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instellingsplan staat in de wet. Het facultair strategisch plan is volgens Miek een logisch gevolg hiervan. Roos heeft Miek 
gevraagd wie dan het besluit neemt om opleidingen op te heffen. Ook vroeg zij hoe de medezeggenschap voor dat de 
nieuwe plannen er zijn, gewaarborgd wordt. Miek kan hen hier een garantie voor geven, heeft zij toegezegd. Bij 115 
naamswijzigingen bij punt 1, kan aangemerkt worden dat het geen administratieve wijziging betreft, maar onderwijs in de 
brede zin. Punt 2 gaat specifiek over de FGw, maar zal niet meer voorkomen. Algemeen kan worden opgemerkt dat er 
een CROHO-naam en een CROHO-label bestaan, de eerste staat op het diploma, maar de tweede is in principe hetzelfde. 
Met welke term er vanaf nu gewerkt gaat worden, is afwachten. Punt 6 welk orgaan zal het besluit nemen. Miek zegt dat 
dit decaan is, omdat deze de leiding van de faculteit heeft. 120 
 Door deze antwoorden zijn er enkele zorgen die Roos opsomt. Jaco vraagt naar de FGw en verduidelijking van 
brede labels. Volgens Miek zijn de brede labels ingevoerd, maar dit is zeer onzorgvuldig qua procedure gegaan. Het 
nieuwe traject moet er voor zorgen dat een traject als deze beter verloopt. Lucie vraagt hoe deze regels worden toegepast 
bij het samenvoegen van twee faculteiten. Roos denkt dat men dan op facultair en centraal niveau medezeggenschap 
nodig heeft. Roos vraagt naar de mogelijke zorgen en vraagt of men zich hierin kan vinden. Nick denkt dat vraag 6 125 
weggelaten kan worden. Roos wil dan het foutje van de CROHO-naam wijzigen, maar niet weglaten. Dit is namelijk een 
verweer van de advocaat van de medezeggenschap. Jaco krijgt de indruk dat indien de antwoorden van Miek op schift 
gezet worden, hij wel vertrouwen heeft in een goed verloop van de zaak. Roos denkt dat hier dan op de OV naar gevraagd 
kan worden. Roos geeft aan dat zij mogelijk wantrouwend klinkt, maar zij is op zich niet tegen de procedure. Lucie is zeer 
tevreden met het document van Roos en wil dit aan de FSRen doorsturen. Joeri roept mensen op om met vragen naar 130 
hem en Roos toe te komen.  
 
121121-01 Het document Opheffing Opleidingen van Roos wordt aan de FSRen doorgestuurd. 
 
8. Begroting 135 
Jaco heeft met Jacomijn Kerkman en Alex gesproken over de begroting. Een van de belangrijkste opmerkingen is dat de 
studiepuntenprijs, genoemd in de kaderbrief, niet door gaat. Echter in 2014 zal dit wel ingevoerd worden. Jaco roept de 
raadsleden op om zelf de begroting te lezen. Veel faculteiten hebben een goede buffer opgebouwd, waardoor er geen 
problemen zullen optreden. De UB heeft echter wel te maken  met minder geld, gezien de instroom van studenten dit jaar 
lager uit is gevallen. Over huisvesting zal Jaco later in gesprek gaan met Erik Boels. Sam vraagt over het rapport van de 140 
onderwijscommissie dat gisteren is uitgebracht en vraagt of men deze naast het concept moet leggen. Jaco heeft het artikel 
aan een UvA-medewerker laten zien, maar deze kon er niets over zeggen. Zelf denkt Jaco dat het artikel erg suggestief is 
en dat er door een fout over derivaten weinig uit te halen valt. Over de timing kan hij weinig zeggen. Alex wil dat er 
gekeken zal gaan worden naar de diensten. Hij denkt dat indien er locaties moeten worden gesloten door geld gebrek, de 
medezeggenschap en FSRen op tijd actie ondernemen. Nick vraagt of de kaderbrief nog van toepassing is. Deze brief is 145 
een richtlijn, legt Jaco uit. Sam vraagt of de beleidskeuzes erin staan. Dit is het geval. Op de vraag van Farah wordt 
geantwoord dat de diensten komend jaar de begroting mogen overstijgen, maar volgend jaar niet meer. Sam vraagt of de 
raad nog op schema is wat betreft de begroting. Dit is het geval.    
 
121121-02 De raadsleden lezen de UvA conceptbegroting 2013, afgevaardigden letten extra op de tekst 150 

over hun faculteit. 
 
9. Docent van het Jaar 

Zilla legt in naam van Jet uit dat er een evaluatieformulier voor de FSRen zal komen over de campagne voor Docent van 
het Jaar. Ieder die deze invult mag het formulier aan Jet sturen, die de antwoorden zal evalueren en terugkoppelen. De 155 
Dies voorbereidingen zijn in volle gang. Sascha legt uit dat behalve van de ACTA elke FSR een jurylid heeft aangedragen. 
Op dit moment kunnen de studieverenigingen een docent kiezen voor op de long-list. De jury bepaalt wie er op de short-
list komen. De voordrachtsavond voor deze docenten is op 13 december in het Comerdy-theater in de Nes. De docenten 
zullen hier kleine colleges geven. Carlo praat en karaoket de avond aan elkaar.  
 160 
10. SCAU 

Woensdag is de uitspraak in de rechtszaak. Deze is hoogstwaarschijnlijk negatief, gezien de advocaat en Karsten de zaak 
op normatief gespeeld hebben, terwijl de negen advocaten van de universiteiten het op techniek spreken. De 
persberichten over de zaak liggen al klaar. Lucie lijkt het een leuk idee om na de uitspraak op woensdag bijeen te komen 
voor een gesprek en een borrel. Sam vraagt zich af of borrel na een verloren zaak een goed idee is. Lucie denkt dat dit wel 165 
moet kunnen. Jaco stelt voor om een live twitter bij te houden van de zaak. Jaco vraagt naar het nieuwe collegegeld. Miek 
heeft laten weten dat dit afhangt van de uitspraak. De zaak kan verder gevolg worden op de website van SCAU.  
 
12. Conbo’s. 
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Lucie neemt de borrels van vorige week door en bespreekt de borrels voor komende week. 170 
 
AKvV Skoll Farah 
Lieber Krater Alex (cadeau), Zilla 
UvAsociaal Heffer Veel raadsleden 
Afscheid Jet Bussemaker  Veel raadsleden 
 
13. CSR in de media 

Lucie schrijft een tekst over de instellingstoets. Deze ligt nu bij Jet ter controle. Met de tekst wil zij de studenten bekender 
maken met de toets. Er zal op facebook worden gezet dat de conceptbegroting binnen is. Ook over Internationalisering 175 
zal na het OV geschreven worden. 
 
14. Rondvraag 
Roos vraagt of men de evaluatie van het inwerktraject wil invullen. Farah vraagt naar de ethische commissie. Roos is 
hiermee bezig. Als zij duidelijkheid heeft stuurt zij er een informerende mail over rond. Nick wil graag input over de 180 
nieuwjaarsborrel. 
 
121121-03 De raadsleden vullen de evaluatie van het inwerktraject in en sturen deze aan Roos door. 
 
15. Wvttk 185 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
11. Rondvraag en sluiting 

 
Lucie sluit de vergadering om 12.33 190 
 
 
Besluitenlijst 
121107-01 De CSR besluit Sophia het mandaat te geven om 150 euro uit te geven aan kerstkaarten en verdere 

invulling te geven binnen V&C. 195 
121114-01 De CSR besluit na stemming unaniem in te stemmen met het Studentenstatuut 2011/2012-2012/2013, 

mits er duidelijkheid gegeven wordt over de minimale openingstijden van onderwijsbalies en over de 
toegankelijkheid van de onderliggende stukken.  

121114-02  De CSR besluit na stemming unaniem Jet van Genuchten het mandaat te geven om 1500 euro uit te 
geven aan het ontwikkelen van een huisstijl voor de raad.  200 

121121-01 De CSR besluit unaniem om samen met de FSR-FdR een positief advies uit te brengen over de instelling 
van een numerus fixus voor Bachelor-opleidingen aan de Faculteit der Rechten.  

 
 
Actielijst  205 
120926-04 Joeri en Sascha blijven relatiegeschenken regelen voor komende constitutieborrels.  
121024-04 De raadsleden lezen de uitkomst van de interne werkafspraken door en mailen input voor de bespreking 

door aan Roos. 
121014-01 Lucie past de notulen aan. 
121114-04 Over twee weken zal Ishtu een besluitvormend stuk indienen op de PV. (convenant AMC) 210 
121114-08 Jet zal de realisatie van deze begrotingspost door de vorige raad – die geld over had – opsturen. 
121121-01 Het document Opheffing Opleidingen van Roos wordt aan de FSRen doorgestuurd. 
121121-02 De raadsleden lezen de UvA conceptbegroting 2013, afgevaardigden letten extra op de tekst over hun 

faculteit. 
121121-03 De raadsleden vullen de evaluatie van het inwerktraject in en sturen deze aan Roos door. 215 
 
 
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 220 

stemoproep naar de PV brengen. 
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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 

houden. 
121003-05 Lucie organiseert een borrel met de HvA medezeggenschap. 225 
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