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Opening
Lucie opent de vergadering om 11.06
1.
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Post

De postlijst wordt doorgenomen.
2.

Vaststellen notulen

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
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AMC
Volgende week wordt op de faculteit de Sinterklaasactie gehouden en een enquête. Er wordt gesproken over de huisstijl,
omdat de FSR vindt dat de raad er te veel geld aan uit geeft. Ook over de regeling afschaffing opleidingen wordt niet
geapprecieerd, omdat de FSR zichzelf niet deskundig genoeg achten en de CSR wel. Rik heeft op zijn FSR ook een
gesprek gehad over de huisstijl. Ook bij hem heerst enige twijfel, waardoor de uiteindelijke stemming over deelname is
uitgesteld. Sam heeft gelezen dat academische ziekenhuizen veel geld uitgeven en dit niet kunnen verantwoorden. Hij wil
dit graag aan Ishtu meegeven.
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De faculteiten heeft eenzelfde probleem gehad als nu op de FEB speelt. Zij hebben een reisgids voor studenten
uitgebracht om hen op hun rechten te wijzen. In deze gids staat ook enkele kritiek op de studieadviseurs en is er een
enquete onder studenten gehouden. Naar aanleiding hiervan is er gisteren een gesprek met deze adviseurs geweest. Het
OV ging goed al zijn er geen toezeggingen gegeven door de decaan. Sam vraagt of de enquête door hem ontvangen kan
worden. Deze wordt doorgestuurd, ook aan Ishtu.
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65

Rik stuurt de uitslag van de enquête die onder studenten is gehouden door aan Sam, Ishtu en
andere geïnteresseerde raadsleden.

FdR
De FSR heeft vrijwel alle eisen die zij stelden door de decaan toegezegd gekregen op het OV.
FEB
De FSR gaat een mail aan de studenten schrijven over hun rechten die in de OER staan.
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FNWI
Er komt een uitzonderingsadvies voor studiesucces voor het CvB.
FMG
Er komen panelgesprekken met de studieadviseurs. Vandaag wordt er gestemd over een advies voor een international
office. Ishtu vraagt naar de stand van zaken betreffende de studieverenigingen. Zij vindt de beoogde huisvesting voor de
verenigingen veel te klein. De studieverenigingen willen allen wat anders. De FSR heeft hen gevraagd om tot een
eisenpakket te komen alvorens dat de FSR naar de decaan stapt.
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Algemeen
Het SVO was gisteren en was zeer positief. Ishtu was bij de opening van het CREA van de VU, dit was interessant. Jet
vraagt of ieder een mail naar haar wil sturen met de juiste handtekening en wil dat ieder de juiste alias gebruikt.
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Update commissies

O&O Aan het einde van deze week is er een GV. Hier staan vier O&O onderwerpen op de agenda. Prestatieafspraken,
UvA profile, opheffingen en opleidingen en brede labels. Voor al deze onderwerpen zullen er op 26 november
agendastukken worden verstuurd. Deze agendastukken zullen ook samengevat worden in een agendastuk voor de CSR
PV ter voorbereiding van de GV. Daarnaast komt er een informerend agendastuk over UvA/VU naar de PV. Hierin
staan verschillende belangrijke documenten samengevat zodat er wat meer overzicht komt voor de raadsleden. Ook een
update vanuit de UCO werkgroep intake en matching staat op het programma.
O&F
De onrust over de derivaten van de UvA bleek gebaseerd op een verwarring van bij de onderwijsinspectie
tussen UvA en VU. Met de cateraar is afgesproken dit jaar 4 momenten te plannen om te bespreken wat Eurest beter kan
doen voor studenten. Door vooruit te plannen kan optimaal input verzameld worden. De conceptbegroting is grondig
bestudeerd. Ieder commissielid is verantwoordelijk voor een faculteit of dienst. Na overleg met de rector gaat er een
advies uit. Met studenten van de HvA zijn we in contact om meer feedback te kunnen geven op facility services. Er komt
een afspraak over het effect van veiligheidsbeleid op studenten. Deze week gaan er verder adviezen uit over afspraken met
het AMC en plannen om rechten van studieverenigingen vast te leggen. Komende periode gaan we aan de slag met de
hervorming van het profileringsfonds. Jet vraagt naar het veiligheidsbeleid. Rik legt uit dat mevr. Zaanen hen een
introductie op dit onderwerp heeft gegeven. Het gaat om een integraal veiligheidsbeleid dat arbo, beleving en
nanotechnologie behelst. De bestaande regelingen op de faculteiten zullen aan elkaar gekoppeld worden, zodat er weer
een beleid ontstaat.
V&C
Commissie V&C gaat er deze week weer lekker tegenaan. De nominatieperiode van Docent van het Jaar is
voorbij en het is nu tijd om de long- en shortlist op orde te krijgen. De voordrachtsavond begint al goed vorm te krijgen
en ook de dies heeft nu een definitief besloten act: Een mooie interactie tussen Zilla, een studentenkoor (niet corps voor
de jasjes dasjes onder ons), en de docenten. Verder Is Nick druk bezig geweest met de verkeizingsoproep, waar hij zo
dadelijk meer over zal vertellen. Ook de reacties op onze oproep voor creatieve studenten die ons willen helpen met een
huisstijl of website leveren mooie reacties op, het zal nog moeilijk worden om een keuze te maken. De nieuwjaarsborrel
heeft nog geen datum en locatie, maar er wordt hard aan gewerkt. Afgevaardigden, controleer of het binnen je raad wordt
besproken. Tenslotte hebben we binnen V&C het idee uitgewerkt om eventueel een petitie te starten over het verbergen
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van onze email adressen, mocht er gister bij de OV geen resultaat zijn geboekt. Al met al zijn we dus fanatiek bezig met
het bekender maken van de studentenraad.
Sociale Commissie
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11.17
5.

Joeri en Jaco komt de vergadering kinnen.
Vaststellen agenda

De agenda wordt met vastgesteld. Punt 11 vervalt.
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6.

GV

- Opheffen opleidingen: Ishtu legt het onderwerp uit. Indien de GV instemt met het voorstel van het CvB, toetst hij
niet meer de inhoud maar enkel nog de procedure. Zij vraagt of de raadsleden nog vragen hebben voor op de GV. Zelf
wil zij dat de FSRen bekend worden met het facultair plan. Lucie weet dat de decanen weten van de nieuwe regeling. Jet
lijkt het een idee om de raden te vragen wat zij ervan denken. Joeri weet dat dit bij elke raad op de agenda staat voor deze
week. Sam gaat er vanuit dat als de FSR het document een keer doorleest zij verder kunnen. Ishtu weet dat haar faculteit
eerst zelf wil instemmen met de regeling alvorens de GV instemt. Roos stelt voor om vrijdag nog niet te gaan stemmen,
maar vervolgacties te bespreken. Tevens wil zij Radboud en Lonneke inhoudelijk nog iets vragen. Rik legt uit dat er nog
tijd is om de input van de FSRen af te wachten. Hij denkt dat dit aan hen ook goed uitgelegd moet worden. Lucie zou het
onderwerp ook op het VZO van volgende week kunnen behandelen. Ishtu reageert door te stellen dat er in het stuk aan
de afgevaardigden al is gevraagd om input. Joeri weet zeker dat input door de afgevaardigden ook zeker terug zal komen
naar de raad. Jet is van mening dat de raad veel te weinig wist van de FSR tijdens Roemeens, nu wil zij daarom een goed
beeld van hun mening over dit onderwerp. Joeri stelt voor om het stuk af te wachten. Lucie loopt de discussiepunten af:
indien de regeling een afspraak wordt, wil Sam ook dat het een afspraak met de decaan wordt. Ook Jaco wil dat duidelijk
wordt dat er een richtlijn komt voor de faculteit, op centraal niveau blijft alles hetzelfde. Instemmen zonder facultair
strategisch plan lijkt Sascha moeilijk. Mogelijk kan er enkel iets komen over de opleidingen. Sam leest voor dat er in
januari 2015 pas een nieuw strategisch plan zal komen en er bij niet instemmen dus tot die tijd niets kan gebeuren. Roos
licht toe dat het strategisch plan samen loopt met het instellingsplan en daarom nog op zich laat wachten. Roos voorziet
geen problemen, maar wil de vraag meenemen naar de GOV. Sascha vraagt of men altijd al facultaire plannen wilde
maken. Jaco denkt dat deze plannen er altijd al waren in de vorm van convenanten. Of de raad de toezegging wil dat
brede labels onder de regeling valt, zegt de CSR ‘ja’. En Roos voegt toe dat alles eronder moet vallen. Of er tussen artikel
6 en 7 nog moet worden opgenomen wie de zaak opneemt indien deze misloopt. Sam heeft hierover een concept
geschreven. Hier zal op de GV verder over gesproken worden. Joeri wil op de GOV vragen waarom het document
vertrouwelijk gestuurd is.
Prestatieafspraken: Joeri wil na vragen te hebben gesteld, binnen twee weken een advies schrijven. Hij stelt voor dat
als er geen overeenstemming kan worden bereikt met de COR, de raad zelf een advies kan schrijven. In de brief wil de
raad zijn ongenoegen uitten over dat hij niet betrokken is bij het traject. Lucie stelt voor dat hij vast een conceptbrief
schrijft. Over de studiepunten ziet Lucie liever dat de medezeggenschap instemming krijgt op de BSA. Inde brief komt
dat het vreemd gevonden wordt dat er meer les wordt gegeven met minder staf. Lucie wil graag dat deze stelling harder
wordt ingenomen. Roos valt haar bij en legt uit dat met concrete vragen het College echt antwoord moet geven en niet
alleen kennis hoeft te nemen van de opmerking. Rik vertelt dat hij wel al concrete vragen heeft, deze staan in de
conceptbrief. Lucie geeft mee dat het voordelig kan zijn om een conceptbrief al klaar te hebben liggen. Farah vraagt naar
de vraag over intake en matching. Joeri wil officieel horen wat het College voor zich ziet. Jet wil weten of er een deadline
gesteld gaat worden. Joeri lijkt dit lastig, maar de raad gat het proberen. Lucie laat weten dat de deadline voor de UCO er
wel is. Jaco weet niet of het onderwerp naar de GV moet, gezien het enkel studenten betreft. Rik geeft hem gelijk, maar
wil een ongevraagd advies van uit de GV sturen, omdat dit meer indruk zal maken. Farah denkt dat docenten zeker met
de intake te maken hebben, du de COR is er wel bij betrokken. Joeri legt uit dat als er een instemmingsverzoek over de
BSA gaat dit een wijziging betreft waar de GV over gaat. Jaco is bang dat het gedeelde stelsel te niet wordt gedaan door
op dit onderwerp samen te werken met de COR. Sascha herinnert zich van het inwerktraject dat het vervelende
consequenties kan hebben om zaken te vaak binnen de GV te behandelen als deze ook vanuit de CSR kunnen.
UvA Profile: Joeri heeft de hoofdlijnen uit het profile gemarkeerd en aangegeven wat de GV hiermee kan doen.
Instemmen lijkt hem niet logisch: de aanvraag is te laat, de inhoud niet goed of om beide redenen. Echter, belangrijker is
het formuleren van vragen zodat er op de volgende GV gestemd kan worden. Rik noemt de inconsistenties die genoemd
worden door het Leids onderzoeksbureau. Hoewel de UvA niet al zijn onderzoek kon bekijken, zijn de zwaartepunten er
toch op gebaseerd. Roos vraagt wat Rik en Joeri willen bereiken. Zij richten zich op tabel 5, de afschaffing en instelling
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van opleidingen, maar hier zijn al aanpassingen op gemaakt. Van de COR wordt verwacht dat zij veel feller zullen zijn. De
raad wil vragen voorbereiden voor op de GOV.
Brede Labels: Er lopen nu twee rechtszaken. Momenteel heeft de raad geen oog op wat er gaat gebeuren als de
Overheid een nieuw beleid bepaald en het CvB zal zeggen dat zij het beleid ‘ook maar uitvoeren’, wat mevr. Krol beweert.
De raad wil hier wel zich op en denkt dit ook te kunnen verkrijgen.
7.

180

185

Ishtu heeft een adviesbrief geschreven voor het CvB. Lucie merkt op dat het geen adviezen zijn, maar opmerkingen. Jaco
wil weten wat er in lijn is met de FSR. Deze heeft gelezen wat Ishtu heeft geschreven en kan zich hierin vinden. Tevens
vraagt Jaco over het laatste deel of er iets concreet in de kernafspraken opgenomen moet worden. Ishtu wil vooral gezegd
hebben dat de CSR zich in de aandachtspunten kan vinden. Lucie stelt voor dat zij in de brief zet dat de raad de punten
terugkoppelt aan de FSR.
121128-01
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De CSR besluit unaniem om een positief advies te sturen naar het CvB betreffende het
convenant tussen de faculteit der geneeskunde en het CvB.

Advies studieverenigingen

Jaco legt uit dat het punt afgelopen jaar speelde. Hij bedacht dat de raad de OV-cyclus kan doorlopen, maar ook direct
kan vragen om een regeling voor verenigingen. Sam vindt dat het advies erg samenhangt met het profileringsfonds. Ishtu
licht toe dat het gaat over regelingen en niet over beursen. Sam lijkt het beter om de brief als lijn te gebruiken voor de
inbreng van de raad voor het profileringsfonds. Sascha weet vrij zeker dat de verenigingen vanuit de faculteit gefinancierd
worden en niet uit het profileringsfonds. Rik vraagt of er reacties zijn gekomen vanuit het SVO. Deze zijn er: een van de
reacties was de vraag of een reglement genoeg is om de decanen op de rechten van de verenigingen de wijzen. Jaco legt uit
dat de vorige CSR-raad ergens wilde hebben opgenomen dat zij en het CvB het belangrijk vinden dat de verenigingen
ondersteund worden. Roos weet dat er is gezegd dat het CvB de verenigingen belangrijk vindt. Zij wil graag dat hiernaar
verwezen worden en dar daarna de decanen en de verenigingen het verder uit mogen zoeken. Sam denkt dat het halve jaar
voor het op de hoogte stellen van verenigingen niet haalbaar is en dat enkele verenigingen wel uit het profileringsfonds
betaald worden. Jaco is van mening dat de verenigingen vanuit decentraal geld gefinancierd worden, beursen ziet hij los
van de faciliteiten voor de verenigingen. Daar kan Sam zich in vinden en hij verenigt zich ook met het advies. Sascha wil
duidelijk hebben dat de beursen en financiering vanuit de faculteit los van elkaar staan. Nadat het advies is aangenomen,
vraagt Lucie naar het vervolg. Jaco wil niet direct de media betrekken bij het dossier, maar de reactie van het CvB
afwachten. Sam stelt voor om de brief ook aan de FSRen te zenden.
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Advies convenanten AMC

De CSR besluit na stemming om het ongevraagd advies rechten studieverenigingen te
versturen aan het CvB.

Ontwerpbegroting UvA 2013

Na een korte leespauze legt Jaco het document verder uit. Zijn ongevraagd advies is in te delen in 4 verschillende
categorieën. De studiepuntprijs wordt niet verlaag, waar de raad zeer blij mee is. Toch moet er in de toekomst bezuinigd
worden en wil Jaco het CvB uitnodigen om met ideeën te komen. Er is een groot verschil tussen de balansen van de
faculteiten, maar dat is door Jaco lastig te achterhalen. Per faculteit wil Jaco graag meer inzicht in de uitgaven van de
faculteiten. De profileringsmiddelen zijn nog niet uitgegeven. Jaco wil graag horen wat de kaders zijn, mogelijk kan de
commissie darbij bijdragen. Jaco ziet graag enkele scenario’s in de begroting bijvoorbeeld over de studentenpopulatie en
niet enkel een verwachting. Daarnaast wil Jaco graag de geldstroom per student zichtbaar krijgen, een onderwerp waar
door zijn voorgangers vaker naar gevraagd is. Naast huisvesting zal Jaco vragen om ook ICT apart te vermelden, deze
toezegging is door mevr. Gunning gegeven. Jaco wil vragen naar het instellingscollegegeld. Dit kan in het ongevraagd
advies of in een los advies, gezien de uitspraak van de rechtszaak er nog niet is. Ishtu stelt voor de aparte brief aan te
kondigen in het ongevraagd advies. Jaco vraagt zich af of hij moet vragen naar de derivaten of juist niet. Na input van de
raadsleden, bedenkt Jaco dat de meeste vragen in zijn advies er zijn om meer informatie te krijgen in de uiteindelijke
begroting. Dit geldt niet voor de derivaten. De verkoop van gebouwen kan van start gaan als andere campussen af zijn.
Sam ziet graag de ideeën van het CvB daarover. Alex denkt dat een opmerking over bankleningen en de gebouwen bij de
uiteindelijke begroting geplaatst moet worden. Jaco wil het hele huisvestingsplan dan liever in januari behandelen als hij
deze heeft besproken met bureau huisvesting. Lucie vraagt of er nog iets over communicatie met decanen moet worden
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opgenomen in het advies. Nicks decaan wist bijvoorbeeld niet dat de studiepuntprijs niet verlaagd wordt. Lucie stelt voor
om het voorval mee te nemen naar het IO.
Lucie bericht dat de uitspraak over het instellingscollegegeld wordt uitgesteld tot 9 januari.
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De CSR besluit na stemming om Jaco een mandaat te geven om een ongevraagd advies te
schrijven op de ontwerpbegroting met inachtneming van hetgeen besproken in de PV van
121128.

235

10.
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Na de uitleg van Irma over de stand van zaken van dit jaar en de veranderingen ten opzichte daarvan voor volgend jaar,
noemt Alex de discussiepunten op. Alex vraagt waar de CSR geld aan uit zou willen geven voor op het kantoor. Sascha
vraagt om bureaustoelen. Jaco is daar mee aan de slag gegaan. Een aantal andere leden wil graag een bank. Sophia wil
graag degelijke schoonmaakspullen. Op de vraag of er in de muren geboord mag worden, wordt geantwoord dat daar
toestemming moet worden gegeven. Rik wil graag planten op de kamer. Jet vraagt hoe het werkt met aanvragen van
spullen. Grote uitgaven moeten naar het DB gebracht worden, spullen op de kamer via Roos of Irma en vragen over de
begroting aan Alex of Irma.
Alex vraagt of men een vaatwasser wil aanschaffen. Dit blijkt in het pand niet mogelijk en wordt daarom niet
verder besproken.

Begroting CSR 2013

245
11.

Huisstijl

250

Jet vraagt of het een goed idee is om een stuk te hebben voor alle PV’s over de nieuwe huisstijl. Sascha vindt dit nuttig,
omdat er dan een voorstel vanuit de CSR komt. Jet vraagt of de huisstijl al bij de FSRen is langs gekomen. Bij Nick en
Sascha een keer. Ishtu laat weten dat haar raad het bedrag voor een nieuw stijl erg hoog vindt en ziet graag dat er uitleg
gegeven aan wordt. Bij Joeri’s FSR is het voorstel er al door heen. Ook Rik ziet graag een stuk waarin de concrete uitleg
van de uitgaven, zodat mensen sneller instemmen.
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12.

UvA VU

Sascha legt kort zijn agendastuk toe. Lucie is zeer blij met de complimenten van de rector over het lijstje met criteria. Rik
voegt toe dat het tijdsplan wellicht langer kan duren, omdat zij voor kwaliteit gaat in plaats van snelheid.
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13.

Conbo’s

Lucie neemt de borrels van vorige week door en bespreekt de borrels voor komende week.
UvAsociaal
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14.

Veel raadsleden

CSR in de media

In de Folia staat weer een artikel over SiS. Sam stelt voor om hierop te reageren. Jaco stelt voor om een brief aan het CvB
te sturen over het gesprek over SiS op het OV. Farah en Lucie willen iets schrijven over Internationalisering. Roos
waarschuwt haar ervoor dat het niet te inhoudelijk kan gezien het een concept document betreft. Sam zal het persbericht
over de Numerus Fixus aanpassen. Jet vraagt of de raad iets wil doen met vrouwenemancipatie. Hier was de rector zeer
enthousiast over tijdens het OV. De punten voor de wc-krant worden genoemd.
15.

275

29 november

Wvttk

(Huisvesting) studieverenigingen: Ishtu heeft gisteren gehoord van verschillende studieverenigingen dat zij een
kantoor moeten delen van 70 m2 en daarin moeten flexwerken. Zij zien hier grote problemen in. Ishtu stelt voor om de
5
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raad te helpen, ook omdat zij media-aandacht hebben van SBS6. Joeri weet dat het probleem is ontstaan omdat 5
verenigingen onder een School vallen. De 70m2 zal worden opgedeeld in zalen en dan ontbreekt er nog een. Joeri wil het
dossier graag op zich nemen. Sascha lijkt het een juiste beslissing om de zaak op zich te nemen, maar wil wel een gedegen
onderzoek naar de geschiedenis van het dossier. Jaco wil geen grof geschut inzetten en eerst weten wat de verenigingen
zelf al ondernomen hebben om tot een compromis te komen. Nick weet dat meerdere verenigingen met deze problemen
kampen en vraagt hoe graag het draagvlak van de CSR zal zijn. Dit zal binnen de commissies worden opgenomen. Jet
vraagt zich af of de verenigingen wel recht hebben op een eigen kamer.
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16.

Rondvraag en sluiting

Jet wijst ieder nogmaals op de mail. Sophia vraagt ieder te blijven voor de kerstkaartfoto. Nick vraagt of ieder zijn
agendastuk wil lezen voor volgende PV. Alex vraagt de aandacht voor de klankbordgroep voor het Roeterseiland.
Lucie sluit de vergadering om 13.34
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Besluitenlijst
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.
121128-01
De CSR besluit unaniem om een positief advies te sturen naar het CvB betreffende het convenant tussen
de faculteit der geneeskunde en het CvB.
121128-02
De CSR besluit na stemming om het ongevraagd advies rechten studieverenigingen te versturen aan het
CvB.
121128-03
De CSR besluit na stemming om Jaco een mandaat te geven om een ongevraagd advies te schrijven op de
ontwerpbegroting met inachtneming van hetgeen besproken in de PV van 121128.
Actielijst
120926-04
121024-04
121014-01
121114-08

Joeri en Sascha blijven relatiegeschenken regelen voor komende constitutieborrels.
De raadsleden lezen de uitkomst van de interne werkafspraken door en mailen input voor de bespreking
door aan Roos.
Lucie past de notulen aan.
Jet zal de realisatie van de begrotingspost evenementen door de vorige raad – die geld over had –
opsturen.
Het document Opheffing Opleidingen van Roos wordt aan de FSRen doorgestuurd.
De raadsleden vullen de evaluatie van het inwerktraject in en sturen deze aan Roos door.
Rik stuurt de uitslag van de enquête die onder studenten is gehouden door aan Sam, Ishtu en andere
geïnteresseerde raadsleden.
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121121-01
121121-03
121128-01
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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.
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.
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