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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 5 december 2012 
Aanwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Jet van Genuchten, Joeri van Mil, Jaco van der Veen, Alex Hartveld, Sam Quax, 
Farah Meeuse Slahouaoui, Sascha Korzec, Nick de Rooij, Sophia Zeeff, Ishtu Sadal, Rik van den Hoven 
 
Afwezig: Zilla Lupina 5 
Gast:  
 
Voorzitter: Lucie Gooskens 
 
Notulist: Irma Peters 10 
 
 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 15 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. Verkiezingen 
7. Update Verkiezingsoproep 
8. Update Intake & Matching 20 
9. Internationalisering 
10. Infographics 
11. Vakevaluatie 
12. ISO 
13. Interne werkafspraken 25 
14. Conbo’s 
15. CSR in de media 
16. Wvttk 
17. Rondvraag en sluiting 
 30 
 
Opening 

Lucie opent de vergadering om 11.04 
 
1. Post 35 
De postlijst wordt doorgenomen. 
 
 
2. Vaststellen notulen 

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 40 
 
 
3. Mededelingen 

DB   
 45 
Afgevaardigden 
 
AMC 
De Sinterklaas enquête is gehouden en is zeer succesvol. 
 50 
FGw 
Op de muurkrant zijn uitslagen op de enquête opgehangen. Hier is op gereageerd door een nog onbekend persoon. Er is 
een brainstorm geweest.  
 
FdR 55 
Hier ook een enquête en de huisvesting is nog altijd een lopende zaak. 
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FEB 
Er komt een economische casestudy aan als event. Op het diploma op de FEB worden cijfers omgezet in ABC. Echter, 
de cijfers komen niet overeen met de omrekening bij andere universiteiten. Hier moet iets aan gedaan worden en het punt 60 
zal geagendeerd worden in de commissie O&F. De begroting van de FEB komt niet overeen met die van de universiteit. 
De FSR gaat hier achteraan.  
 
FNWI 
Ook hier is een enquête aan de gang. Ook schrijft de FSR aan twee stukken. Een ervan zal naar de PV van volgende week 65 
komen. 
 
FMG 
Er is een Sintenquête onder meer over studieadviseurs. De huisvesting van de studieverenigingen begint zich op te lossen. 
 70 
Algemeen 
Er is een shortlist voor Docent van het Jaar. Eind deze week zal de lijst op internet staan. Jaco en Lucie hebben de CBO-
notulen ingezien. Dinsdag is de kerstkaart binnen. Morgen is de GOV, waarop onder meer de samenwerking UvA VU 
wordt besproken.   
 75 
4. Update commissies 
 
O&O  Vanuit de commissie O&O zijn er vorige week op de GV veel onderwerpen behandeld. Deze onderwerpen 
zullen deze week terug komen op de GOV. Daarnaast zal UvA/VU op de GOV besproken worden. Sascha heeft hier 
vragen voor voorbereid. Op de PV zullen we stemmen over het advies Internationalisering. Daarnaast geven Farah en 80 
Zilla een update over Intake & Matching. Rik en Joeri zijn bezig met een advies prestatieafspraken, in de GV is 
afgesproken dit op CSR niveau te gaan doen. Een conceptadvies zullen we volgende week in de CV bespreken. 
 
O&F  Sam en Rik hebben met de secretaris van de Universiteit gesproken over het integrale veiligheidsbeleid. Er is op 
dit moment veel geregeld, van het werken met giftige stoffen tot risico’s op RSI klachten door studie. Daar wil de UvA nu 85 
overzicht in creëren. Jaco en Rik hebben met vicevoorzitter Paul Doop gesproken over UvA-VU, de begroting en SIS. De 
evaluatie van dat systeem gaat nu eindelijk van start. Er komt nog een afspraak met de directeur administratie. Met 
cateraar Eurest is afgesproken 4 keer te gaan zitten om verbeteringen te bespreken. Farah zal die afspraken voorbereiden 
met facultaire raden. We hebben een advies uitgebracht om nadere toelichting op de begroting van de UvA te krijgen.  
 90 
V&C Docent van het Jaar heeft geleid tot een shortlist. 13 december is de voordrachtsavond. Jet nodigt ieder uit om 
hierbij aanwezig te zijn. De Dies-act loopt steeds meer. Alex werkt hier hard aan. De nieuwe wc-krant is uitgebracht. Jet 
vraagt of ieder na de PV van volgende week wil blijven, zodat de kaart kan worden ondertekend. Jet heeft gisteren een 
PR-overleg gehad met de FSRen. Er is besloten om een sollicitatiecommissie op te richten voor de aanstelling van een 
student die de nieuwe huisstijl en website zal ontwerpen. Ook wil men een panel met een persoon per raad instellen, die 95 
het project verder zal begeleiden. Sophia vraagt hoe het met het geld zit. Jet denkt dat het werken met word-press 500-600 
zal kosten en de huisstijl boven de 1000.   
 
Sociale Commissie 
 100 
 
5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt met vastgesteld. Het onderwerp Intake & Matching vervalt. 
 
6. Verkiezingen 105 
De verkiezingen zijn van 13 tot 17 mei 2013. Om de verkiezingen te promoten komt er een pre-campagne met 
verschillende gadgets als film: Jet heeft gehoord dat de FSRen hier achter staan. Zij willen graag langs collegezalen gaan 
om de film te tonen. Jet vraagt de afgevaardigden om naast de PR-persoon het idee onder de aandacht te brengen binnen 
hun FSR. Lucie stelt voor om er een vergaderstuk voor te schrijven om input binnen de FSRen te vragen, zodat zij direct 
betrokken zijn bij het idee en de uitvoering.   110 
 
121205-01 De afgevaardigden brengen de ideeën voor een pre-verkiezingscampagne naar hun FSRen. 
 



 
 

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
Centrale Studentenraad 

 

 3
 

7. Update Verkiezingsoproep 

Nick vraagt of er nog vragen zijn vanuit de raad over het agendastuk. Gisteren is er een brainstorm geweest. Deze was 115 
zeer succesvol. Nick neemt de input mee naar de werkgroep en heeft Renee Bakkerus op de hoogte gesteld. Zij neemt 
contact op met IC om te zien wat er op IC-gebied mogelijk is. 
 
8. Internationalisering 

Roos neemt het voorzitterschap over. Jaco vraagt of Internationalisering een adviesaanvraag was. Lucie legt uit dat de 120 
rector het kader graag wilde bespreken. Over de TOEFL-test (r.34), vraagt Jaco wat de argumentatie hierachter is. Ook 
wil hij over de summer schools weten wat de raad precies zou willen. Ook hier zou meer argumentatie de tekst versterken. 
Roos vraagt of de inleiding die doet vermoeden dat de brief uitlegt dat het advies gaat over onderbouwing en structuur, 
terwijl er ook wordt geschreven over de inhoud. Ook vraagt zij of het profiel van de UvA voldoende naar voren komt. 
Lucie vindt dat dit wel in doelstelling drie staat en in doelstelling 4 terugkomt. Roos vraagt of de internationaliseringsnota 125 
bij de profilering past. Lucie geeft toe dat dit nog te weinig is. Dit deel is nog niet af en kan Farah nog aanpassen. Ishtu 
vindt het lastig om het over zwaartepunten te hebben in het advies, omdat de raad het niet eens is met de keuzes van die 
punten. Roos vindt dit geen probleem, omdat het erom gaat dat de UvA consistent blijft. Lucie stelt voor om een korte 
toevoeging aan de alinea te doen die verwijst naar de sterke punten van de universiteit. Lucie wil als laatste zin nog 
toevoegen dat de raad het kader graag nogmaals terugziet.  130 
 
121205-01 De CSR besluit unaniem negatief te adviseren op het strategisch kader internationalisering, 

zoals verwoord in de adviesbrief met in achtneming van de voorgestelde wijzigingen zoals 
verwoord in de PV van 121205 en deze te versturen naar het CvB.    

 135 
9. Infographics 
Alex vraagt wie er vrijwillig door de data van de UvA zou willen zoeken. Bedoelt wordt hoeveel geld dingen kosten, hoe 
duurzaan is de UvA etc. Met een infographic kan achtergrondinformatie van de universiteit aan de student gegeven 
worden op een minder moeilijke manier. Binnen O&F is er een brainstorm geweest over leuke informatie. Nu wil Alex 
van de raad weten of zij meer leuke onderwerpen weten. Sam vraagt naar de urennorm bij vakken, mogelijk dat Alex dat 140 
kan meenemen. Rik staat positief tegenover het idee. Roos vraagt wat medewerkers van de UvA ervan vinden. Peter 
Hoekstra vindt het een leuk idee. Ook Renee Bakkerus leek het een leuk project, waar waarschijnlijk wel een potje voor 
aan te spreken is. Sascha vraagt wie de graphic gaat maken, gezien de tijd die het zal kosten. Alex weet dat Barend (DvhJ) 
geïnteresseerd is. Jaco vraagt of de graphic past binnen de communicatiestrategie van de CSR of daarbuiten. Dit bepaald 
ook de geldstroom. Sam is het hiermee eens, eerst de financiën en bedenken hoeveel mensen mee kunnen werken. Jet 145 
vindt het idee leuk, maar denkt niet dat het de studenten direct aanspreekt. Het lijkt haar echter beter als de UvA het idee 
oppikt. Ishtu vindt het idee leuk, ook voor studenten, net als Docent van het Jaar. Rik sluit zich bij Ishtu aan en hoopt dat 
meer informatie studenten beweegt om meer op eigen gebruik van de universiteit te letten. Alex is van mening dat de raad 
een informerende functie naar de student toe heeft. Ook denkt hij dat als de raad het idee uitvoert de student beter in 
beeld blijft. Lucie ziet hierbij een samenwerking tussen de CSR en Bureau Communicatie. Sam benadrukt dat het project 150 
een jaarlijs project moet worden. Lastig lijkt het hem om de juiste kwaliteit te halen, omdat er mogelijk niet genoeg geld 
binnenkomt. Jet is niet tegen het project, maar ziet het niet gebeuren gezien de financiën en mankracht. V&C werkt met 
een prioriteitenlijst en zij is bang dat deze naar de achtergrond verdwijnt. Roos  is het met Lucie eens en ziet ook heil in 
een samenwerking. Alex ziet drie wegen en noemt deze. 
 155 
10. Vakevaluatie 
Momenteel wordt er bijvoorbeeld op Alex’ faculteit niet veel gedaan met vakevaluaties. Alex vraagt wat er met de 
resultaten van de evaluaties gebeurd. Sam vraagt of het probleem verder uitgeschreven kan worden voor de notulen er 
archivering. Rik legt uit dat deze naar de opleidingscommissies gaan, maar verder niet worden teruggekoppeld. Roos 
vraagt naar de klachtenmuur en of vakevaluatie hiermee samenhangt. Op het AMC is de evaluatie wel goed geregeld. De 160 
evaluaties gaan naar een aantal studenten, die met de resultaten naar de docenten naar. UvA-Q wordt bij hen juist slechter 
gewaardeerd. Nick vraagt of UvA-Q niet breder gebruikt kan worden. Jaco ziet dat men dit onderwerp wil oppakken, 
maar vindt het vergaderstuk en ideeën over UvA-Q te rommelig om er nu verder opin te gaan. Lucie legt uit dat Alex, Rik 
en zij een nieuw dossier willen opstarten met dit onderwerp. Alex antwoordt de eerder gestelde vragen: Docenten en 
vakevaluatie staan los van elkaar, antwoordt hij op Roos’ vraag. UvA-Q wordt nog ontwikkeld en juist daarom is Peter 165 
Hoekstra van IC blij met input van studenten. Alex ziet in dat het punt nog niet helder is voor de raadsleden. Hij wil een 
rapport schrijven voor hen om later nogmaals naar de PV te brengen. Sam geeft mee dat de dossierhouders zich moeten 
afvragen of dit onderwerp wel centraal geregeld kan worden.  
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121205-02 De dossiershouders vakevaluatie maken een schets van de huidige situatie en schrijven een 170 
mogelijk advies dat naar de PV wordt gebracht ter stemming. 

 
11. ISO 

De begroting wordt volgende week besproken. 
Over het beleidsplan wordt kort gesproken en Lucie worden een aantal opmerkingen meegegeven voor op het ISO 175 

- Positionpapers algemeen: Het ISO heeft een beleidsplan geschreven. Wat zij op bepaalde gebieden willen doen, 
hebben zij in position papers beschreven. Voor wie de papers bedoeld zijn: achterban of lobby, is niet duidelijk. 
Lucie heeft hier al op geschoten, deze opmerkingen zijn deels verwerkt in de stukken. Lucie weet dat de ASVA 
het sowieso niet eens is met het beleid van het ISO. Lucie wil sommige punten meenemen naar de ALV en 
andere opsturen. In zijn algemeenheid wil Lucie echt aan vragen of de doelgroep per paper duidelijk gemaakt 180 
gaat worden. Jaco heeft opgezocht wat een posionpaper is. Het is een stuk om te verspreiden om integraal te 
laten weten wat de visie van de organisatie op een groter probleem is. Hij wil dat alles wat geen paper is, 
afgeschoten wordt.  

- Arbeidsmarkt: het stuk is erg algemeen. Lucie kon geen visie vinden en stelt voor om tegen te stemmen op de 
ALV. 185 

- Instellingscollegegeld: dit paper is een situatieschets. Er wordt veel gesproken over de rechtszaak. Lucie wil dat 
dit erin opgenomen wordt. Ook Roos wil het paper alleen op die voorwaarde aannemen. Jaco zou nu tegen 
stemmen en wachten op de uitspraak alvorens een positie te bepalen. De raad kan zich hierin vinden. 

- Kwaliteitsbekostiging: Lucie wil de paper prestatieafspraken noemen. Opnieuw is het stuk een situatieschets en 
Lucie wil negatief adviseren. Alex denkt dat de term wordt gebruikt omdat het stuk naar de Eerste Kamer wordt 190 
gebracht. De rest van de raad vindt dat niet nodig. 

- Matching: het ISO is lyrisch over intake en matching. Ieder op een eerdere vergadering was van mening dat de 
gevaren moesten worden opgenomen. Deze zijn niet omschreven. Roos vraagt naar wat het ISO een ‘juiste 
vorm van matching’ vindt. Dit is niet in het stuk opgenomen.   

- Sociaal leenstelsel: dit is wel een duidelijk document. Lucie wil wel dat er wordt gepleit voor een aanvullende 195 
beurs. Zij wil positief adviseren. Sam wil het bedrag weglaten en ‘lage inkomensgroep’ opnemen in de tekst. 
Jaco wil dat er gevraagd wordt naar de beoordeling van de ISO van de gewijzigde politieke koers. Sam vindt dat 
niet noodzakelijk. Wel vindt hij het onnodig om tweede studies en andere punten in het stuk op te nemen. Hij 
verwacht wel dat het leenstelsel er gaat komen en dat de raad en het ISO daar vanuit moeten blijven gaan.  

- Onderzoek en kennisvalorisatie: het is een invariantie en wordt zeer slecht beoordeeld. Sam vraagt of de Lucie 200 
kan vragen wat de visie van het ISO op de topsectoren is. 

- OV-kaart: een helder stuk. Ishtu vraagt naar meer uitleg. De werkgroep had bedacht dat het OV moest blijven, 
omdat dit het gebruik van het OV tijdens de rest van het leven stimuleert. Sam wil het deel over ‘onrust’  
weglaten. Hij wil dat er iets opgenomen wordt over de koppeling de woningmarkt en dat het onmogelijk is om 
ieder op de fiets of met de auto te laten gaan. Roos vraagt naar de milieubelasting als de OV-wel of niet bestaat. 205 
Jet legt uit dat het woon-werkverkeer een grote aanslag op het milieu doet. Lucie stelt voor om het deel uit de 
tekst te laten. Rik is van mening dat elk argument moet worden gebruik om de kaart te behouden. Lucie zal 
positief op het paper adviseren.  

De vervolgactie van Lucie is amendementen schrijven. Alex vraagt of het ISO kan lobbyen voor Engelstalige Bachelors. 
Dat kan zeker en Lucie en Zilla worden aangemoedigd hiermee aan de slag te gaan. Op een komende PV zal het 210 
onderwerp opnieuw geagendeerd worden.    
.  
12. Interne werkafspraken 

Roos heeft afgelopen week de raad de mail de tijd gegeven om input te geven op de werkafspraken. Sam en Sascha vragen 
naar ‘ waarom trappen als je kunt vappen’. Zij stellen voor om de zin te verwijderen. Jaco vraagt naar r.39-40. Lucie wil 215 
altijd in de CC als de rector, mevr. Krol of de COR gemaild worden. Lucie merkt nog op dat afwezigheid bij Roos gemeld 
moet worden. Dossiers goed moeten worden overgedragen. Vergaderstukken voor de PV voor 16.00u ingediend moeten 
worden op maandag. Jaco vraagt naar het ? in de tekst. Roos wil weten of afgevaardigden op dit punt iets willen in 
brengen. Zij kunnen haar hierover mailen. 
 220 
121205-03 Alle raadsleden CC’en Lucie wanneer zij mail sturen aan CvB-, RvT-, mevr. Krol of COR-

leden. 
121205-04 Afgevaardigden geven Roos input over de ‘? ’in de interne werkafspraken.  
 
121205-02 De CSR besluit unaniem om de interne werkafspraken aan te nemen en zich hieraan te 225 

houden.  



 
 

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
Centrale Studentenraad 

 

 5
 

 
13. Conbo’s 
 
Lucie neemt de borrels van vorige week door en bespreekt de borrels voor komende week. 230 
 
Cyclades Vrijdag 7 december - 
   
   
   
 
 
14. CSR in de media 

Sascha vertelt nogmaals dat de Docent van het Jaar shortlist vrijdag vrijkomt. De Folia zal een stuk hierover plaatsen. Rik 235 
vraagt of de lijst geheim is. Dit is niet het geval. Sascha wil echter graag zelf de docenten benaderen, voordat de Folia het 
doet. Lucie heeft Dirk van de Folia uitgenodigd voor de GOV van morgen. Jet verteld dat de FNWI een brief gaat 
schrijven om te pleiten voor meer treinen, zodat studenten op tijd zijn voor hun colleges. Zij vraagt Rik of er een leuk 
verhaal over de muurkrant geschreven kan worden. Hij zal hierna kijken.  
 240 
15. Wvttk 

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

Sascha wil graag dat het stuk opheffen opleidingen naar de OC’s gaat. Nick vraagt of iemand een locatie weet voor de 245 
Nieuwjaarsborrel. Informatie voor de popquiz hoort hij graag van afgevaardigden. Roos laat weten dat de ASVA de 
keuken schoonmaakt. Hierna moet de keuken schoon blijven. De CSR zal ook 2 dagen verantwoordelijk zijn voor de 
schoonmaak. Sam herhaalt zijn vraag over de urennorm voor de afgevaardigden. Alex laat weten dat de begroting is 
geaccepteerd. Het rapport vakevaluatie kan ingezien worden bij Alex. Sophia vraagt wie er kan helpen bij het ophangen 
van de wc-krant.   250 
 
121205-05 Raadsleden sturen input voor de Nieuwjaarsborrel aan Nick. 
 
Lucie sluit de vergadering om 12.55 
 255 
 
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.  260 

121205-01 De CSR besluit unaniem negatief te adviseren op het strategisch kader internationalisering, zoals 
verwoord in de adviesbrief met in achtneming van de voorgestelde wijzigingen zoals verwoord in de PV 
van 121205 en deze te versturen naar het CvB.    

121205-02 De CSR besluit unaniem om de interne werkafspraken aan te nemen en zich hieraan te houden.  
 265 
Actielijst  
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. 270 
121114-08 Jet zal de realisatie van de begrotingspost evenementen door de vorige raad – die geld over had – 

opsturen. 
121128-01 Rik stuurt de uitslag van de enquête FGw die onder studenten is gehouden door aan Sam, Ishtu en 

andere geïnteresseerde raadsleden. 
121205-01 De afgevaardigden brengen de ideeën voor een pre-verkiezingscampagne naar hun FSRen. 275 
121205-02 De dossiershouders vakevaluatie maken een schets van de huidige situatie en schrijven een mogelijk 

advies dat naar de PV wordt gebracht ter stemming. 
121205-03 Alle raadsleden CC’en Lucie wanneer zij mail sturen aan CvB-, RvT-, mevr. Krol of COR-leden. 
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121205-04 Afgevaardigden geven Roos input over de ‘?’ in de interne werkafspraken.  
121205-05         Raadsleden sturen input voor de Nieuwjaarsborrel aan Nick. 280 
 
 
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 285 

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. 290 
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