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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 12 december 2012 
Aanwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Joeri van Mil, Jaco van der Veen, Alex Hartveld, Sam Quax, Farah Meeuse 
Slahouaoui, Sascha Korzec, Nick de Rooij, Zilla Lupina, Ishtu Sadal, Rik van den Hoven 
 
Afwezig: Jet van Genuchten, Sophia Zeeff 5 
Gast:  
 
Voorzitter: Lucie Gooskens 
 
Notulist: Irma Peters 10 
 
 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 15 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. Update Opheffing Opleidingen 
7. Update Intake en Matching 
8. AIEC 20 
9. Begroting ISO 2013 
10. Studentenstatuut 
11. Studiesucces en Tutoraten 
12. Uitstraling raad op externe vergaderingen 
13. CSR in de media 25 
14. Wvttk 
15. Rondvraag en sluiting 
 
 
Opening 30 
Lucie opent de vergadering om 11.04 
 
1. Post 

De postlijst wordt doorgenomen. 
 35 
 
2. Vaststellen notulen 

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

DB   
 
Afgevaardigden 
 45 
AMC 
Na de kerst wordt er een practicumplan gepresenteerd. Op het OV donderdag zal gevraagd worden naar de 
samenwerking met MI en de FNWI. Er is discussie geweest over de huisstijl. De FSR vindt dat er te veel geld aan de stijl 
uitgegeven wordt.  
  50 
FGw 
De huisstijl wordt ook op deze FSR met arendsogen bekeken. De brief die de FSR heeft opgesteld over de organisatie van 
de Docent van het Jaar anders te doen is niet met open armen ontvangen door commissievoorzitter Jet. De FSR gaat nu 
met haar in gesprek over de brief. De brief is nu via de FMG aan de raad gestuurd. Verder is de FSR nog bezig met 884 
en governance.  55 
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FdR 
Er wordt een advies op de OER geschreven. Ook is er een international law school committee ingesteld. 
 
FEB 60 
Er is een nieuw raadslid binnen de FSR. Er wordt gekeken naar de kleine details binnen de faculteit, zoals stopcontacten 
en magnetrons, die studenten tegemoet kunnen komen. Mogelijk is dit ook iets waar andere FSRen mee aan de slag 
kunnen.  
 
FNWI 65 
De FSR is niet al te tevreden over de huisstijl, maar heeft toch ingestemd.  
 
FMG 
Op de OV is aan de decaan gevraagd waarom er 5 miljoen over is. Dit komt door meevallers dit jaar. Het geld kan niet 
zomaar uitgegeven worden, maar er zal over inventieve projecten nagedacht worden. 70 
 
Algemeen 
In januari is er een artikel24-overleg. Lucie wil hier graag input voor van de radsleden. Vanavond is de RvA bijeenkomst. 
 
121212-01 De raadsleden sturen Lucie input voor het artikel24-overleg in januari 2013. 75 
 
4. Update commissies 
 
O&O  Vanuit O&O zal deze week Intake & matching en opheffingen opleidingen worden besproken op de PV. Het is 
de bedoeling dat we intake en matching gaan bespreken op het volgende OV. Op de commissie vergadering zullen we een 80 
conceptadvies prestatieafspraken bespreken. Het is de bedoeling dat deze nog voor de vakantie langs de PV gaat. O&O is 
tevens bezig met de jaarplanning. Daarvoor heeft Joeri deze week gesprekjes met de commissieleden naar aanleiding van 
hun plannen voor dit jaar. De jaarplanning gaat ervoor zorgen dat die doelen in de 6 weken cyclus passen. 
 
O&F  We hebben een overzicht besproken van wie er op welke faculteit bezig is met huisvesting. De 85 
voortgangsrapportage is naar al die mensen gestuurd. Op basis daarvan gaan we een afspraak maken met bureau 
huisvestingsontwikkeling. Sam, Alex en Jaco gaan langs bij Peter Hoekstra om te kijken welke nuttige informatie voor de 
CSR uit UvA Data te halen valt. Er schijnt een probleem te zijn met het omrekenen van cijferlijsten naar internationale 
normeringen. We verwachten daar snel een collegebesluit over, dat houden we in de gaten. In de commissie hebben we de 
jaarplanning besproken, die voor de meeste onderwerpen nu af is. Jaco deelt mee dat er gisteren een incident was op het 90 
PC-hoofdhuis. Studenten die de Socialistische krant verkopen zijn hardhandig verwijderd uit het gebouw. Jaco heeft 
contact opgenomen met Miek Krol hierover. Zij zal de zaak verder uitzoeken. 
 
V&C  Op de CV is de planning tot de kerst verder uitgewerkt.  
 95 
Sociale Commissie 
 
 
5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt met vastgesteld.  100 
 
6. Update Opheffing Opleidingen 

Vorige week hebben Lucie, Roos en Ishtu het onderwerp aan de FSRen uitgelegd. Het gesprek was zeer positief. De FSR 
zijn blij met de uitbreiding van hun rechten. Het grootste bezwaar tegen de verandering zou zijn dat de FSRen niet genoeg 
geïnformeerd zijn over de zaken. Roos legt uit dat er in de toekomst vaker met de raden bijeen zal worden gekomen om 105 
de procedure door te nemen. Er is een afspraak met Miek Krol gepland om over het onderwerp te spreken. Rik oppert 
het idee van Pia voor een geschillendraaiboek. Hier wordt positief op gereageerd. 
 
7. Update Intake en Matching 
Zilla vertelt dat Farah naar de laatste UCO bijeenkomst is geweest. Aan de hand hiervan willen zij input van de raad voor 110 
op de volgende bijeenkomst. Jaco vraagt waarom de UvA van 4 naar 2 keuzes op studielink wil gaan. Zilla vertelt dat het 
een praktische reden is. Farah voegt toe dat men wil dat studenten zich meer op een punt gaan richten. Als tweede vraagt 
Jaco wanneer de immersionweek gaat plaatsvinden. Zilla antwoordt dat dit nog niet duidelijk is. Rik vraagt of de groep 
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denkt dat zij hun idee door de VSNU krijgen. Roos verwacht dat de VSNU hier geen problemen mee zal hebben en dat 
het voorstel snel aangenomen zal worden. Ishtu voorziet problemen voor middelbare scholieren die komend jaar al met 115 
de verandering te maken gaan hebben. Zilla vertelt dat de scholieren nu al voorgelicht zullen worden. Lucie legt de 
discussie stil en legt uit dat het onderwerp binnen de O&O commissie verder zal worden uitgewerkt en daarna op de PV 
zal terugkomen.   
 
8. AIEC 120 
De Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie (AIEC) heeft als missie om zich uit te spreken over beroeps 
ethiek en wetenschapsfraude. Er zijn nu aangescherpte normen. Aan de hand hiervan is de taak van de commissie 
dermate ingeperkt dat het CvB de taken wil overhevelen naar de Senaat en de AIEC opheffen. Sam noemt de 
discussiepunten die hij in zijn agendastuk heeft geformuleerd. Rik denkt dat met de nieuwe tak voor de Senaat, het orgaan 
levendiger kan worden. Mogelijk kan de raad ook met hen spreken over ethiek. Sam heeft teruggezocht wie heeft 125 
aangegeven dat de Senaat niet werkt, dit een COR-lid betrof en niet het College. Als je ethiek binnen de Senaat betrekt, 
krijgt het niet meer de waarde die het verdient. Sam heeft vandaag van Miek stukken gehad van de afgelopen AIEC-
vergaderingen om te kunnen zien wat de meest besproken onderwerpen zijn. Nick vraagt zich af of de AIEC echt werkt. 
Sam denkt van wel, zo heeft de AIEC geadviseerd tegen te afschaffing van zichzelf en komen zij geregeld bijeen om het 
CvB van advies te voorzien. Sasacha vraagt naar opheffing van de Senaat. Dit is niet het geval, ze zullen uit het 130 
Universiteitsreglement geschrapt kunnen worden, maar op advies van de GV wordt ook dit niet gedaan. Jaco vraagt of de 
AIEC meer doet dan over ethiek en fraude spreken. Sam weet een geval, maar kent niet de details. Hij noemt een ander 
voorbeeld in de advocatenwereld waar advocaten ook bijeen komen om over ethiek te spreken. Dit gaat een angstcultuur 
tegen. Isht vraagt of er geen ethisch clubje binnen de senaat kan komen. Dit kan niet, omdat er dan studenten moeten 
worden uitgenodigd binnen de Senaat (waar geen studenten zitting in kunnen nemen). Alex wil weten waarom een grotere 135 
Senaat niet beter ethische zaken kan bespreken dan een klein geselecteerd groepje. Sam denkt dat de Senaat best geschikt 
is voor de functie. Op de vraag van Alex antwoordt Roos dat de primaire taak bij ethische zaken mogelijk door andere 
agenda’s heen kunnen lopen binnen de Senaat. Nick vraagt naar artikel 1.7 van de WHW. Sam moet dit nog verder 
uitzoeken. Rik vraagt naar het aantal leden en oppert het idee om de commissie niet te laten afschaffen, zelfs als het CvB 
dit wel doet. Jaco wil graag met het CvB overleggen voordat er een advies uitgestuurd wordt. Mogelijk kan de raad hen 140 
eerst een aantal (schriftelijke ) vragen stellen. Sam vindt de zaak duidelijk en vraagt welke vragen er nog gesteld moeten 
worden. Binnen de commissie zullen de vragen opgesteld worden.   
 
9. Begroting ISO 2013 

Het ISO heeft naast het beleidsplan ook een conceptbegroting opgesteld. Lucie heeft gevraagd waarom er geen geld 145 
vrijgemaakt is voor rechtszaken en andere kosten. Dit zou niet mogen, omdat zij door de Overheid gesponsord worden. 
Indien het zo ver komt, dan wordt er budget uit verschillende potjes geld bij elkaar gehaald. Lucie wil vragen naar de 
onafhankelijkheid van het kenniscentrum en de stijging van de kosten voor netwerk en lobby. Rik vraagt naar rechtszaak 
en actiepost en wil weten of er ergens een extra post is voor deze dingen. Dit is het geval. Over de evaluatie over de ESU 
is een amendement ingediend. Rik weet via Timo Klein dat het ESU leuk is, mar niet erg nuttig. Vandaar ook dat Lucie 150 
wil vragen naar het nut van de evaluatie ervan. Ze heeft ook een vraag ingestuurd over het internationaliseringbeleid. Hier 
krijgt zij nog antwoord op. Jaco stelt voor om voor te stellen om het budget niet te verdubbelen voor de post. Hij wil niet 
zo veel geld uitgeven voor internationale acties als het gaat om een nationale organisatie. Het volgende punt is het werken 
met de accountant. De kosten van de accountant zijn hoog, Lucie ziet graag een goedkopere medewerker. Niet elk 
raadslid vindt het bedrag ontzettend hoog, toch kan er gekeken worden naar een goedkopere accountant.   155 
 
10. Studentenstatuut 

Roos leidt het onderwerp in. Eerder is al besloten in te stemmen met het statuut, indien de openingstijden van de 
onderwijsbalie bekend werd en toevoeging van de bijlagen. Echter is er nooit een besluit genomen over de openingstijden 
door het CvB. Roos vraagt zich af of de raad nu op de tijden gaat wachten voor instemming. Jaco wil best nu instemmen 160 
met de zekerheid dat het CvB snel de tijden vaststelt. Hij denkt alleen niet dat de tijden snel vastgesteld zullen worden. 
Meer raadsleden sluiten zich aan bij Jaco, maar vragen zich wel af wanneer er tijden zullen worden vastgesteld. Roos stelt 
voor in te stemmen op het moment dat er een datum vaststaat waarop het CvB gaat besluiten over de tijden. Het tweede 
punt zijn de bijlagen. Deze blijken kwijt te zijn. Mevr. Krol is al enige tijd op zoek om de bijlagen terug te vinden. De 
vraag die de raad stelt is hoeveel bijlagen er missen. Roos weet dat er een groot aantal regelingen verloren zijn gegaan. 165 
Ishtu vraagt of er nu dan geen statuur voor studenten op de website staat. Dit is inderdaad het geval. De raad wil dat er 
snel gehandeld zal worden, zodat er meer informatie voor studenten op de site geplaatst kan worden. Roos zal bij mevr. 
Krol navragen wat er precies mist en dit binnen de commissie verder bespreken, zodat het onderwerp volgende week ter 
stemming kan worden gebracht op de PV. 
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121212-02 Roos vraagt mevr. Krol naar de ontbrekende bijlagen bij het Studentenstatuut. Aan de hand 170 
hiervan wordt het instemmingsverzoek op een volgend PV ter stemming gebracht.  

  
11. Studiesucces en Tutoraten 

De FSR-FNWI heeft een brief geschreven voor het bestuur van de UvA. Sascha legt uit dat een tutoraat op de FNWI een 
huiswerkgroep is waar academische vaardigheden aan studenten wordt geleerd. De invulling van de groepen is zeer 175 
wisselend. De plannen voor vormgeving worden geblokkeerd door studiesucces. Hierin moet een wijziging plaatsvinden, 
zodat de tutoraten over meerdere semesters kunnen worden verdeeld. Sam vraagt wat de kosten van de tutoraten zijn. 
Deze zijn hoog. Soms staat er een volwaardig, afgestudeerd docent voor de klas. In totaal kosten de lessen 1% van de 
facultaire uitgaven. De vraag van de FSR is nu of de raad de brief wil ondertekenen. Roos wil de brief wel ondertekenen, 
maar vindt de brief erg lang. Zij ziet graag het probleem al gepresenteerd in de inleiding. Er zijn enkele wijzigingen die aan 180 
Sascha zullen worden doorgegeven na de vergadering. 
 
121212-01 De CSR besluit unaniem om het advies inzake studiesucces en tutoraten van de FSR-FNWI 

aan het CvB te ondertekenen en geeft de wijzigingen zoals geformuleerd in de PV van 121212 
door aan de FSR. 185 

 
12. Uitstraling raad op externe vergaderingen 

Lucie vertelt dat de externe vergaderingen met het CvB en COR van groot belang zijn. Hoewel het begin van het jaar 
goed verliep, lijkt de aandacht voor de inhoud en ook uitstraling te verslappen. Lucie vraagt hoe de raadsleden hier 
tegenover staan. Een aantal leden is van mening dat kleding helpt bij het voorkomen en hoe je jezelf voelt. Jaco vindt het 190 
belangrijk dat de raadsleden ook oplettend blijven en de zaken achteraf kunnen navertellen. Hij snapt dat mogelijk kan 
komen door de verregaande voorbereiding, waardoor leden al weten wie er zal spreken. Ook een laptop kan als storend 
ervaren kunnen worden, omdat het mensen afsluit van de vergadering. Lucie wijst de raad erop dat de vergaderingen een 
podium zijn. Hier kunnen andere FSRen op af komen, maar ook de pers en dan is representatie van groot belang. Rik is 
van mening dat de ‘afzwakking’  mogelijk ook te maken heeft met meer comfort op de vergaderingen. Sascha vindt het 195 
belangrijk dat je op blijft letten, zodat je elkaar scherp kan houden. Helemaal geen laptops mee is te veel gevraagd, denkt 
Roos, maar soms even kijken kan geen kwaad. Lucie vraagt naar de kledingskeuze voor de vergaderingen. Joeri wil niet 
dat ieder raadslid in pak komt, maar wel over zijn kleding nadenkt. Lucie wil in de werkafspraken opnemen dat de externe 
vergaderingen een podium zijn en de raadsleden zog dragen voor een representatieve uitstraling. Alex denkt dat de 
aandacht afzwakt doordat er maar twee personen spreken en andere soms niet eens in de commissies zitten. Jaco vindt 200 
het het belangrijkst dat de houding tegenover de anderen in de zaal open overkomt. Een laptop kan, maar niet constant, 
vindt Roos. Zilla vraagt hoe de communicatie juist in zijn werk gaat. Dat kan via briefjes. Sam vraagt of sms’en ook kan. 
Rik legt uit dat een sms naar ieder kan zijn, een briefje is echt gericht voor iemand op de vergadering. Lucie sluit het 
vergaderpunt af en de commissies zullen er nogmaals op terugkomen.         
 205 
13. CSR in de media 

Input voor de wc-krant moet morgen of overmorgen opgestuurd worden. Nick stelt voor dat als er genoeg input is, de 
facature voor de RvT weggelaten kan worden. Jaco stelt de een stuk over de cijferlijsten voor.  
 
14. Wvttk 210 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
15. Rondvraag en sluiting 

Roos vertelt dat volgende week donderdag een uitje met de CSR wordt georganiseerd. Zij wil hier vrijdag over vergaderen 
voor de Docent van het jaar verkiezing. Sam vraagt of Roos de stukken over privacy van mevr. Krol heeft gekregen. 215 
Donderdag is de voordrachtsavond. Hier is een evenement aangemaakt op face-book. Zilla vraagt of mensen dit willen 
delen. De Nieuwjaarsborrel is donderdag 24 januari op Unitas. Rik vraagt of Nuffic aangenomen blijft. Dat is het geval. 
Alex vraagt of iemand wil helpen met het maken van eten voor het koor dat vanavond voor de Docent van het Jaar 
repeteert.  
 220 
121212-03 De raadsleden delen de Docent van het Jaar voordrachtsavond event-pagina van facebook met 

vrienden. 
 
Lucie sluit de vergadering om 12.46 
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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.  230 

121212-01 De CSR besluit unaniem om het advies inzake studiesucces en tutoraten van de FSR-FNWI aan het CvB 
te ondertekenen en geeft de wijzigingen zoals geformuleerd in de PV van 121212 door aan de FSR. 

 
Actielijst  
121014-01 Lucie past de notulen aan. 235 
121114-08 Jet zal de realisatie van de begrotingspost evenementen door de vorige raad – die geld over had – 

opsturen. 
121205-01 De afgevaardigden brengen de ideeën voor een pre-verkiezingscampagne naar hun FSRen. 
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. 240 
121205-04 Afgevaardigden geven Roos input over de ‘?’ in de interne werkafspraken.  
121212-01 De raadsleden sturen Lucie input voor het artikel24-overleg in januari 2013. 
121212-02 Roos vraagt mevr. Krol naar de ontbrekende bijlagen bij het Studentenstatuut. Aan de hand hiervan 

wordt het instemmingsverzoek op een volgend PV ter stemming gebracht.  
121212-03 De raadsleden delen de Docent van het Jaar voordrachtsavond event-pagina van facebook met vrienden. 245 
 
 
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 250 

stemoproep naar de PV brengen. 
120926-04 Joeri en Sascha blijven relatiegeschenken regelen voor komende constitutieborrels.  
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. 255 
121003-05 Lucie organiseert een borrel met de HvA medezeggenschap. 
121128-01 Rik stuurt de uitslag van de enquête FGw die onder studenten is gehouden door aan Sam, Ishtu en 

andere geïnteresseerde raadsleden. 
121205-02 De CSR besluit unaniem om de interne werkafspraken aan te nemen en zich hieraan te houden.  
 260 
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