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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 9 januari 2013 
Aanwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Joeri van Mil, Jaco van der Veen, Alex Hartveld, Sam Quax, Farah Meeuse 
Slahouaoui, Nick de Rooij, Sophia Zeeff 
 
Afwezig: Rik van den Hoven, Sascha Korzec, Zilla Lupina, Jet van Genuchten, Ishtu Sadal 5 
Gast:  
 
Voorzitter: Lucie Gooskens 
 
Notulist: Irma Peters 10 
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30 

 
 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 15 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. Instellingscollegegeld 
7. Clusterbrief opvraag documenten 
8. CSR in de media 20 
9. Wvttk 
10. Rondvraag en sluiting 
 
 
Opening 

Lucie opent de vergadering om 11.04 
 
1. Post 

De postlijst wordt doorgenomen. 
 
2. Vaststellen notulen 

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 

DB   35 
 
Afgevaardigden 
 
AMC 
 40 
FGw 
 
FdR 
 
FEB 45 
 
FNWI 
 
FMG 
Er is een adviesaanvraag voor verandering van de opleidingsnaam research master Educational Sciences naar research 
master Child Developing and Education. Eerst zal het advies naar de FSR gaan, daarna naar de GV. Sam vraagt of een 
naamswijziging niet prima is. Eva van de FSR ziet liever dat de naam ongewijzigd blijft. 

50 

 
Algemeen 
Irma vraagt of de raadsleden nogmaals hun opmerkingen over de GOV aan haar willen doorgeven. 55 
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4. Update commissies 
 
O&O  Na het kerstreces staat de commissie O&O in de startblokken voor de tweede helft van het raadsjaar. Voor het 
reces hebben we op de PV gesproken over de AIEC en de AFS, over beide onderwerpen is er een advies naar het CvB 
gegaan. We hebben afgesproken volgende week op de PV verder te spreken over de AFS. Deze discussie zal in de 
aanstaande commissievergadering voorgesproken worden. Daarnaast bespreken we een conceptbrief intake & matching 
en kijken we wat we gaan doen met de profileringsgelden. Verder is er in de commissievergadering aandacht voor de 
jaarplanning van de commissie. Er zal tevens een advies over de prestatieafspraken besproken worden op de komende 
commissievergadering. Mochten er vragen zijn over de UvA Vu dan kunnen deze aan Joeri gesteld worden. 

60 

65 
 
O&F  Voor het reces heeft de CSR het CvB nogmaals verzocht te reageren op het verzoek de regeling 
partijfinanciering te wijzigen. Ook besloten we Rik voor te dragen voor de commissie die SiS gaat evalueren. In de 
vakantie hebben we samen met ASVA en Students for Sustainability Amsterdam het idee van de succesvolle Greenoffice 
naar voorbeeld van Maastricht voorgelegd aan Paul Doop. Hij reageerde positief. Binnenkort horen we of hij geld wil 
vrijmaken voor een onderzoek. Deze week zullen we in de commissie spreken over juridische kwesties rond de 
samenwerking met de VU, de adviesaanvraag instellingscollegegelden en de voortgang van de werkgroep 
profileringsfonds. 

70 

 
75 V&C  Er is een persoon gekozen voor de huisstijl. De voorbereidingen voor verkiezingen lopen zeer goed. 

 
Sociale Commissie 
 
5. Vaststellen agenda 
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De agenda wordt met vastgesteld. Door ziekte van Jet zullen de agendapunten Huisstijl en Website vervallen. 
 
6. Instellingscollegegeld 

Jaco leidt het onderwerp in. Hij heeft een aantal vragen gesteld, die hij op de commissievergadering wil uitwerken en 
vraagt of de raad aanvullende vragen heeft. Sam wil graag weten wat er met bestaande gevallen gebeurd. Lucie laat weten 
dat de uitspraak in de zaak SCAU vandaag zal geschieden.  
 
7. Clusterbrief opvraag documenten 

Lucie legt uit dat de raad al lange tijd achter een aantal reacties op documenten en adviezen aan zit. Graag hoort zij welke 
toevoegingen de raad op haar adviesbrief heeft: 
Jaco wil bij SIS de toevoeging; Graag ontvangt de CSR de opdracht van de commissie, alsmede deze waarop het College 
is omgegaan met de adviezen van de CSR, doen. 
Sam noemt een aantal taaltechnische punten bij bulletpoints 2 en 3: tot heden, wordt tot op heden. Op het laatste punt 
ziet hij graag de toevoeging dat er een toezegging is in een reactie op een verzoek van de COR om meer documenten 
online te zetten.  
 Lucie vraagt of de brief ook aan alle FSRen en de COR gestuurd dient te worden om hen te laten zien dat de raad 
achter de reacties aan zit. De raad wil de brief zeker aan de COR sturen. Jaco stelt voor om een aparte mail aan de FSRen 
te sturen en hen te vragen of zij ook met hetzelfde probleem kampen. Na stemming stelt Jaco voor om een lijst met 
tekortkomingen van het College bij te houden als het gaat om toezegging die niet na worden gekomen.  
 
130109-01 De CSR besluit unaniem om het verzoek over de nog te ontvangen documenten op te sturen 

naar het College. 
 
8. CSR in de media 

Sophia noemt SCAU als punt voor in de wc-krant. Tevens vraagt zij om updates van de commissies. De voorzitters zullen 
hier tijdens hun vergadering naar kijken. 
Lucie sprak gisteren met Jan van Maarseveen. Haar voorstel om een stuk in de Volkskrant te zetten werd met groot 
enthousiasme ontvangen. Er wordt gevraagd of de speech die de rector tijdens de Dies gaf al beschikbaar is. Dit is het 
geval en er zal een opiniestuk over geschreven worden. Jaco vraagt of de raad of de Folia een persbericht over de docent 
van het jaar schrijft. Lucie weet dat Folia een leuk stuk over de uitreiking heeft geschreven. Zij zal dit stuk op de 
facebook-site plaatsen. Jaco gaat aan de slag met de slechte score van de UvA met betrekking tot gehandicapten 
voorzieningen.  
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11.29  Roos komt de vergadering binnen.  
 
9. Wvttk 115 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
10. Rondvraag en sluiting 

Roos deelt mede dat er een mail over de vakantie zal komen. Tijdens het reces kan iedereen op vakantie, maar tijdens de 
inwerktijd dienen alle raadsleden aanwezig te zijn. 120 
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130 

135 
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145 

150 

  
Lucie sluit de vergadering om 11.34 
 
 
Besluitenlijst 
130109-01 De CSR besluit unaniem om het verzoek over de nog te ontvangen documenten op te sturen naar het 

College. 
 
Actielijst  
121114-08 Jet zal de realisatie van de begrotingspost evenementen door de vorige raad – die geld over had – 

opsturen. 
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. 
121212-01 De raadsleden sturen het DB input voor het artikel24-overleg in januari 2013. 
121219-03 De afgevaardigden van de AIEC schrijven een artikel over de mogelijke opheffing van de Ethische 

commissie. 
 
 
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. 
120926-04 Joeri en Sascha blijven relatiegeschenken regelen voor komende constitutieborrels.  
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de regels te 

houden. 
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.  
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