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Lucie opent de vergadering om 11.01
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De postlijst wordt doorgenomen.
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Vaststellen notulen

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
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AMC
Vanavond wordt de nieuwe vicevoorzitter gekozen voor het onderwijs instituut. Het nieuwe onderwijs krijgt lichamelijke
onderzoeken van drie uur. Dit is niet altijd efficiënt, waardoor de FSR een nieuw plan gemaakt heeft en heeft
gepresenteerd aan het onderwijsinstituut.
FGw
Jet laat weten dat er tijdens ene vorige PV wel gevraagd is naar de mening van de FSRen. Vandaag is de bijeenkomst over
de kleine talen. Er komen veel docenten en Rik ziet de bijeenkomst succesvol tegemoet.
FdR
De raad heeft dit jaar enkel de FSRen uitgenodigd voor de Nieuwjaarsborrel, het budget is lager, omdat de locatie betaald
moet worden. Er is een klacht gekomen van een deeltijd-student. Hier wordt aan een advies gewerkt.
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FNWI
FMG
De FSR was niet geheel bij met de Nieuwjaarsborrel, gezien de OC’s en studievereniging niet door de CSR uitgenodigd
waren. Vanavond wordt hier verder over gesproken.
Algemeen
Sam is MEI-lid van de winter. Jaco laat het UvA-date brochure zien aan de raad. Hij heeft hier maandag uitleg over
gekregen van Peter Hoekstra. Mochten raadsleden vragen hebben, dan kunnen zij zich bij hem, Sam of Irma melden. Zilla
laat weten dat vragen en opmerkingen voor de ISO aan haar gestuurd kunnen worden. Rik legt uit dat de OC’s en
studieverenigingen afgelopen jaar wel uitgenodigd waren op de Nieuwjaarsborrel. Ook zijn FSR is er dit jaar niet blij mee.
4.

Update commissies

O&O
De eerste CSR week van het nieuwe jaar is achter de rug evenals de eerste O&O vergadering. Het was een volle
vergadering waar we de plannen voor het komende halfjaar hebben besproken. We hebben gesproken over twee
adviezen; een over intake & matching en een over de prestatieafspraken. Rik, Zilla en Farah leggen daar de laatste hand
aan zodat ze binnenkort langs de PV kunnen. Tevens hebben we het gehad over de agendapunten voor het artikel 24
overleg. Als laatste hebben we gesproken over de AFS (deel van de UvA/VU) naar aanleiding van het bijeenkomen van
de werkgroep AFS. Dit zal terug komen op de PV. Op de PV komt vanuit O&O deze week het volgende; Intake &
Matching en AFS. Deze onderwerpen zullen deze week tevens besproken worden op het IAO met de rector. Volgende
week komt er een advies over de prestatieafspraken naar de PV. De vraag is of de afspraken wel gehaald kunnen worden
en wat de reparatieprocedure bij niet haalbaarheid zijn.
O&F
In de vorige vergadering hebben we het beleid rondom de hoge instellingscollegelden die voor tweede studies
worden gevraagd. Deze keer heeft de studentenraad wel een expliciete adviesaanvraag ontvangen. Daarmee wordt
tegemoet gekomen aan een eis van vorig jaar. Deze week bespreken we de opties om tweede studies betaalbaar te houden,
daarvoor is contact met ISO en ASVA. Voor de samenwerking met de VU heeft de commissie de financiën bekeken. Dat
gaat nog erg ingewikkeld worden, gezien de verschillen in de interne financieringsmodellen. Roos gaat samen met Nick
plaatsnemen in de gebruikersgroep van facility services. Studenten kunnen diploma’s met verbeterde internationale
becijfering vanaf nu ophalen.
V&C
V&C is weer lekker bezig geweest deze week. We hebben een nieuwe, definitieve dossierverdeling gemaakt om
het komende jaar mee verder te kunnen. De nieuwe WC krant staat weer in de steigers en de pre-campagne begint steeds
meer vorm te krijgen. Over de huisstijl en website komen straks twee uitgebreidere updates, maar kort kan worden gezegd
dat de huisstijl eerder wordt uitgevoerd dan de website. Deze week wordt met de ontwerper gepraat om tot een eerste
planning te komen. Verder is Docent van het Jaar afgelopen en zijn we nu bezig met de evaluatie van het project, zodat
we onze opvolgers mooie dingen kunnen meegeven. Zo begint het nieuwe jaar goed met het afronden van oude en het
starten van nieuwe projecten.
Sociale Commissie
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Vaststellen agenda

De agenda wordt met vastgesteld.
6.
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ISO begroting

Lucie legt uit dat de ISO dit jaar een hoger bedrag kwijt is aan huisvesting. Hierdoor willen zij snijden in andere uitgaven
binnen de begroting. Zilla vertelt dat er een mandaat is gegeven aan de HvA. Lex liet weten dat er tijdens de eerste
begrotingsvergadering al een opmerking is gemaakt over de grote uitgaven op kantoorkosten. Deze worden nu
teruggebracht, terwijl ze eerst echt nodig zouden zijn. Lex gaat hier vragen over stellen. Sam is van mening dat Lex te hard
in gaat op de begrotingsbezuinigingen op stoelen. Hij vindt het geen issue en wil niet dat Lex een punt gaat maken in
naam van de CSR. Lucie laat weten dat zij contact met Lex opneemt naar aanleiding van wat er vandaag besproken wordt
binnen de PV. Sam vraagt of de AV’s geld kosten. Dit is niet het geval. Lex is van mening dat er zoveel spoed AV’s zijn,
dat er een aantal geschrapt kunnen worden. Zilla heeft indien er geschrapt wordt, wel een update komt richting de raad.
Jaco vindt het vervelend dat er wordt gesteld dat er een mandaat aan de HvA gegeven wordt. Dit is verkeerd
geformuleerd, waarna hij na uitleg van de situatie zich wel in de gang van zaken kan vinden. Farah vraagt waar de
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misrekening aan lag. Het kwam door het verkeerd lezen van een mail. De raad besluit zich neer te leggen bij de nieuwe
begroting op voorwaarde dat er een update richting de raad komt.
7.

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

UvA VU

Lucie vraagt of ieder lid de stukken gelezen heeft. Dit is het geval. Joeri wil de raad goed op de hoogte houden van de
ontwikkelingen binnen de UvA VU samenwerking. Van groot belang is dat de leden de stukken goed doorlezen. Joeri
noemt de stukken van vandaag op en vraagt de raadsleden of zij opmerkingen of vragen over de teksten hebben. Het
eerste document is de intentieverklaring: Lucie vindt het interessant om te zien dat de universiteiten elk een eigen
identiteit hebben, maar dat de rector de cultuurverschillen marginaliseert. Zilla vraagt zich af wat Joeri precies van de raad
aan input wil krijgen. Hij legt uit dat het gaat over het op de hoogte houden van het traject en of zij tegenstrijdigheden in
de stukken vinden. Jaco noemt het niet haalbare tijdspad: dat als een van de redenen voor ontbinding geldt, terwijl er ook
voor verlenging een mogelijkheid wordt gegeven. Sascha vraagt of de intentieverklaring na een jaar afloopt. Dit is het
geval, al kan de verklaring verlengd worden. Zilla begrijpt de informatieverstrekking, maar wil weten hoe de discussie
gevoerd gaat worden. Joeri legt uit dat de discussie volgt nadat alle stukken doorgenomen zijn. Rik verduidelijkt dat een
samenwerking altijd zorgt voor problemen, maar ook voor een meerwaarde. Op beide punten moet gelet worden en deze
dienen tegen elkaar worden afgewogen.
P.1: Roos merkt op dat vooral de VU de identiteit wil benadrukken. Sam sluit aan door te stellen dat het komt door de
gereformeerde identiteit van de universiteit. Ook Rik is dit opgevallen.
P.2-3: Lucie vond het deel over de universiteitsziekenhuizen zeer positief. Wel vraagt ze naar de human capital. Jaco
verbindt dit aan de Dies speech van de rector. Mogelijk staat er meer uitleg in het Engelse stuk. Joeri houdt een lijst bij
van alle documenten die nog bij het dossier gehaald dienen te worden. Rik wil de bulletpoints uitlichten, dit is het
criterialijstje van de universiteiten voor het creëren van meerwaarde. De raad kan deze lijst ook gebruiken als toetsing.
Sascha merkt op dat de bulletpoint niet concreet zijn. Sam wijst op punt 1.3, deze is al afgeketst. Hij vraagt of de intentie
al is aangepast en of hier documenten over zijn. Sascha verwijst hem naar de p-schijf. De afketsing vond plaats omdat er
te veel administratieve taken bij kwamen kijken. Roos wil graag verdere uitleg over de rankings en de passendheid van de
punten bij de stad Amsterdam. Jaco antwoordt op Sams vraagt dat de FEB nog wel met het punt bezig is.
P.4: Nick vraagt zich af hoe men niet kon voorzien dat september als eikpunt niet te halen viel. Deze vraag zal gesteld
gaan worden. Roos vraagt naar 3.1 en vraagt zich af of het echt gaat gebeuren. Sam verwijst er naar dat het geen
toezegging betreft, maar een voornemen. Rik zou willen zien of er op de VU hetzelfde verhaal wordt afgestoken. Sam
denkt dat deze zoektocht veel tijd in beslag zal nemen. Roos ziet in 5.3 dat er een samenwerkingsovereenkomst ligt, die
nog niet getekend is. Jaco is het er niet mee eens. Hij is van mening dat er altijd een tijd in acht moet worden genomen
alvorens er getekend wordt. Per samenwerkingsverband zal er een advies moeten komen, merkt Lucie op. Dit is de go-no
go gaan heten. In 5.4 wordt gewezen naar gekozen samenwerking vs. Wettelijk. Roos vindt dit een vreemde tegenstelling.
P.5: Er wordt een opmerking gemaakt over de afloop van de intentieverklaring. Rik ziet dit als een wapen dat ingezet kan
worden. Op deze pagina wordt de tegenstelling die Roos zag uitgelegd. Sam wil hier graag verdere verduidelijking van. Hij
voegt toe dat hij niet alleen naar het mededingingsrecht wil kijken, maar ook naar het onderwijsrecht.
Lucie vraagt naar de reactie van de CSR op de intentieverklaring. Deze is helder. De reactie hierop van het College wil
Jaco echter meenemen naar het artikel24-overleg. De reactie gaat namelijk niet in op de punten van de CSR.
Het volgende document is het profiel AAA:
P.1: Er wordt opgemerkt dat de tekst lastig te lezen is. Jet is van mening dat het document zeer overeenkomt met de
intentieverklaring en stelt voor het document in zijn geheel te behandelen. Jaco ziet dat er concreet naar het verkrijgen van
gelden wordt gekeken. Jet ziet bij veel doelen een betere argumentatie dan in de intentieverklaring, maar ziet graag een
nog concreter uitleg. Sascha vraagt van wanneer het stuk is. Dit is mei 2012. De punten op pagina drie werden toen niet
maar buiten gebracht, maar staan wel al in het profiel. Rik sluit zich aan bij Sophia,: het zijn vaak de grote opleidingen die
minder goed functioneren.
Jaco gaat terug naar het agendastuk. Samen met de FSR is er een werkgroep gestart. Zij hebben een lijst gemaakt van
clusterpunten die aandacht behoeven met als uitgangspunt dat de raden negatief naar de samenwerking kijken. De
werkgroep ziet veel problemen en uitdagingen. Jaco vraagt of de raad deze mening kan delen. Ishtu vraagt hoe de clusters
in elkaar steken. Rik legt uit dat er steeds een x-aantal problemen bij een bepaalde tak worden geschetst. Op de FNWI is
bijvoorbeeld over het geld een miljoenenschatting gemaakt. Hier kunnen vraagtekens bij gezet worden. Sam legt uit dat de
kleine schatting losgelaten kan worden en dat men van het hoogste bedrag uit kan gaan. Roos kan zich vinden in de
strekking van de werkgroep en hoopt op verslagen van de bijeenkomsten. Sascha presenteert het eerste verslag. De
komende bijeenkomst zal gaan over de medezeggenschap. Lucie vraagt of er naast de besprekingen op de OV ook een
brief gaat komen. Sascha denkt dat het schrijven van een brief niets uithaalt en er beter op de OV vragen gesteld kunnen
worden. Pas wanneer er een koppeling tussen onderwijs en onderzoek gemaakt wordt, zal de medezeggenschap zich
verder kunnen mengen in de zaak. Jaco is wel voor een brief, maar wil graag eerst de reactie van de rector op het OV
afwachten. De algemene lijn moet eerst bepaald worden. Ishtu vraagt of er een verdere mediastrategie is uitgewerkt.
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Sascha wil de media bij de OV uitnodigen, maar verder nog niet. Volgende week vrijdag komt de groep weer bij elkaar.
De conclusie is dat de CSR zich kan vinden in de strekking van de werkgroep.
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Sascha komt de vergadering binnen.
Studentenstatuut

180

Roos vraagt naar de wijzigingen die zij voorstel in haar agendastuk. De raad is het met haar eens. Zij vindt de bijlage nog
altijd onduidelijk en heeft hier vaak met Miek Krol contact over gehad. Zij is van mening dat het instemmen met het
statuut vooraf moet gaan aan het plaatsen van het statuut op de website. Ook hier is de raad het mee eens. Hoe het kan
dat er een statuut voor twee jaar op tafel ligt, komt omdat de vorige raad er geen had en er een voor twee jaar moest
vaststellen. Dit is toen niet gelikt, waardoor het stuk nu bij de huidige raad ter stemming wordt gebracht. Roos stelt voor
in te stemmen, mits alle bijlage op de UvA-site gemakkelijk te vinden zijn. Jaco wil dat snel informatie komt over de
openingstijden van de onderwijsbalie. De afgevaardigden zullen hun decanen vragen naar de openingstijden.
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De CSR besluit na stemming in te stemmen met het studentenstatuut 2011-2013.

130116-01

De FSR-afgevaardigden zullen hun decaan vragen naar de openingstijden van de
onderwijsbalie.
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9.

Sophia licht de raad in over de plannen voor de raadsverkiezingen. Rik vraagt naar de hoge kosten van het design voor
een nieuwe verkiezingslogo. Sascha legt uit dat het logo in lijn is met de verkiezingshuisstijl. Hij is van mening dat het logo
wel iets verandert dient te worden om de aandacht van studenten te trekken. Dit zal inderdaad wel geld kosten. Jaco
vraagt naar de concrete kosten, maar is bang dat het nieuwe logo volgend jaar door de nieuwe huisstijl, geheel overboord
gegooid zal worden. Sophia legt uit dat Bureau Communicatie en groot deel van de kosten op zich zal nemen. Als zij weet
hoeveel dit is kan er een echte beslissing genomen worden. Wel wil zij nu weten wat de raad van het ontwerp vindt. Rik
vraagt zich af of het logo volgend jaar echt omgegooid gaat worden. Sophia weet dit niet zeker. Lucie vindt het nieuwe
logo pakkend, omdat het de nieuwe onderwerpen symboliseert. Sascha legt uit dat het logo elk jaar wordt aangepast, de
keuze voor aanpassing dit jaar is dus niet nieuw.
Nick vertelt over Facility Services. Het is lastig om de juiste persoon te vinden voor de verkiezingen, maar hij blijft
volhouden. Sam stelt voor om het bestuur op de problemen te wijzen. Sascha heeft gisteren met Helena van de Steeg
gesproken. Zij zou achter de zaak aan gaan. Rik lijkt het wel een goed idee om een memo naar het CvB te sturen, zodat zij
BOL kunnen vragen mee te werken met de verzoeken van de CSR. Roos lijkt het een goed idee om flyers te schrappen,
gezien partijen dat zelf ook al doen. Het lijkt haar wel een goed idee om een overzicht te presenteren waarin de verschillen
tussen de partijen worden uitgelicht. Er wordt door Sam gevraagd naar de procedure na de verkiezingen, zoals de
inauguratie.
Voor de communicatie met de FSRen wil de raad de afgevaardigden aansporen het stuk van Jet binnen hun raad te
bespreken. Roos vraagt of er een brainstormmoment komt voor ieder. Deze is er geweest, zonder dat FSR-leden op
kwamen dagen. Toch wil Sophia een tweede bijeenkomst organiseren. Jet legt haar stuk uit: hierin komt te staan wat de
CSR doet en wat de FSR kan doen. Tevens wordt er om input van de FSRen gevraagd.
De begroting voor de verkiezingen komt binnenkort naar de PV, zodat er een besluit kan worden genomen.
10.
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Verkiezingen

Intake & matching

Zilla en Farah hebben een brief over de immersionweeks geschreven. De werkgroep UCO heeft een rapport uitgebracht
met als grootste plan het instellen van een immersionweek na de inschrijvingen. Dit plan is uitgewerkt voor de grote
opleidingen, zoals psychologie. Echter zijn er ook een groot aantal haken en ogen, deze wil Zilla uitgelegd krijgen van het
CvB en zij vraagt of de brief hierover helder is. Joeri legt uit dat de brief een ongevraagd advies is. Lucie vraagt of de
strekking van de brief, het idee van immersionweeks, duidelijk is. Rik vindt de brief een slim idee. Zilla laat weten dat haar
is doorgegeven dat het nog te onduidelijk is wat de raad wil.
Al.1: Roos vraagt naar de zorgen die de raad wil uiten en vraagt of er een concreet plan bij komt te staan. Dit zal Zilla
aanvullen. Lucie ziet graag dat zeer duidelijk in de brief komt te staan wat de raad wenst. Joeri verdedigt de stelling door te
zeggen dat het CvB het rapport niet kan veranderen. Sophia vraagt of de brief ook taalkundig behandeld zal worden.
Taalkundige fouten zullen na de PV aan de schrijvers doorgegeven worden. Zilla is van mening dat het doel van de raad al
in de brief vermeld staan. Lucie zal bij het herschrijven meekijken, zodat zij haar punt ook in de brief verwerkt wordt.
Lucie merkt over de internationale studenten op dat zij wel genoemd worden, maar geen aparte alinea toebedeeld krijgen.
Zelfs met een zin kan het probleem teruggebracht worden in de tekst.
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Al.2: Jaco vraagt naar de genoemde studievoorlichting en wil weten wat voor voorlichting er bedoeld wordt. Zilla geeft
uitleg, er zal meer voorlichting voorafgaande aan de studiekeuze gegeven moeten worden, en zal deze opnemen in de
brief. Rik geeft aan dat ook tijdens voorafgaande voorlichting de immersionweeks al moeten worden aangekondigd. Lucie
stelt voor dat hier een aparte alinea aan gewijd wordt.
Al.3: Sophia vindt de tekst vaag geschreven en begrijpt de laatste regels niet. Rik geeft een suggestie door op te merken
dat het probleem over de opleidingsgrootte al in het begin van de tekst genoemd kan worden.
Al.4: Sam merkt op dat bij regel 326 gevraagd kan worden naar de hoeveelheid .fte en geld. Zilla legt uit dat er in het
rapport wordt geschreven over een heroriëntatietraject voor afvallers na de immersionweeks. Hier wil zij meer informatie
over. Sam heeft de angst dat er te weinig personen ingezet zullen worden op dit traject. Ook voor Lucie ontbreekt het
doorverwijstraject nar de HvA. Roos is het niet eens met Sam, omdat zijn vragen te gedetailleerd zijn. De vragen zullen
later gesteld worden.
Al.5: Zilla wil zelf een extra zin over internationalisering toevoegen. Roos vraagt waarom er meer weeks gevolgd moeten
kunnen worden en ziet graag dat hier meer uitleg bij gegeven wordt. Jaco merkt op dat er expliciet in de brief moet staan
dat de ‘CSR vindt dat studenten het moeten kunnen volgen’. Jet ziet het liever als wenselijk. Rik is het hier niet mee eens,
omdat het gaat om een keuze te kunnen valideren. Jet vindt dat met de formulering van Jaco het erop lijkt of de CSR
beleid wil maken. Zilla legt uit dat zij bedoelt dat het volgend van meerdere weken handig is voor personen die meerdere
studies willen volgen. Zij zal het punt aanpassen. Nick vraagt naar het discriminatie argument in de tekst. Sam legt uit dat
mensen vaak op zoek gaan naar personen die op hen lijken. Tevens is persoonlijke informatie niet nodig voor de toets.
Zilla vraagt of Sam onderzoeken kan noemen waar zij naar kan verwijzen. Hij kan haar deze later geven, maar hij kan ook
een aangepaste, subtielere tekst aangeven. Roos is het niet eens met de tekst en de aanpassing en wil graag een verdere
afzwakking van het argument. Zilla geeft aan dat zij ook een aparte tekst kan schrijven over discriminatie op de Uva. Jaco
kent het probleem. Hij ziet het probleem bij de immersionweek niet. Bij selectie aan de poort, waar niet de student kiest,
maar een commissie, is het argument wel valide. Uit de stelling komt dat men van nature discrimineren, vindt Rik. Het
lijkt hem niet mogelijk om de week te anonimiseren. In de immersionweek worden twee hoorcolleges gevolgd en krijgen
studenten stof mee naar huis. Studenten maken daarna een toets, legt Zilla uit. Op kleinere opleidingen worden er
gesprekken met docenten gevoerd. Jet stelt voor om apart aandacht aan het punt te geven. Sam legt zijn punt verder uit:
de test zal voor scholieren zwaar wegen. Om ieder een gelijke kans te geven, moeten toetsen geanonimiseerd worden.
Sophia is het eens met Jaco. Het advies na de week is niet bindend. Zilla laat weten dat er in het rapport staat dat het
advies wel bindend zal zijn. Rik is voor anonimiseren, maar het gaat er bij hem niet in dat men van nature discrimineert.
Jet reageert op Sam dat er wel degelijk discriminatie op de UvA kan plaatsvinden en dat er wel zeker op verschillende
manieren gediscrimineerd kan worden. Zij wil hier graag een apart advies over willen schrijven.
Lucie wil graag dat er een aparte alinea in het advies komt over de privacy van de gegevens van deelnemers aan de
immersionweek. Dan kan het punt over discriminatie weggelaten worden. Roos merkt op dat intake & matching, waar de
week onder valt, niet bindend is. Mocht de week wel bindend zijn, dan moeten de dossiers gescheiden worden. Zilla legt
uit dat de week nog niet bindend is, maar dat zij verwacht dat het wel die kant op gaat, door de positieve resultaten bij
psychologie. Ishtu vindt anonimiteit vreemd, omdat de vergelijking van het advies met de studieloopbaan voor interessant
materiaal kan zorgen. Farah wil een positievere kijk op de week: indien iemand een slecht advies krijgt, kan dit ook voor
extra motivatie zorgen. Lucie wil het advies terugsturen naar O&O. Joeri sluit af door te stellen dat numerus fixus niet
overal zal worden ingevoerd en dat men zich niet al te veel zorgen moet maken.
Over de laatste alinea merkt Joeri op dat behalve als, alleen als moet zijn. Lucie wil dat de raad instemmingsrecht
moet eisen op het rapport. Roos wil opmerkingen over implementatie van het rapport uit de tekst schrappen. Joeri vraagt
of de raad de brief ondersteund, zodat hij dit mee kan nemen naar het IAO van vanmiddag. Dat is het geval.
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11.

275

Jet geeft een korte update van voor het reces. Er zijn sollicitatiegesprekken geweest voor zowel de huisstijl als de website.
Er is een persoon gekozen van de FNWI: zowel zijn stijl als het gesprek werd positief beoordeeld door de commissie. Jet
wil langs alle PV’s van de FSRen langs gaan om haar keuze uit te leggen. Zij ziet voor zich dat er met een panel bijeen
wordt gekomen waar de ontwerper zijn ideeën presenteert. Nadat er feedback is gegeven, gaat hij weer aan de slag. Het
streven is om in april het proces afgerond te hebben. Rik is contant over de uitleg op de PV’s.
12.

280

Huisstijl

Website

Jet heeft een grote groep ontwerpers gesproken over de website, maar vond hier geen geschikt persoon in. Jeroen, de
oud-ambtelijk secretaris van de raad, liet Jet weten dat de raden vaker op zoek waren naar een nieuwe websitehost. Echter
elke goedkoop bleek duurkoop te zijn. Hij raadde Jet aan om een bedrijf in de hand te nemen en hen het ontwerp en
customer support te laten regelen. Tevens dacht hij dat de raad mogelijk via het Maagdenhuis extra budget kan aanvragen.
Sascha is het eens met de suggesties van Jeroen. Lucie vraagt of de FSRen hebben ingestemd met de donaties voor de
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huisstijl en de website. Er is enkel ingestemd met de huisstijl. Lucie en Zilla zijn de nieuwe dossierhouders van de website.
Voor vragen kan de raad bij hen terecht.

285

290

13.

Zilla verwijst naar het stuk over discriminatie van vrouwen. Lucie heeft over gebeld met Jan-Tjibbe en Annemijn,
mogelijk kan de FEB dit oppikken. O&F gaat hier mee aan de slag. Roos vraagt naar schaalvergroting. Ook dit zal in de
commissievergaring behandeld worden. Lucie en Jan van Maarseveen zullen een artikel schrijven over hoorcolleges. Zij
zal de opzet maken. Jaco vertelt dat er al een grote groep mensen is gevraagd om naar het artikel24-oberleg en het OV
zijn gevraagd om te komen. Een aankondiging in de vorm van een persbericht en op facebook kunnen nog volgen. Ook
de tekst van Lucie overzichtsspeech zal online worden gezet. De SCAU-zaak komt in de wc-krant.
14.

295

Wvttk

Het punt discriminatie wordt verder uitgewerkt binnen O&O.
15.

300

CSR in de media

Rondvraag en sluiting

Sam wil de ISO vacatures promoten. Roos noemt de namen van de personen die corvee hebben op. Jaco wil NIET dat
personen vuile vaat in de wasbak gooien. Sascha vraagt of VU studenten nu ook in de UB geplaatst gaan worden. Jet gaat
afspraken maken met afgevaardigden voor haar huisstijl presentaties op de FSR PV’s. Nick wil van een Jaco en Joeri nog
informatie voor de Nieuwjaarsborrel. Sophia vraagt naar de video voor de verkiezingen. Deze is doorgekomen, al zijn niet
alle reacties positief.
Lucie sluit de vergadering om 13.10

305
Besluitenlijst
130116-01
De CSR besluit na stemming in te stemmen met het studentenstatuut 2011-2013.

310

Actielijst
121205-02
121219-03

315
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130116-01

De dossiershouders vakevaluatie maken een schets van de huidige situatie en schrijven een mogelijk
advies dat naar de PV wordt gebracht ter stemming.
De afgevaardigden van de AIEC schrijven een artikel over de mogelijke opheffing van de Ethische
commissie.
De FSR-afgevaardigden zullen hun decaan vragen naar de openingstijden van de onderwijsbalie.

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.

330
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