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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 6 maart 2013 
Aanwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Jet van Genuchten, Joeri van Mil, Nick de Rooij, Rik van den Hoven, Zilla 
Lupina, Alex Hartveld, Sascha Korzec, Ishtu Sadal, Farah Meeuse Slahouaoui 
 
Afwezig: Jaco van der Veen, Sam Quax, Sophia Zeeff 5 
Gast:  
 
Voorzitter: Lucie Gooskens 
 
Notulist: Irma Peters 10 
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2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 15 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6.   Hoe schrijf je een PV stuk? 
7.    UvA ergernissen dag 
8. Website 20 
9. UB nacht 
10. Checklist lastige dossiers 
11. HBO-p route 
12. Inschrijvingsbesluit 
13. UVA VU-borrel  25 
14. CSR in de media 
15. Wvttk  
16. Rondvraag en sluiting 
 
 30 
Opening 

Lucie opent de vergadering om 11.04 
 
1. Post 

De postlijst wordt doorgenomen.  35 
 
2. Vaststellen notulen 

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 40 
DB   
 
Afgevaardigden 
 
AMC 45 
Afgelopen weekend was het FSR-weekend. Er is over de wachttijd gesproken. De mening hierover verschillen erg. Ook 
wordt er gewerkt aan de OERen, wat discussies op werpt. Ishtu vraagt hoe het gaat met de updates, de vorige raden deze 
dit wel. Sascha is van mening dat het uitfilteren van wat van belang is voor de CSR makkelijker als de update mondeling 
gebeurd. 
 50 
FGw  
Morgen is het OV. Het BSA gaat goed, alle veranderingsvoorstellen worden aangenomen. Er wordt nog steeds gewerkt 
met het dossier studieadviseurs. Echter het contact met de adviseurs loopt niet vlekkeloos. De decaan is gevraagd om te 
helpen.  
 55 
FdR  
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Een mogelijke samenwerking met de VU wordt besproken. Er is gesproken over herkansingen. Sascha vraagt waarom de 
bachelors niet worden samengevoegd. Dit wil men wel, maar waarschijnlijk levert het enkel problemen op. 
 
FEB 60 
Er is gevraagd om evaluatie van de studieweken. Vakevaluatie is van een advies voorzien. De data moet online gezet 
worden, daarom wil de FSR klankbordgroepen. Er is een advies geschreven over midterms. Het lijkt er namelijk op dat er 
veel tussentijdse toetsen zijn. Het OER is overschreden, een tussentoetst werd niet aangekondigd. Nick en Sam hebben 
geholpen met dit advies. Men wil werkafspraken maken met de decaan.. Er komt een advies over lectures in 
samenwerking met de OR. 65 
  
FNWI  
De OER-onderhandelingen lopen nog. 
 
FMG 70 
De decaan wil wachten met het BSA.  
 
Algemeen 
 
4. Update commissies 75 
 
O&O Afgelopen vrijdag hebben we een gezamenlijke vergadering gehad (met COR). Hierin hebben we gesproken over 
de naamswijziging van educational sciences en over het niet instemmen met het university profile. Deze week is de 
overlegvergadering met de rector en er staan verschillende O&O onderwerpen op de planning. Zilla en Farah zullen 
excellentie bespreken. Rik en Joeri prestatieafspraken  De UvA/VU samenwerking komt aan bod en de evaluatie van 80 
eerdere samenwerkingen zal ter tafel komen. Afgelopen donderdag zijn een aantal O&O'ers bij het bestuurlijk overleg van 
de FSR FNWI geweest, dit om op de hoogte te blijven van de facultaire ontwikkelingen rondom UvA/VU. 
 
O&F  De belangrijkste dossier als SIS en het profileringsfonds zijn op het OV besproken. Het Fonds komt snel terug 
op de PV. Inschrijvingsbesluit wordt vandaag besproken. 85 
 
V&C Alex heeft gister tijdens de CV een storyboard voor het maken van een filmpje over evaluaties laten  zien. 
Volgende week gaan we de tekst bespreken, dus er worden concrete stappen gezet in de richting van de eerste 
CSReportage. Voor de verkiezingen zijn de ontwerpen van de gadgets bijna definitief en hebben we Ton teruggevonden 
zodat ook alle communicatie met BC weer goed verloopt. De UB nacht begint concrete vormen te krijgen, houd allemaal 90 
de avond van 21 maart vrij in je agenda. De samenwerking met de Folia voor een inhoudelijk evenement wil niet goed 
lukken, dus zoeken we nu toenadering tot de ASVA. Voor de huisstijl wordt deze week hard gewerkt om volgende week 
een eerste voorstel naar alle FSRen te kunnen sturen. Let dus allemaal op of dit ook in jouw raad langskomt. Verder moet 
er input worden verzamelt voor de vorm van de website, dus spoor ook daar je raad om  terug te koppelen.  
 95 
 
Sociale Commissie 
 
5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. ICTO wordt van de agenda gehaald. UvA VU-borrel wordt toegevoegd. 100 
 
6. Hoe schrijf je een PV stuk? 

Jet vertelt dat hoewel de raad al veel ervaring heeft met het schrijven van stukken, er toch nog fouten worden gemaakt. 
Vaak staat er te veel tekst in het stuk, terwijl het verhaal op de PV vertelt dient te worden. Achterliggende informatie kan 
in een bijlage samengevat worden. Zilla is het deels met Jet eens. Ze is het ermee eens dat raadsleden nadenken over wat 105 
relevant is. Zij vindt echter niet dat een samenvatting in een bijlage moet, maar dat een bijlage het hele verhaal kan 
bevatten. Jet wil dat er in het vergaderstuk wordt verwezen naar extra informatie in bijlagen. Zilla vindt dat extra stukken 
niet geprint hoeven te worden, een verwijzing naar de p-schijf is voldoende. Ook is zijn voor een structuur met inleiding, 
stuk en slot. Jet legt uit dat de inleiding een korte weergave is, mar dat de inleiding nu wordt misbruikt voor alle 
informatie die elders niet in de tekst past. Roos valt Jet bij en legt uit dat het vergaderstuk er is om discussiepunten uit te 110 
lichten, niet om het dossier door te spreken. Ishtu is het niet een met het idee van Jet. Zij was blij met de extra uitleg in de 
stukken. Rik neemt het vergaderstuk van dit punt als voorbeeld en stelt dat het zo moet. Sascha heeft nooit last gehad van 
overkill van informatie. Hij snapt het punt, maar heeft nooit deze ervaring gehad. Jet weet dat het voor zich spreekt, het 
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viel haar meer op dat mensen niet nadenken over de formulering van de stukken, waardoor de informatie niet helder 
wordt overgebracht. Joeri vindt dat Jets opmerking los staat van vergaderstukken. Hij wil alle extra informatie in bijlagen 115 
meebrengen en niet te veel een lijn willen aanhouden. Lucie geeft ook toe dat ieder zijn eigen stijl heeft. Alex voegt toe dat 
de kwaliteit beter wordt als men de stukken even laat rusten en daarna door de ogen van een ander nogmaals leest. Zilla 
stelt voor om de uitleg te herformuleren voor de nieuwe commissievoorzitters. Roos stelt voor om het voorstel als nieuwe 
richtlijn aan te nemen. Zilla kan het stuk oppakken voor in de inwerkmap. Met vragen kan elk raadslid naar zijn voorzitter 
of het DB. 120 
 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 
 
130306-01 Zilla verwerkt het stuk over het schrijven van degelijk agendastuk in de inwerkmap. 125 
 
7. UvA ergernissen dag 
In navolging van de HvA wil de ASVA ook op de UvA in een wereldcafé zetting een ergernissendag organiseren. De 
ergernissen worden dan aan mevrouw Gunning voorgelegd. Ishtu stelt voor om ieder hiervoor uit te nodigen. Sascha stelt 
voor om studieverenigingen uit te nodigen. Het moet wel overzichtelijk blijven wie er komen. Roos vraagt of ook de 130 
rector hiervoor uitgenodigd kan worden. Mevrouw Gunning wilde dit graag. 
 
130306-02 De CSR besluit unaniem om Zilla het mandaat te geven om namens de CSR een UvA  

ergernissendag te organiseren in samenwerking met de ASVA.  
 135 
8. Website 
Jet loopt de discussiepunten over de website af. Input kan later ook aan haar gestuurd worden. Ook moet het stuk binnen 
de PV’s van de FSR besproken worden. Jet wil contactgegevens en een vragenformulier en bijvoorbeeld een twitterlink. 
Ishtu wil er veel informatie over de FSR en CSR op de site hebben. Roos wil dat het duidelijk op de site komt hoe men 
actief kan worden binnen de raden. Welke functies nog meer vraagt Jet. Medewerkers van de UvA moeten de raad ook 140 
makkelijk kunnen bereiken. Roos denkt aan verduidelijking van de loketfunctie. Zilla dacht aan contactpersonen per 
dossier. De raad vindt dit een goed idee, ook voor zichzelf. Jet noemt een wat te doen als deel voor de raad en informatie 
over hoe men kan participeren en vraagt of men andere categorieën weet. Roos denkt aan een platform voor de 
medewerkers van de UvA. Funfacts en een spelletje worden genoemd. Ook links naar de verschillende partijen is een 
optie. Ishtu vraagt of sites van andere raden zijn bekeken voor ideeën. Dat zal Jet gaan doen. Zilla stelt voor om 145 
panoramafoto’s op de site te zetten van de werkplek van de raad. Rik oppert het idee om de PV op een livestream te 
zetten. Er zal binnen V&C verder over het idee gesproken worden. Jet vraagt op welke site de site van de raad moet 
lijken. Zij denkt aan ORAS. Alex denkt aan de UvA-site. Sascha gaat terug naar content en wil de contactgegevens heel 
duidelijk op de site zien staan. Zilla vond het leuk dat de vorige raad foto’s en verhaaltjes daarbij had staan. Dit kan, maar 
kost veel werk.       150 
 
130306-02 Raadsleden sturen input voor de nieuwe website door aan Jet, afgevaardigden doen hetzelfde 

als het stuk is besproken binnen hun PV.  
 
9. UB nacht 155 
Farah vraagt wat de raad van het voorgestelde programma vindt: de UB nacht vindt plaats op donderdag 21 maart, tijdens 
de tentamenweek. Zij kwam op het idee via de Universiteit van Groningen. Er zullen workshops worden gegeven en 
UvA-talks. Jet vertelt over de talks dat dit wel heel veel werk kost, waardoor dit op korte termijn mogelijk niet haalbaar is. 
Roos vraagt of de FSRen ook iets zullen organiseren. Farah weet dat de FGw iets wil doen en zal de andere FSRen nog 
mailen. Sascha vraagt hoe het plannen en bier drinken in elkaar steekt. Jet legt uit dat je strak moet plannen, zodat er tijd 160 
overblijft om bier te drinken. Sascha helpt haar hier graag bij. Ishtu vraagt naar de kosten. Deze zijn er voor de raad om 
de workshop te organiseren. Rik wil het interactieve deel heel graag behouden. Alle ideeën en hulp is welkom. Sascha 
denkt ook dat een plan-B handig is om achter de hand te houden. Roos denkt dat ook de FSRen gevraagd kan worden om 
input.  
 Er wordt gevraagd of er na 0.00 nog activiteiten moeten zijn. Nick denkt dat het dan leuk is geweest en dat men 165 
dan ruimte moet krijgen om te studeren. Ook Sascha is het daar mee eens. Alex ziet graag dat er elke twee uur workshops 
zijn en dat deze tot een uur of 3.00 door gaan. Andere raadsleden geven aan dat zij dit erg laat vinden.  
 Lucie vraagt of de gehele CSR aan het project wil meewerken. Er wordt ingestemd. Er wordt gevraagd of er ook 
een enquête moet worden afgenomen. Roos denkt dat een ideeënbus een mogelijkheid is. Lucie stelt voor om dit idee 
naar O&F te brengen. Farah vertelt dat er in de Doelenzaal plek is voor stands en dat daar ook enquêtes kunnen worden 170 
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afgenomen. Moet er een raadslid bij de workshops helpen. Sascha wil helpen na zijn PV. Ook andere raadsleden melden 
zich aan. Rond het standje wordt gerouleerd door de raadsleden. Farah vertelt dat Paul Doop de avond opent. Er is 
ruimte om vragen aan hem te stellen. Farah vraagt of er al ideeën zijn voor een kader. Rik lijkt het een goed idee om juist 
alle vragen toe te staan. Hier zal binnen O&F verder over worden gesproken. Er komt een facebook evenement dat door 
alle raden geshared wordt. 175 
 
130306-03 De CSR besluit unaniem om een UB-nacht te organiseren en met iedereen die geen tentamen 

heeft in ieder geval tijdens het avondgedeelte van de dag aanwezig te zijn.   
 
10. Checklist lastige dossiers 180 
Roos leidt de lijst in en vraagt of er aanvullingen zijn. Zilla vraagt hoe dit tijdens de overdracht gaat. Dit wordt binnen de 
werkgroep besproken. Bij de GV kan als punt dat er voorbereid moet worden. Bij Cv kan het schrijven van een goed 
vergaderstuk geplaatst worden. Farah denkt dat bij communicatie met de FSR de hoofddossierhouders bekend moeten 
zijn. Roos denkt dat dit de verantwoordelijkheid van de dossierhouder is. Ook Joeri denkt dat dit vanzelf goed moet gaan. 
 185 
11. HBO-p route 

Farah leidt het onderwerp in. Het dossier HBO-p route was een sluimerdossier dat nu door een wetsvoorstel weer actueel 
is geworden. Er is voorgesteld dat elke universiteit een eigen kader mag schetsen voor aanname van HBO-studenten. 
Farah wil graag een advies schrijven. Zij heeft het dossier al met de rector besproken op het IO. De rector wil graag de p-
route afschaffen, maar dit gaat niet. Er wordt gevraagd wat er nodig van een HBO-student om hem toe te laten tot het 190 
WO naast hebben van een p. Een intakegesprek om voorlichting te geven: Nick lijkt de emersion week de ideale manier. 
Ishtu kent uit de literatuur dat meerdere gesprekken beter zijn. Roos denkt omdat de UvA en HvA al veel samenwerken, 
ook de HvA gevraagd kan worden om studieadviseurs in te zetten voor de voorlichting. Alex vindt het van belang dat 
studenten duidelijk wordt gemaakt at de verschillen zijn. Toch vraagt hij zich af of de CSR zich hier bezig mee moet 
houden. Lucie is van mening dat nu de mogelijkheid er is om in een vroeg stadium input te leveren, de UvA deze kan 195 
aannemen. Roos snapt Alex’  punt, de raad moet niet de primaire eisen stellen, maar kaders scheppen voor de mensen die 
willen overstappen. De UvA kan dit dan in het beleid meenemen. Rik denkt aan: geen selectie voor de poort, maar op de 
HvA. Jet denkt dat als de raad geen beleid wil schrijven, de inhoud van het advies moet veranderen. Roos denkt dat er 
ook een advies kan worden geschreven over de doelen die de raad wil bereiken en dat als voorbeeld intakes kunnen 
worden genoemd als middel. Rik zou als doel graag zien dat de HBO-p route overblijft voor studenten die gemotiveerd 200 
zijn, maar er moeten checks zijn om de rendabelheid te behouden. Nick denkt dat toegankelijkheid niet het probleem is, 
maar dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen studenten die het wel en niet kunnen. Sascha is het eens met Rik. 
Hij wil geen beleid schrijven, maar wachten op een voorstel vanuit de UvA en daar op reageren. Jet vindt het belangrijk 
om een voorschot op het beleid te nemen, dit om ideeën van de rector voor te zijn. De rector is namelijk vooral voor 
WO-studenten  terug sturen naar het HBO. Roos begrijpt de rector, omdat er nu een cultuur is waarbij wordt gedacht dat 205 
de universiteit beter is dan het WO. Studenten kiezen voor beter, terwijl het HBO vaak beter bij hen past. Farah is het 
met Jet eens. Zij wil door haar eigen ervaring juist de doorstroom open houden. Rik is het eens met Jet en Farah en wil 
ook de toegankelijkheid behouden. Hij wil de ideeën meegeven, zodat deze in het beleid meegenomen worden. Joeri 
vraagt of de raad wil kijken naar studenten die nu de overstap gemaakt hebben. Jet denkt dat de UvA gevraagd kan 
worden om naar deze studenten een onderzoek te doen. Nick vraagt of er twee kaders geschetst moeten worden. Farah is 210 
het daar mee eens. Roos is het met Nick eens, discrimineren mag niet, er moet elke HBO student een kader geschetst 
worden. Tegelijkertijd is er een samenwerking met de HvA, dit kan ingezet worden bij promotie van de HvA. Nick denkt 
dat de kaders algemeen moeten worden gehouden en dan aparte invulling voor de HvA. De raad is het er mee eens dat er 
wel een advies moet komen. Zilla is het voor het tweede punt. Zij vindt echter wel dat een motivatiebrief persoonlijk is en 
tijdens een gesprek uitgewerkt kan worden. Roos vraagt de raad om nogmaals naar de basis te kijken en deze op de PV 215 
terug te brengen. Er komt een stuk met doelen, waarna de PV nar de middelen gaat kijken.            
 
130306-02 De raadsleden bekijken de basis van de HBO-p route en bespreken het onderwerp opnieuw op 

de PV. 
 220 
12. Inschrijvingsbesluit 

In het negatieve advies zijn een aantal informatievragen gesteld. In de reactie van het College staat weinig nieuws, omdat 
er nog veel in afwachting is. Nick vindt het echter van groot belang dat studenten snel weten waar zij volgend collegejaar 
aan toe zijn. Hij wil een advies schrijven waarin onvrede over de brief wordt geuit, maar dat de raad wel instemt. Farah is 
het ermee eens, maar wil dat de reden tot instemmen wel duidelijk naar voren komt. Ishtu vraagt naar de 225 
vertrouwelijkheid in verband met de rechtszaak. Dit vindt dan ook geen valide argument. Roos stelt dat de raad het besluit 
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vaststelt en dan de discussie aangaat over zaken die nog anders moeten. Rik is het met de aanpak eens. Ishtu vraagt zich af 
of de raad niet sterker staat als hij niet instemt. Dit doet hij ook al mag het College het besluit nemen. Lucie vraagt 
hoeveel duidelijkheid de convenantenregeling aan studenten geeft. Roos legt uit dat dit aan Den Haag ligt of het 
convenant wordt voorgezet. Hoe deze wordt voortgezet is nog onduidelijk. Rik is van mening dat de 230 
informatieverstrekking helder is op dit moment. Roos wil openen in de verstrekking dat er onderhandelingen zijn.  
 
130306-04 De CSR besluit unaniem dat Jaco en Nick het College mee kunnen delen dat het 

Inschrijvingsbesluit met daarin de collegegeldtarieven 2013-2014, ondanks het negatieve 
advies, vastgesteld kan worden.      235 

 
13. UvA VU-borrel (VERTROUWELIJK) 
 
De raad bespreekt de UvA VU-borrel voor. 
 240 
14. CSR in de media 

Lucie is net gebeld door de Folia en belt Dirk zo terug. De wc-krant wordt morgen opgehangen. Jet vraagt of iemand nog 
een bericht weet voor op facebook. P-dag en de UB-nacht worden genoemd.  
 
15. Wvttk  245 

- Afgevaardigden updates tijdens de PV: Rik is van mening dat de commissieupdates door het mailen zeer snel 
gaan. Hij stelt voor dat de afgevaardigden dit ook doen. Roos weet dat tijdens de evaluatie is afgesproken dat er 
een andere vorm wordt ingezet, bijvoorbeeld door het opschrijven van de updates voor zichzelf. Zij vindt dit al 
goed werken Nick denkt adt er veel ad hoc dingen zijn, waardoor updates onvolledig zijn. Ook weet Irma van 
eerdere raden dat nooit ieder eraan denkt om zijn stuk te mailen. Joeri denkt dat relevante dingen voor de raad 250 
ondergesneeuwd worden door andere informatie. Lucie stelt voor dat updates beknopter worden en dat 
dossierhouders sneller inspringen in informatiestukken. Roos vraagt of het gebruikelijk is om VZO updates rond 
te sturen. Dat wordt deze keer ook gedaan. Roos stelt voor om de updates binnen de raad te verspreiden. Ishtu 
vraagt of deze updates niet vertrouwelijk is. Dat zijn de updates niet. Sascah denkt dat er veel dubbelop 
informatie wordt verstrekt, maar ook dat er conflicten kunnen ontstaan, omdat een afgevaardigde iets vergeten 255 
heeft te zeggen. Lucie besluit dat huidige werksituatie gelijk blijft. 

 
 
16. Rondvraag en sluiting 

De website en huisstijl worden binnen de FSRen besproken. Zij drukt de raadsleden op het hart om deze punten goed te 260 
bespreken, zodat zij feedback krijgt. 
Roos vertelt dat 1.14 nog altijd voor stiltewerk gereserveerd is. 
Het corvee wordt niet altijd goed uitgevoerd. Roos wil dat corveeleden hun taak serieus nemen en noemt de namen van 
de raadsleden die deze week corvee hebben.  
  265 
Lucie sluit de vergadering om 12.44 
 
 
Besluitenlijst 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin alle relevante 270 

informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 
130306-02 De CSR besluit unaniem om Zilla het mandaat te geven om namens de CSR een UvA  

ergernissendag te organiseren in samenwerking met de ASVA.  
130306-03 De CSR besluit unaniem om een UB-nacht te organiseren en met iedereen die geen tentamen heeft in 

ieder geval tijdens het avondgedeelte van de dag aanwezig te zijn.   275 
130306-04 De CSR besluit unaniem dat Jaco en Nick het College mee kunnen delen dat het Inschrijvingsbesluit met 

daarin de collegegeldtarieven 2013-2014, ondanks het negatieve advies, vastgesteld kan worden.      
 
Actielijst  
130213-02 De persoon die nog moeten betalen voor het CSR-weekend doet dit zo spoedig mogelijk. 280 
130213-03 Het DB stelt een media strategie op, voor de UvA VU samenwerking.  
130220-03 Rik stuurt de uitleg van de FGw over de verdeling van overgebleven geld door aan de raad. 
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130220-05 Joeri organiseert een pubquiz over de basiskennislijst een maand na de PV van 130220. 
130227-01 De CSR bespreekt de vertrouwelijkheid van de eigen stukken op de PV. Sam brengt het punt naar de PV. 
130227-02 Zilla en Lucie schrijven een opinieartikel over de UvA VU samenwerking. 285 
130227-03 Lucie schrijft een stuk over aanstellingen van hoogleraren en het proces tot de aanstelling van het nieuwe 

lid van de RvT. 
130227-04 De raadsleden veranderen het wachtwoord van hun CSR-account. 
130227-05 Rik mailt informatie door aan de CSR over de bijeenkomst voor de studiegids op 25 maart. 
130306-01 Zilla verwerkt het stuk over het schrijven van degelijk agendastuk in de inwerkmap. 290 
130306-02 Raadsleden sturen input voor de nieuwe website door aan Jet, afgevaardigden doen hetzelfde als het stuk 

is besproken binnen hun PV.  
130306-02 De raadsleden bekijken de basis van de HBO-p route en bespreken het onderwerp opnieuw op de PV. 
 
Promemorie lijst 295 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Zilla en Lucie. 
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 300 

andere geïnteresseerde raadsleden. 
121205-02 De CSR besluit unaniem om de interne werkafspraken aan te nemen en zich hieraan te houden.  
130227-03 De CSR besluit na stemming om alles en iedereen meer te stimuleren met positieve dingen. 
 
 305 
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