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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 13 maart 2013 
Aanwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Jet van Genuchten, Joeri van Mil, Jaco van der Veen, Sam Quax, Sophia Zeeff, 
Nick de Rooij, Rik van den Hoven, Zilla Lupina, Alex Hartveld, Sascha Korzec, Ishtu Sadal, Farah Meeuse Slahouaoui 
 
Afwezig:  5 
Gast:  
 
Voorzitter: Lucie Gooskens 
 
Notulist: Irma Peters 10 
 
 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 15 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6.   Internationalisering 
7. Inschrijvingsbesluit 
8. Profileringsfonds 20 
9. ISO AV 
10. Huisstijl 
11. CSR in de media 
12. Wvttk  
13. Rondvraag en sluiting 25 
 
 
Opening 

Lucie opent de vergadering om 11.03 
 30 
1. Post 

De postlijst wordt doorgenomen.  
 
2. Vaststellen notulen 

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 35 
 
3. Mededelingen 

DB   
 
Afgevaardigden 40 
 
AMC 
Gisteren was de PV waar werd gesproken over de huisstijl en website en vertrouwelijkheid binnen de raad. Ook werd er 
gesproken of blokboeken wel of niet digitaal moesten. De kandidaten voor de verkiezingen waren ook aanwezig. 
 45 
FGw  
De puntjes op de I worden gezet met betrekking tot de OER. Er is een facultaire strategische agenda ontvangen door de 
FSR, hier heeft de raad inspraak op. De raad is bezig met de studieadviseurs en honours. Eind maart komt er een gesprek 
over de adviseurs, daarna mag Rik de raad ook over deze informatie vertellen. Er komt een bladenrek waar alle 
opleidingsbladen in komen. Sascha vraagt of er een inwerkweekend op de FGw komt. Dat is wel het geval, Rik is hier mee 50 
bezig. 
  
FdR  
Er wordt een advies over het bacheloressay geschreven. De FSR is hier zeer voor en wil dat inschrijvingen soepeler gaan. 
Volgende dinsdag is er een gesprek over huisvesting.  55 
 



 
 

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
Centrale Studentenraad 

 

 2
 

FEB 
FEB krijgt de uitslag van het geschil met de decaan over de studieweek.  
 
FNWI  60 
AFS, BSA lopen nog. BSA zal waarschijnlijk enkel bij de studies wiskunde, natuurkunde en scheikunde worden ingevoerd.  
 
FMG 
Er wordt gewerkt aan de OERen en gesproken over wat er met de 7,5en moet gebeuren. Ook wordt er nog steeds 
gesproken over de stopcontacten met huisvesting. Rik vraagt naar de 7/7,5 discussie. Bij de oude raad was hier veel om te 65 
doen. Zij dachten dat de raad met de 7,5 wilde instemmen, maar dat is niet het geval. Alex laat weten dat zijn FSR ook 
voor het stopcontactbeleid is. Op hun faculteit heeft hij de eis er door gekregen.  
 
Algemeen 
De huisstijl moet deze week binnen de FSRen worden besproken. Irma ontvangt nazendingen ook graag op papier.  70 
 
4. Update commissies 
 
O&O Vorige week dinsdag was een overlegvergadering met de rector. Dit heeft nieuwe informatie opgeleverd voor 
onder andere UvA/VU. Daarnaast hebben we gesproken over excellentie, prestatieafspraken en Intake & Matching. 75 
Excellentie gaan we binnenkort een keer uitgebreid bespreken in de commissievergadering. Bij prestatieafspraken sturen 
we een memo naar de FSR’en om ze te attenderen. Wat betreft Intake & Matching blijven Zilla en Farah in de werkgroep 
zitten. Uiteindelijk zal ook dit dossier naar de faculteiten gaan. We hebben tijdens de CV eveneens gesproken over 
opheffen opleidingen. Ishtu en Sophia maken op dit moment een informatieboek voor de FSR’en zodat de regels voor 
hen duidelijk worden. Ishtu en Farah komen met een stuk naar de PV om het te hebben over hun plannen m.b.t. 80 
internationalisering. Aanstaande dinsdag is er weer een afspraak met de Raad van Advies van de CSR. Hier zullen we 
onder andere UvA/VU bespreken. Nick vraagt naar de bespreking van opheffing opleidingen. Deze gingen nog niet over 
specifieke bachelors legt Joeri uit. Als dat wel zo is, laat hij het weten.  
 
O&F  Met de rector is vorige week onze nieuwe lijst met verbeterpunten voor SIS besproken. In de commissie is 85 
vorige week gewerkt aan een reactie over het inschrijvingsbesluit, waarin onder andere de instellingscollegegelden staan. 
Met de vorige brief van het College van Bestuur waren we nog niet tevreden, vooral omdat het geen blijk gaf van visie op 
de betaalbaarheid van tweede studies. Op de VU wordt momenteel gewerkt aan de onderbouwing van de hoge tarieven 
door de daadwerkelijke kosten uit te rekenen. We willen graag dat dit ook op de UvA gebeurt. In de 
commissievergadering hebben we de bestuursbeurzenregeling onder de loep genomen, waar het de eisen aan de 90 
individuele student betreft. Om in aanmerking te komen voor een beurs moet je bijvoorbeeld een bepaald aantal 
studiepunten gehaald hebben. Verder is er eindelijk een afspraak om te spreken over de financiering van 
studentenraadspartijen. En wisten jullie dat we een UB nacht organiseren? 
 
V&C De ontwerpen voor de verkiezingen zijn nu echt bijna definitief. Voor de invulling van het extra budget hebben 95 
bedacht om kartonnen displays voor op tafels te kopen en grote rolbanners. Het wordt allemaal heel mooi en zichtbaar. 
Voor de huisstijl ligt er nu een eerste voorstel klaar, in afwachting van jullie feedback. Voor de website wacht ik nog op 
terugkoppeling vanuit bijna alle raden, dus spoor je raad aan om het te bespreken en terug te koppelen. Alex is bezig met 
het maken van een filmpje, hierover komt volgende week een informerend stuk naar de PV. Zilla heeft met de ASVA 
gepraat een gaat aan de slag met een project om studenten uit te ruilen tussen verschillende opleidingen. Er hangt weer 100 
een nieuwe WC krant, met dank aan Lucie en Sophia. De verkiezingen kunnen plaatsvinden, dankzij de harde inzet van 
Nick en Irma zijn de locaties geboekt. Wat we van de CSR verwachten tijdens de verkiezingen zal volgende week in de PV 
worden besproken. 
 
Sociale Commissie 105 
 
5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. Punt 8 de AFS tijdlijn is op de p-schijf terug te vinden. 
 
6. Internationalisering 110 
Ishtu leidt het agendastuk in. Er is al gesproken met Bobby en de FMG. Bobby heeft uitgelegd dat het beleid erg gericht is 
op buitenlandse studenten, terwijl de FSR meer naar de UvA-student in het buitenland wil kijken. Nick vertelt dat er op 
zijn faculteit slecht Engels wordt gesproken door de studenten. De vraag van Ishtu is om met alle FSRen rond te tafel te 
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zitten om te spreken over internationalisering. Ssacha laat weten dat er op de FNWI veel aan internationalisering wordt 
gedaan, maar dit is niet erg zichtbaar. Roos is het met het voorstel eens, maar wil weten wat er bedoelt wordt met talen. 115 
Zij stelt voor om ook dit onderwerp op de bijeenkomst voor te leggen. Ishtu vraagt de afgevaardigden om hun raad voor 
te lichten over de bijeenkomst. Na de bijeenkomst brengt Ishtu het onderwerp terug naar de commissie en de PV. Een 
reactie op het advies komt deze week, laat Lucie weten. 
 
130313-01 De afgevaardigden lichten hun FSR in over de bijeenkomst over Internationalisering. 120 
 
7. Inschrijvingsbesluit 

Na een korte leespauze wordt de brief per alinea doorgenomen. De algemene indruk van het stuk is goed. 
Al.1, 2, 3, 4, 5, 6: geen 
Al.7: Ishtu vraagt naar het gedeelte over de VU en hoe men aan deze informatie komt. Dit heeft de raad op de borrel 125 
gehoord.  
Al.8: Op regel 45 wordt landelijke regel opleidingen gesteld. Lucie vraagt of dat niet opleiding moet zijn.  
Al.9, 10: geen 
 
130313-01 De CSR besluit unaniem de brief Inschrijvingsbesluit aan het College te versturen, met in 130 

achtneming van de wijzigingen zoals verwoord in de pv van 130313. 
 
11.21  Farah komt de vergadering binnen. 
 
8. Profileringsfonds 135 
Na een korte leespauze stelt Ishtu voor om artikel 1 van de regeling bestuursbeurzen ook te lezen. Ishtu legt uit dat de 
kaders voor wie recht heeft op een bestuursbeurs opnieuw worden bekeken door de werkgroep. Zij vraagt de raad of zij 
de werkgroep nog dingen mee willen geven. Een voor een worden de voorwaarden doorgenomen: 
1. Spreekt voor zich 
2. Een student moet recht hebben op studiefinanciering. Tot de 12e maand van de lening na de studiefinanciering kan 140 

een student nog recht hebben op een beurs. Farah vindt dat dit ter discussie gesteld kan worden en vraagt waarom 
juist hier de grens gesteld is. Ishtu denk dat nominaal plus en jaar als regel is aangenomen. Jet denkt dat dit gedaan is 
om mensen te stimuleren om na een tijd enkel nog voor hun diploma kunnen gaan. Deze regeling geldt echter niet 
voor de medezeggenschap, vult Farah aan. Sascha begrijpt de regeling wel. Als je in het 6e studiejaar nog een 
bestuursjaar kan doen, loopt je erg uit. Rik vraagt wat Farah veranderd wil zien. Dat weet zij niet precies, zij wilde 145 
het alleen ter discussie stellen. Jaco vraagt hoe het zit met buitenlandse studenten die geen recht hebben op 
studiefinanciering. Roos vindt het vreemd dat medezeggenschapsregelingen anders zijn. Zilla vraagt of het klopt dat 
je maar 24 maanden beurs kan krijgen. Dat klopt. Sophia vraagt of de medezeggenschapsbeurs mee telt voor de 24 
maanden. Dat is niet het geval, omdat deze regeling geheel anders is. Roos vraagt zich af of het de bedoeling is dat 
een student een beurs krijgt aan het begin van zijn studie en daardoor uitloopt, maar niet aan het eind van de studie 150 
een beurs kan aanvragen. Lucie is bijvoorbeeld ook aan het eind van haar studie een bestuursjaar gaan doen. Na haar 
CSR-tijd mag zij niet opnieuw een bestuur in. Rik ziet graag het punt van Jaco beantwoord. Deze vraag neemt Ishtu 
mee. Alex vindt dit vooral relevant voor de FEB, omdat hier veel internationale studenten zijn. Ishtu weet dat clubs 
enkel een beurs krijgen als iedereen toegang tot de vereniging heeft, niet enkel internationale studenten. 

3. Een student moet dit en vorig jaar bij de UvA ingeschreven staan. Jet denkt dat hier anders misbruik van wordt 155 
gemaakt, bijvoorbeeld door HvA-studenten. Roos denkt dat als er meer harmonisatie met de HvA komt, het punt 
weg zal vallen. Rik verwijst naar FNWI studenten die pas na 6 maanden kunnen beginnen. Hij vraagt zich af of hier 
een uitzondering voor kan worden gemaakt. Joeri denkt dat de gehele beurs in het tweede jaar kan worden 
aangevraagd. Sascha ziet deze maatregel graag niet, omdat veel studenten in hun eerste jaar in besturen gaan. Ook 
Roos denkt dat dit veel extra werk op kan leveren als er uitzonderingen worden gemaakt. 160 

4. Belangrijk hierbij is het woord ‘gemiddeld’. Het gaat dus om het gemiddelde van de jaren ervoor. Sascha weet dat 
deze regel veel problemen kan opleveren en schets zijn eigen situatie. Rik stelt dat eerstejaars studenten op de FNWI 
door hun bestuurswerk geen gemiddelde van 40 punten halen. Wat gebeurt er met hen? Lucie stelt dat hierop gelet 
moet worden. Jaco denkt dat als er geen grote problemen door de regels zijn, ze niet veranderd moeten worden. 
Alex vraagt hoe de regels zitten bij contractstudenten. Farah weet adt haar studievereniging moeite had met het 165 
zoeken naar nieuwe bestuursleden en vraagt of dit beter kan. Andere raadsleden reageren door te zeggen dat alle 
besturen hier altijd problemen mee hebben. Joeri vraagt naar de bestuursbudgetten. Hier is nog niet over gesproken, 
vertelt Ishtu. Joeri denkt dat als dit weggehaald wordt, dit een groot probleem voor het eerste artikel oplevert. Jaco 
legt uit dat schakelstudenten het te zwaar hebben om mee te doen aan een bestuur. Dit was niet Alex’ punt, het gaat 
hem om het masterjaar na het schakeljaar.  170 
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5. Er wordt een vraag gesteld over tweede masters waarbij geen bestuursbeurs voor gegeven wordt. Ssacha denkt dat er 
maar een hele kleine groep wordt uitgesloten. De raad sluit zich hierbij aan.  

Ishtu neemt de input van de raad mee naar de werkgroep. Het onderwerp zal nog vaker terugkomen op de PV, omdat er 
meer aspecten te bespreken zijn. 
 175 
130313-02 Ishtu neemt de input van de raad over het profileringsfonds mee naar de werkgroep en brengt 

het onderwerp terug naar komende pv’s.  
 
9. ISO AV 

Zilla en lucie gaan vrijdag naar de ISO AV. De HvA heeft een paar amendementen ingediend op het plan van de ISO. 180 
Zilla wil hier graag mee instemmen en vraagt de raad of hij het hiermee eens is. ook wil zij complimenten geven voor het 
onderzoek naar de medezeggenschap. Lucie vertelt dat amendementen door drie partijen moeten worden ondersteund. 
Dit is vrijwel niet te doen en Lucie is tegen deze regel. Het VZT stelt voor om de amendementen voor te bespreken en 
deze daarna per acclamatie op de AV goed te keuren. Zij verwacht dat het vrijdag qua amendementen lastig wordt. De 
raad is het eens met de amendementen van de HvA. Het tweede punt, de medezeggenschap  wordt soms iets te algemeen 185 
beschreven, vindt Jaco. Lucie weet dat het ASVA rechtsbureau de stukken in de WHW wil krijgen. Ook willen zij een 
contactpersoon bij het ministerie. Hier wordt hard voor gelobbyd. Lucie wil graag overleg tussen centraal en decentrale 
raden. Roos ziet het overleg zo dat als een afgevaardigde systeem onder het voorstel officieel overleg valt, het wel goed 
kan gaan. Rik is voor een afgevaardigde systeem en vraagt zich af of dit in de wet moet komen. Jaco vreest dat er dan 
verplicht formeel bijeengekomen wordt door centraal en decentraal, maar dat dit niets oplevert. Ishtu denkt dat hier wel 190 
meerwaarde in zit. Op haar faculteit is het contact tussen de twee groepen namelijk erg slecht. Roos kan zich vinden in de 
tegenwerpingen tegen informeel overleg. Mogelijk moet de uitvoering in de WHW anders gebeuren. Op Riks opmerking 
antwoordt Lucie dat het ISO hier aan werkt. Roos wil niet alles ophangen op het afgevaardigde systeem. Het werkt niet 
overal, zoals op de ACTA, maar het is niet het enige probleem. Sascha denkt dat het bij de CSR los van de ACT, juist 
door het afgevaardigdensysteem zeer goed werkt. Lucie vraagt of de raad het ISO andere dingen wil voorleggen. Sascha 195 
heeft Jorg van het ISO gemaild over de samenwerking. Hij hoort graag wat het ISO van het onderwerp vindt. Rik wil 
navraag laten doen naar de pilotregeling. Jet vraagt zich af of er problemen worden verwacht van studenten die bang zijn 
voor het sociaal leenstelsel. Farah stelt het BSA voor als onderwerp. 
 
130313-03 De CSR besluit  unaniem om Lucie en Zilla het mandaat te geven om de input geleverd tijdens 200 

de pv van 130313 mee te nemen naar de ISO AV van 15 maart 2013.      
 
10. Huisstijl 

Jet leidt het onderwerp in. Naar aanleiding van het huisstijldocument wil zij weten wat de mening van de raad hierover is. 
Dit zal zij meenemen naar het panel.  205 

1. Er zijn twee lettertypes in de stijl, dit komt vaker voor. Nick wil graag een alternatief voor lettertype 1. Dit is 
cambria. Jet legt uit dat de huisstijl door ieder makkelijk te gebruiken moet zijn. Cambria is overal terug te 
vinden. Jaco vraagt om een ander type te kiezen voor de platte tekst, dan de UvA heeft. Jet legt uit dat de UvA 
keuze te serieus is ofwel te veel een boekletter. Ishtu deelt Nicks gevoelens over het lettertype. Zij wil het logo 
graag in andere typen zien ter vergelijking. Roos vraagt naar het faculteitstype. Zij associeert dit met de vrije 210 
school. Andere raadsleden delen dit niet. Jaco vindt het tweede type mooi, het eerste minder. Hij stelt voor om 
voor de eerste, interne communicatie wel een strak type te kiezen. Jet neemt het punt mee, maar wil liever niet 
meer dan twee types hanteren. Alex vindt het stuk, geschreven in de twee types, erg mooi. Dit ziet er modern uit. 
Jet legt uit dat het balanceren blijft tussen praktisch en mooi.   

2. De kleuren van het diagram worden door Nick erg goed bevonden. Rik vraagt zich af waarom de kleuren van de 215 
FNWI en FMG zo erg op elkaar lijken. Dit ligt aan het scherm legt Jet aan. Sophia is tegen de paarse kleuren, zij 
vindt deze te kinderachtig en houdt liever vast aan het roze. Ishtu vraagt wat de raad van de mix van kleuren. 
Sam is voor een uniforme kleur. Farah stelt roos voor. Jaco denkt ook dat een kleur, voor bijvoorbeeld een balie, 
nuttig kan zijn. De afwijkende kleuren van de UvA zijn bewust gekozen, legt Jet uit. Er is gekozen voor een 
fellere variant van de UvA-kleuren. Jaco stelt voor om de kleuren nog even te testen naast elkaar, om te zien of 220 
de kleuren dichter naar elkaar of uit elkaar moeten. Alex laat een voorbeeld zien en stelt voor om een kleurblok 
in de logo’s te zetten. Jet heeft dit voorstel eerder gehoord. Roos denkt dat de nieuwe kleuren door de faculteiten 
zelf goedgekeurd moeten worden.  

3. De stijl wordt zeer goed bevonden door de raad. Joeri vraagt of het logo lettertype 1 is. Deze is zelf getekend, 
legt Jet uit. 225 

4. De verschillende elementen worden besproken. Jet vraagt naar bijvoorbeeld de ruimte, balkjes etc. van de 
voorbeelden. Alex legt het voorbeeld van de wc-krant voor. Hij vindt het voorbeeld hip, maar vraagt zich af of 
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het niet te modern wordt voor een universiteit. Joeri heeft het gevoel dat het logo van de FNWI niet goed is 
uitgelijnd. Roos lijkt het dat bij grote voorbeelden de naam van de raad onder het logo te staan en bij kleine 
voorbeelden niet. Jet begrijpt hieruit dat een strak logo beter is. Jaco vraagt naar het stijlelement en de gedachte 230 
er achter. Jet denkt dat Bas dacht aan een website menu manier. Het geeft verbondenheid tussen de raden. Jaco 
vindt het element te digitaal. Hij wil ook graag weten of er al gedacht is aan elementen voor flyers, post etc. En 
hoe deze te beveiligen tegen de tand des tijd. Jet weet dat Bas templates kan maken die deels te bewerken zijn. Er 
wordt verder ingegaan op het moderne karakter van de stijl. Joeri stelt voor om een boekje in de nieuwe stijl uit 
te printen en te bekijken na de pv.   235 

Jet en Ishtu nemen de input mee naar het panel en koppelen nieuwe dingen later weer terug naar de pv.           
 
12.17 Sam komt de vergadering binnen.    
 
130313-02 Jet en Ishtu nemen input van de raad mee naar het panel voor de huisstijl en koppelen nieuwe 240 

ontwikkelingen terug naar de CSR. 
 
11. CSR in de media 

Lucie heeft extra tijd om met Zilla en Sam opiniestukken te schrijven. Er is een stuk over de MOS en RvT. Er wordt 
geschreven over de UvA/VU samenwerking. Met Zilla schrijft Lucie over het onderwijs. Lucie schrijft over de nationale 245 
studentenenquête. Sam heeft over wetenschapsintegriteit geschreven. Het stuk wordt later vandaag naar Dirk van de Folia 
gestuurd. Lucie vraagt input voor de wc-krant. Op de wc-krant moet komen: de winnaar van de linke de CSR actie, UB-
nacht, lunch met de rector.  
 
12. Wvttk  250 
Van het punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
13. Rondvraag en sluiting 

De corveeploeg wordt genoemd door Roos. Zij bedankt Joeri voor het schoonmaken van de koelkast. Jet wil graag input 
voor de website. Irma vraagt of Sophia en Jaco nog even naar de gemarkeerde zin in de notulen van het OV willen kijken. 255 
Dit doen zij op de cv. Sascha gaat binnenkort weer een afgevaardigde overleg plannen. Roos vraagt input voor het 
gesprek met Miek Krol.  
 
Lucie sluit de vergadering om 12.33 
 260 
 
Besluitenlijst 
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.   
130313-01 De CSR besluit unaniem de brief Inschrijvingsbesluit aan het College te versturen, met in achtneming van 265 

de wijzigingen zoals verwoord in de pv van 130313. 
130313-02 De CSR besluit  aunaniem om Lucie en Zilla het mandaat te geven om de input geleverd tijdens de pv 

van 130313 mee te nemen naar de ISO AV van 15 maart 2013.      
 
Actielijst  270 
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 (investeringen van FGw) door 

aan de raad. 
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. 275 
130227-02 Zilla en Lucie schrijven een opinieartikel over de UvA VU samenwerking. 
130306-01 Zilla verwerkt het stuk over het schrijven van degelijk agendastuk in de inwerkmap. 
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 O&O bekijkt de basis van de HBO-p route en bespreekt het onderwerp opnieuw op de PV. 280 
130313-01 De afgevaardigden lichten hun FSR in over de bijeenkomst over Internationalisering. 
130313-02 Ishtu neemt de input van de raad over het profileringsfonds mee naar de werkgroep en brengt het 

onderwerp terug naar komende pv’s.  
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130313-03 Jet en Ishtu nemen input van de raad mee naar het panel voor de huisstijl en koppelen nieuwe 285 

ontwikkelingen terug naar de CSR. 
 
Promemorie lijst 
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.  290 
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.  295 
130227-03 De CSR besluit na stemming om alles en iedereen meer te stimuleren met positieve dingen. 
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. 
 
 300 
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