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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 20 maart 2013 
Aanwezig: Lucie Gooskens, Jet van Genuchten, Joeri van Mil, Jaco van der Veen, Sam Quax, Nick de Rooij, Zilla Lupina, 
Alex Hartveld, Sascha Korzec, Ishtu Sadal 
 
Afwezig: Roos Bodrij, Sophia Zeeff, Farah Meeuse Slahouaoui, Rik van den Hoven 5 
Gast:  
 
Voorzitter: Lucie Gooskens 
 
Notulist: Irma Peters 10 
 
 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 15 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6.   Opheffen opleidingen  
7. UvA VU strategie (VERTROUWELIJK)  
8. ISO update  20 
9. Prestatieafspraken  
10. Draaiboek UB-nacht  
11. Taken AS  
12. SR video’s 
13. UvA VU (VERTROUWELIJK) 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 
We pleiten tijdens de junior stages in de kliniek voor een betere sociale geneeskunde stage. Veel studenten lopen nu een 
uurtje mee en mogen dan naar huis. Dit wordt soms wel pretweek genoemd. Dit vinden we niet wenselijk als je bedenkt 
dat meer dan 60% in de sociale geneeskunde terecht komt. We gaan een advies schrijven over een beter feedback systeem 
op tentamens. We geloven dat studenten meer leren door sowieso hun tentamen online terug te krijgen. We hebben een 
discussie binnen de raad of we niet nog een master student erbij willen. Volgende week gaan we een BSA standpunt 50 
innemen omdat we vermoeden dat dit toch gaat spelen bij ons. Ook hebben we het gehad over de rol van afgevaardigde 
en hoe de brug tussen CSR en FSR iets minder wordt. AMC is altijd een eilandje geweest. Hoe wordt dit minder? Ishtu 
vraagt of er tips zijn om de kloof naar de afgevaardigden AMC te overbruggen? Er wordt geopperd om het tijdens het 
afgevaardigden overleg voor te leggen of te bespreken met Lucie.  
 55 
FGw  
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FdR  
Er is gisteren gesproken over huisvesting. De verhuizing vindt plaats in 2016. De FSR zou geen kamer meer krijgen, maar 
dit is nog onderdeel van discussie. Het punt over stopcontacten is aangekaart en wordt meegenomen. De wc-krant moet 60 
in een UvA-brede afspraak komen. Er worden vragen opgesteld voor het panel studieadviseurs. Deze week zijn er 
mensen die van 9-21u tentamens hebben. Hier wil de FSR iets aan doen. Sam vraagt hoe de FSR weet dat de tentamens 
zo zijn ingedeeld. Dit kwam door de slechte overdracht. 
 
FEB 65 
Het OV ging goed. De decaan gaat nadenken over excell-cursussen via SEFA. Bachelorstudenten gaan meedoen met 
onderzoek. Vakevaluaties zullen in de studiegids komen te staan, zodat dezen vergeleken kunnen worden. De faculteit 
doet mee aan UvA-Q zodat data georganiseerd kan worden. Er komt een World-café waar over Internationalisering 
gesproken wordt. 
 70 
FNWI  
Er wordt een advies geschreven voor de mastervoorlichting. Er komt een BSA op een aantal opleidingen. Er wordt aan 
tutoraten gewerkt. Dit is verplicht en moet ook zo verwoord worden. Donderdag is het bestuurlijk overleg en vrijdag het 
informeel overleg. Gisteren was Sascha bij Bart Broers, dit komt terug bij het agendapunt UvA VU.  
 75 
FMG 
Er is en brief over stopcontacten gestuurd. Er zal met de OR naar de urennorm gekeken worden.  
 
Algemeen 
Jaco is bij Paul Doop geweest met een aantal raadsleden.  80 
 
4. Update commissies 

O&O   

We hebben in de commissievergadering gesproken over HBO P route, Farah komt met de plannen hiervoor naar de PV. 
Rik heeft een memo geschreven voor de FSR’en waarin we ze attenderen op de prestatieafspraken. Ook deze zal langs de 85 
PV komen. Rondom UvA/VU hebben we een aantal actuele zaken doorgesproken. De mediastrategie zal in de DB 
vergadering worden besproken. Zilla en Lucie zijn bezig met opinieartikelen rondom UvA/VU en Onderwijs vs. 
Onderzoek. De Lunch met de rector is geregeld. We zijn nu bezig met het werven van deelnemers. De lunch zal 
plaatsvinden op 16 april. 
 90 
O&F   
Vorige week heeft de commissie organisatie en financiën een plan voor een interactieve FAQ besproken. Doel is een 
digitale vraagbaak te organiseren waar studenten vragen kunnen stellen die zichtbaar zijn voor iedereen. Problemen die je 
herkent kun je omhoog stemmen, waardoor de meest bruikbare tips zichtbaar zijn voor een groter publiek. Farah legde 
een overzicht voor van het faciliterende beleid van de UvA voor gehandicapten. Ze gaat uitzoeken of er knelpunten zijn 95 
die aangepakt kunnen worden. Ook hebben we kennis gemaakt met het nieuwe bestuur van Students for Sustainability 
Amsterdam. De eerste samenwerkingsafspraak is al gemaakt: Ishtu gaat met ze praten over duurzaamheid op het AMC. 
Woensdag is er weer een afspraak met de vicevoorzitter van het college van bestuur: met Paul Doop praten we onder 
andere over de besteding van profileringsgelden en de effecten van het gesloten woonakkoord op het huisvestingsplan 
van de UvA. 100 
 
V&C  
Deze week heeft V&C een lijst met wensen voor de website vastgesteld, besloten hoeveel rolbanners we voor de 
verkiezingen gaan aanschaffen en vastgesteld dat Zilla’s nieuwe dossiers de ergernissen dag en een samenwerking met de 
ASVA rondom het uitwisselen van studenten zijn. Verder is er een bijeenkomst van het huisstijlpanel geweest en vind 105 
komende donderdag de eerste UB nacht plaats. Met de verkiezingen die eraan komen is het belangrijk om iedereen eraan 
te herinneren de week van de verkiezingen en de week daarvoor vrij te houden, er zal nog een stuk komen over wat er van 
jullie verwacht wordt.   

De huisstijl is door de FSR’en besproken. Maandag is het huisstijlpanel bijeen gekomen. Er is besproken om de 
faculteitskleuren aan te houden. Het AMC is lastig, omdat groen de kleur is, maar rood wordt gebruikt. Het lettertype 110 
werd ook bevonden. Het panel wil graag wat meer voorbeelden zien van Cambria. Deze worden nu aan hen gestuurd. Er 
komt een beter gestroomlijnd logo en een vertikaal logo voor truien etc. er komt een google-docs template. 
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Nick en Jet gaan met een UvA-medewerker Steggel spreken over de promotie van de digitale stemoproep op het 
web.  
 115 
Sociale Commissie 
 
11.16 Sascha komt de vergadering binnen. 
 
5. Vaststellen agenda 120 
De agenda wordt vastgesteld. Studentenraadvideo’s wordt toegevoegd. Ook UvA VU komt op de agenda als 
vertrouwelijk onderwerp.  
 
6. Opheffen opleidingen  

Ishtu leidt het onderwerp in. De nieuwe procedure is vastgelegd met het College. Hier zal een draaiboek voor gemaakt 125 
worden. De vraag aan de raad is nu wat zij in het boek terug willen zien. De raad vindt de inhoud volledig. Als het 
draaiboek af is, wordt deze op de PV gepresenteerd. Alex vraagt of het boek zo kort mogelijk in de inwerkmap kan. Ishtu 
legt uit dat het boek een apart stuk is.  
 
130320-01 Als het draaiboek opheffen opleidingen af is, wordt deze aan de PV gepresenteerd. 130 
 
7. UvA VU strategie (VERTROUWELIJK)  

De CSR bespreekt de UvA Vu strategie. 
 
8. ISO update  135 
Iso en Lucie zijn naar het ISO geweest. De bijeenkomst ging over de amendementen. Er is er een aangenomen, waarna er 
veel discussie volgde. Dit is terug te vinden in de notulen van de AV en de bestuursupdate. Zilla vraagt of er nog vragen 
zijn. Het bindend studieadvies moet volgend Jet Bussemaker overal doorgevoerd worden, is het antwoord op Nicks vraag. 
Joeri vraagt naar de vragen van Jasper van Dijk over UvA VU.  Jorg zei dat hij de antwoorden op zijn vragen niet kon 
vinden. De vragen worden later beantwoord. Zilla vraagt in hoeverre de raad zich met het onderwerp bezighoudt en of er 140 
een besluit is. Lucie vertelt dat dit in het document staat. Sam vertelt dat in de brief van de minister staat dat 18 Hoge 
Scholen en Universiteiten het BSA willen invoeren. Dit gaat O&O verder uitzoeken.    
 
9. Prestatieafspraken  

Joeri en Rik hebben een memo geschreven voor de FSR’en, zodat ze deze met de decanen kunnen bespreken. Hij legt de 145 
memo voor aan de raad en vraagt om input. Ishtu vindt de memo een goed stuk en denkt dat er over het algemeen moet 
worden gekeken naar hoe het stuk leest door een buitenstaander. Ook de aanhef moet aangepast worden. Joeri vraagt hoe 
KUO verder uitgelegd moet worden. Dit is vrijwel niet uit te leggen. Jaco geeft een uitleg, deze kan onder de tekst. Er 
wordt ook ingebracht dat de term uit de tekst gelaten kan worden. Ishtu vraagt of het stuk op de PV moet komen of per 
mail naar de voorzitters. Joeri wil het stuk mailen, maar zal er morgen met O&O nog even naar kijken. Alex vraagt of 150 
Joeri nog input van de FSR’en wil ontvangen. Joeri legt uit dat het een verzoek is om mee te werken. Alex vraagt of hij het 
stuk naar zijn voorzitter mag sturen, zijn FSR vergadert in het Engels. Joeri maakt het stuk graag eerst af en stuurt hem 
dan door. 
 
130320-01 De CSR besluit unaniem om de memo prestatieafspraken te versturen aan de FSR’en.  155 
 
10. Draaiboek UB-nacht  

Jet heeft een schema rondgestuurd en vraagt of er onduidelijkheden zijn. Zij heeft mensen random ingedeeld. De 
voorbereidingen beginnen om 18.00. vanaf 19.00 worden flyers aan de deur van de UB uitgedeeld. Om half 8 opent Paul 
Doop de avond met antwoord op vragen van de studenten. Vanaf half 9 beginnen er elk uur nieuwe activiteiten. Jet geeft 160 
de workshop planning en vraagt ondersteuning. Zilla heeft ideeën voor ondersteuning bij de CSR-stand. Zilla is hier laat 
van op de hoogte gesteld en zal er nog met jet over in conclaaf gaan. Irma geeft ’s morgens yoga. Zij vraagt of studenten 
wel van de tijd op de hoogte worden gebracht. De tijd zal goed aangekondigd worden op onder meer de flyer. Alex merkt 
op dat Sam op twee plekken tegelijk moet zijn om half 8. Sascha merkt op dat Sam ook nog elders hoort te zijn. Zilla 
vraagt of er foto’s worden gemaakt. Dit wordt door de UB gedaan en STV komt filmen.   165 
 
11. Taken AS  



 
 

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
Centrale Studentenraad 

 

 4
 

Irma loopt het takenlijstje van het secretariaat af en vraagt of er dingen onduidelijk zijn. Daarna vraagt zij of er vragen zijn 
aan Renee, over communicatie UvA, ICT, geld en extra taken AS etc. Nick stelt voor om een WHW training in te 
plannen. Deze plannen Irma en hij en Sam in. Nick draagt FS aan halhuur voor de verkiezingen als klacht voor Renee. 170 
Sam vraagt naar de indeling van de p-schijf. Irma vertelt over het programma dat is teruggeroepen, maar gaat van de 
zomer verder met DIV kijken naar optimale archivering. 
 
130320-02 Irma, Nick en Sam plannen een WHW stoomcursus. 
 175 
12. SR video’s 

Na een korte leespauze vraagt Sam naar het budget en of er niets van de CSR gevraagd gaat worden. Alex heeft inderdaad 
al al het materiaal en heeft enkel nog een microfoon nodig. Sam vraagt naar hulp vanuit de UvA. Dit is veel duurder. Jaco 
vraagt of Alex kan monteren. Dat gaat hij leren. Zilla biedt aan om hem te helpen. Sam vraagt zich af of Alex snel genoeg 
leert om goed te kunnen monteren. Mogelijk kan er toch hulp ingehuurd worden. Sascha vertelt over CSR-tv, dat ook zelf 180 
gemonteerd is. Als het filmpje echt niet mooi is, wordt het niet uitgebracht. Sascha weet ook dat Alex door de DvhJ en 
andere projecten al meer weet van monetren. Alex vertelt dat hij ook contactpersonen heeft die hij om hulp kan vragen. 
Lucie vraagt de raad of hij het eens is met het maken van filmpjes. Het antwoord is volmondig ja.  
 Alex wil graag weten hoe de filmpjes te verspreiden. Ishtu vraagt naar de thema’s en vraagt zich af of het eerst 
genoemde thema wel het juiste is. Jaco denkt dat een youtube-kanaal handig is voor verspreiding van het filmpje. Hij wil 185 
raadsdoelen met de film bereiken en niet onderwerpen die de Folia ook kan belichten. Alex legt uit dat hij als theam 
evaluatie heeft gekozen, omdat elke student ermee te maken heeft. Hij is begonnen met een pilot en wil dit over twee 
weken afronden. Ishtu lijkt het leuk als er een filmpje komt. Als studenten het kanaal moeten blijven volgen, zijn 
populistische onderwerpen belangrijk. Zij vindt het vreemd dat Alex al is begonnen met het thema, terwijl dit nog niet op 
de OPV besproken is. Lucie legt uit dat dit het startsignaal is, het thema is wel op de CV besproken. Joeri is het eens met 190 
Ishtu’s opmerking over ludieke onderwerpen die mensen trekken. Hij complimenteert Alex met zijn voorwerk. Sam is het 
eens met populistische onderwerpen en stelt voor om twee filmpjes op de site te zetten. Sascha legt uit dat het nog wel 
om een pilot gaat, twee films is wel veel. Ook Ishtu vraagt of er genoeg tijd is voor het maken van filmpjes, gezien de 
verkiezingen. Alex doet het werk grotendeels zelf en heeft soms hulp van anderen. Lucie stelt voor om met een pilotfilm 
te beginnen.   195 
 
13. UvA VU (VERTROUWELIJK) 

De CSR bespreekt de ontwikkelingen omtrent de UvA VU samenwerking           
 
14. CSR in de media 200 
Sam heeft gehoord dat het convenant door gaat. Lucie vraagt of er leuke dingen zijn voor in de wc-krant. Er is al een stuk 
over het profileringsfonds en de UB-nacht. Sam oppert dat men maar een week heeft om te solliciteren voor de 
verkiezingen.  
 
15. Wvttk  205 
Van het punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
16. Rondvraag en sluiting 

Irma vraagt hoe laat het inwerkgroepje bijeen komt. Dit is om 13.30u. 
 210 
Lucie sluit de vergadering om 12.38 
 
 
Besluitenlijst 
130320-01 De CSR besluit unaniem om de memo prestatieafspraken te versturen aan de FSR’en.  215 
 
Actielijst  
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. 220 
130227-01 De CSR bespreekt de vertrouwelijkheid van de eigen stukken op de PV. Sam brengt het punt naar de PV. 
130227-02 Sascha en Rik schrijven een opinieartikel over de UvA VU samenwerking. 
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130306-01 Zilla verwerkt het stuk over het schrijven van degelijk agendastuk in de inwerkmap. 
130306-02 O&O bekijkt de basis van de HBO-p route en bespreekt het onderwerp opnieuw op de PV. 
130320-01 Als het draaiboek opheffen opleidingen af is, wordt deze aan de PV gepresenteerd. 225 
130320-02 Irma, Nick en Sam plannen een WHW stoomcursus. 
 
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.  230 
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.  235 
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. 
 
 240 
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