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

Lucie opent de vergadering om 11.04 
 30 
1. Post 

De postlijst wordt doorgenomen.  
 
2. Vaststellen notulen 

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

DB   
 
Afgevaardigden 40 
 
AMC 
 
FGw  
Het uitje van de FSR was leuk. Er is een gesprek geweest met de studieadviseurs. Er is hoop. De OER is vrijwel af. 45 
 
FdR  
Nick heeft overleg gehad over het programmacollege met dhr. Bron. Er zal worden gekeken of er vraag is naar een 
macrotest, licht Lucie toe. Het gaat onder meer om psychologie en politicologie. Er is een angst dat goede docenten naar 
de Masters verhuizen. Sascha weet dat dit bij de AUC wel is gebeurd. 50 
 
FEB 
Er is met de decaan gepraat over het gammacollege. Hij is positief, maar wil hier geen budget aan uitgeven. Het idee is nu 
centraal getrokken. Nick denkt dat de FdR penvoerder is en het voortouw zal nemen. 
 55 
FNWI  
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FMG 
 
Algemeen 60 
Sascha keek op wie betaald wat en wil dat alles weer rechtgetrokken wordt. Roos maakt een cadeautjesregeling. Nick heeft 
net een goed gesprek gehad met IC.  
Irma kondigt aan dat er iemand van het IC langs kan komen om het mailarchief op orde te brengen. Daarbij verzoekt zij 
de raadsleden om de secretariaatsmap, nr. 14 op de p-schijf niet zomaar ververplaatsen. Dit omdat de archiefmap van 
outlook een automatische koppeling heeft met deze map. 65 
 
130403-01 Roos stelt een cadeautjesregeling op. 
 
Update commissies 
 70 
O&O  We hebben afgelopen commissievergadering gesproken over de samenwerkingen bij de Academisch Medisch 
Centra. Daarnaast hebben we gesproken over de andere onderdelen van de AAA (uva vu) en hoe we de PV hier bij 
betrekken. Het gesprek met de RvT hebben we ook voorgesproken. Het IAO met de rector en het gesprek met de RvT 
gingen grotendeels over AAA. We hebben daar onze zorgen meegegeven. Op de PV staat vandaag een stuk over AAA bij 
FSRen. Op de commissievergadering van morgen bespreken we onder andere HBO-P route.  75 
 
O&F - 
 
V&C Deze week heeft V&C niet vergaderd. Wel hebben we mailtjes gekregen van twee nieuwe facultaire partijen, de 
facultaire actie partij en het wetenschappelijk verbond. Daarnaast hebben we over de mail de borrel aan het einde van de 80 
verkiezingsweek besproken. Hieruit bleek dat veel gratis en goedkoop bier een van de belangrijkste factoren was, dus ik 
ben nu aan het praten met Eurest over het atriumcafé of de krater. Volgende week komt heir een stuk over naar de PV. 
Jet vraagt wie er achter het Wetenschappelijk Verbond zitten. Sascha heeft een vermoeden, maar weet dit niet zeker. 
 
Sociale Commissie 85 
 
11.17/11.20 Sam en Farah komen de vergadering binnen. 
 
4. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. Jet Bussemaker heeft de afspraak verplaatst, het punt wordt van de agenda gehaald.  90 
 
5. Ontwikkelingen VU 

Donderdag is er groot nieuw de wereld in gebracht. De raad heeft met de ASVA gereageerd door middel van een pittig 
persbericht. Lucie heeft het nieuws aan de Folia en de VU studentenraad gebracht. Flip van de COR wil dat de COR meer 
doet. Radboud stond wel in de Folia deze week. Lucie vraagt of men vragen heeft over het persbericht. De raad is zeer 95 
tevreden met de reactie. Sascha vraagt of de raad de brief van de decanen kan inzien. Waarschijnlijk kan dit niet. Lucie 
heeft wel contact gehad met de VU-raad, zij willen geen openbare brief sturen.  
 
6. Nabespreking RvT 

Sascha merkt op dat het College weer bij het gesprek zat en vraagt zich af waarom dit nodig is. Het zit de openheid in de 100 
weg. Ook vraagt hij zich af waar de rest van de RvT was. Sam weet dat het bijzitten van het College niet verboden is. 
Lucie geeft aan dat de raad wel geluk had dat de voorzitter van de RvT er was. Rik wil een brief sturen met de vraag of er 
nog een keer apart met de RvT gesproken mag worden. Jet vindt dat de raad niet te veel eisen mag stellen. Zij vond het 
prima dat het College erbij zat, omdat zij dan direct de kritiek van de CSR te horen kregen. Jaco is het met Jet eens, wel 
vond hij de College-voorzitter erg aanwezig. Zij was veel aan het woord. Lucie legt uit dat het College erbij zit als 105 
toehoorder. Door de problemen p de VU zal mevr. Gunning erbij om duidelijkheid te geven. Sam vond de opzet van 
gisteren niet per se slecht, ook omdat de relatie met het College momenteel goed verloopt. Mocht dit in de toekomst 
anders zijn, dan wordt het lastig om het terug te draaien. Hij is het niet gehele eens met Jet. Rik vult aan dat hij denkt dat 
RvT-voorzitter mogelijk niet vrijuit kon spreken. Jaco denkt dat hij dit nooit kan doen. Lucie weet dat er een persoon met 
speciaal vertrouwen voor de medezeggenschap komt vanuit de RvT, die wel vrijuit mag spreken met de raad. Roos denkt 110 
dat de aanwezigheid van alle partijen een politieke structuur is, voorheen zaten ook alle partijen bijeen. Sascha wil de 
constructie ook niet geheel omgooien, maar even een kritische blik op gisteren uiten. Alex kreeg het idee dat de oude raad 
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de CSR van advies kan voorzien over het betrekken van de RvT bij de CSR. Sascha is van mening dat omdat er maar twee 
gesprekken met de RvT zijn en er een vertrouwenspersoon komt, de relatie nu goed is.  

Jet merkt op dat dhr. Nicolaï duidelijk liet weten voor de fusie met de VU te zijn. Sam viel op dat de begrote 115 
miljoenen totaal weg konden vallen, omdat ze niet besteemd zijn. Jaco vindt dat het laatste nog moet blijken. Wel vindt hij 
de beoordelingscriteria van Nicolaï goed. Hij is wel van mening dat er meer onduidelijkheid is ontstaan. Van mevr. 
Gunning vond hij dat niet bleek dat ze het persbericht van de CSR had gelezen. Rik mekt op dat Nicolaï voor fusie is, 
omdat dat efficiëntie in de hand zou werken. Sascha merkt op over de begroting dat het bedrag dat nu is uitgetrokken 
onwaarschijnlijk is. Dit heeft de FSR de decaan ook laten weten. Het extra geld dat nodig is, zal uit de 120 
profileringsmiddelen komen, denkt hij. De genoemde bedragen moeten nu vergeten worden, omdat dit vooral uit de 
media komt. De nuttigste uitspraak van Nicolaï vond Sascha dat hij wilde dat de raad openheid gaf, maar hier later bij het 
omdraaien van de uitspraak op terugkwam. Alex was blij met de toezegging dat documenten zo open mogelijk moeten 
zijn. Hij wil hier bij het College gebruik van maken. Sascha is klaar met de informele vertrouwelijkheid van de VU. Hij 
vraagt de raad nu hoe de tweede propositie in handen te krijgen. Hij verwacht dat het een vertrouwelijk stuk wordt. 125 
Hopelijk kan er in een volgend I(A)O naar gevraagd worden. Roos merkt op dat Miek Krol onder de indruk was van het 
schema van Sam over de UvA VU samenwerking. Irma vraagt naar de groene kleurstelling in het schema. Het een was 
relevanter dan het ander, licht hij toe.    
 
7. AAA en FSRen 130 
Sascha legt uit dat de Colleges een soort van groen licht gaan geven voor de samenwerking. In april komt het 
instemmingverzoek richting de medezeggenschap. Het zal ook gaan over andere delen van de universiteit. Sascha en Rik 
lijkt het een goed idee om een werkgroep samen te stellen die naar de verschillende stukken gaan kijken en informatie 
gaan verzamelen, zodat de beslissing straks evenwichtiger gemaakt kan worden. Nick weet dat er op de FdR nog maar 
weinig bekend is over de AAA. De samengevoegde opleidingen lopen goed, al klagen studenten dat ze nu ook naar de VU 135 
moeten. Sascha gaat vandaag de FSRen bellen om een datum te prikken. Jaco vraagt zich af wat de FSRen eraan hebben 
om voor alle delen samen te zitten. Hij vraagt zich af of er veel plannen gaan veranderen. Sascha snapt het punt. Hij wil in 
kaart brengen waar de medezeggenschap over gaat beslissen. Sam stelt voor dat Sascha bij de FSRen peilt of zij behoefte 
hebben aan een bijeenkomst. Alex valt hem bij, ook op zijn faculteit is er geen sprake van ophef over de UvA VU. Jet lijkt 
het wel een goed idee, nu kan er van het gebeuren een issue worden gemaakt. Het is ook juist de raad die van de FSRen 140 
input nodig heeft, ook al doen zij hier misschien niets mee. Rik wil ook een bijeenkomst om draagvlak te creëren. Sam is 
het er niet mee eens, omdat hij denkt dat de fSRen niet zitten te wachten op nog een extra vergadering. Roos is het er niet 
mee eens, ook zij wil al is het maar een keer, alle partijen bijeen brengen om hen goed te kunnen informeren. Mogelijk 
zijn er ook plannen voor de FEB, waar de FSR niets van weet. Op deze manier kunnen zij in beweging worden gebracht. 
Sascha refereert aan mevr. Gunning, die zei dat de raad zich moet informeren, zelfs als er nog geen nieuwe stappen vanuit 145 
het College zijn. Sascha belt en gaat mee naar het VZO. Daarna wordt het plan van aanpak op de PV gepresenteerd.       
 
130403-02 Sascha belt de FSRen na over een AAA bijeenkomst, gaat mee naar het VZO en brengt een 

plan van aanpak naar de PV. 
 150 
8. CSR in de media 

 
9. Wvttk  

Van het punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 155 
10. Rondvraag en sluiting 

Lucie sluit de vergadering om 11.41 
 
De vergadering wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch waarbij de dossiers worden doorgenomen. 
 160 
 
Besluitenlijst 
 
Actielijst  
130227-01 De CSR bespreekt de vertrouwelijkheid van de eigen stukken op de PV. Sam brengt het punt naar de PV 165 

van 130410. 
130227-02 Sascha en Rik schrijven een opinieartikel over de UvA VU samenwerking. 
130306-01 Zilla verwerkt het stuk over het schrijven van degelijk agendastuk in de inwerkmap. 
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130327-04 De afgevaardigden sturen de contactgegevens van hun OC’s door aan Zilla.  
130403-01 Roos stelt een cadeautjesregeling op. 170 
130403-02 Sascha belt de FSRen na over een AAA bijeenkomst, gaat mee naar het VZO en brengt een plan van 

aanpak naar de PV. 
 
Promemorie lijst 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Zilla en Lucie. 175 
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. 
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. 180 
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. 
 
 
 185 
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