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

Lucie opent de vergadering om 11.02 30 
 
1. Post 

De postlijst wordt doorgenomen.  
 
2. Vaststellen notulen 35 
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 

DB   
 40 
Afgevaardigden 
 
AMC 
 
FGw  45 
Donderdag is het OV, daarna heeft Rik meer updates. 
 
FdR  
De rokers zijn weg bij de poort en hebben een eigen plek elders gekregen. Met dhr. Verheij komen er panelgesprekken 
over de studieadviseurs. 50 
  
FEB 
Het evaluatieweekend is net geweest. Er komt een pilot panelgesprekken over vakken. Deze worden met studenten en 
docenten gehouden. De plannen over huisvesting zijn nog zeer onbekend. De FSR gaat hier nu achteraan. Er wordt 
woensdag een wereldcafé georganiseerd over internationalisering. 55 
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FNWI  
Er is een tegenreactie op tutoraten. Er is een advies over de mastervoorlichting verstuurd. Er is ene klankbordgroep over 
de AFS. Er komt tevens een bèta-cycle, waarbij van de VU naar sciencepark wordt gefietst. Daarnaast is de FSR nog 
steeds bezig met de OERen. 60 
 
FMG 
Er komt een advies over een extra studiezaal op het REC. Het blijkt dat er daar te weinig zalen zijn. De decaan is het met 
de FSR eens, vandaar dat zij een advies naar het CvB sturen. Er wordt gesproken over een BSA voor psychologie. Deze 
wil men verhogen.  65 
 
Algemeen 
Jet verontschuldigt zich voor het niet opsturen van de agendastukken. De zadelhoesjes worden vandaag gebracht. Sam 
gaat naar een debat op het AUC en vraagt wie er mee willen. Lucie vertelt dat vrijdagochtend om 9.00u de OV 
voorbereiding is. 70 
 
Update commissies 
 
O&O  De commissie O&O heeft afgelopen donderdag gesproken over UvA/VU. Dit dossier blijft als een rode draad 
door de centrale studentenraad heen lopen. Sascha is bezig met het betrekken van de facultaire studentenraden. Op die 75 
manier kunnen ze een mening vormen over de samenwerkingsplannen. Daarnaast hebben we het gesprek met de Rector 
en met de Raad van Toezicht toegelicht. Sam en Lucie pakken het nieuwe dossier onderwijsexperimenten op. Het gaat 
hier om experimenten rondom onderwijs op de UvA. Sophia en Sam pakken het dossier toetsing op. Daarnaast is Farah 
bezig met een advies over de HBO P route. Vanwege de tijdsdruk is het echter niet meer mogelijk dit advies bij de 
komende overlegvergadering te bespreken. Volgende week organiseren Lucie en Joeri een lunch met de rector waarbij 80 
FSR studenten en kandidaatsraadsleden kunnen lunchen met Dymph van den Boom. Het onderwerp betreft de nationale 
studente enquête. Aanstaande donderdag staan verschillende dossiers op de agenda waaronder University Profile. De GV 
heeft daarmee niet ingestemd maar de reactietermijn is bijna voorbij. 
 
O&F Rik en Lucie zijn bij het Administratief Centrum geweest om te praten over de verbetering van SIS. Eerder 85 
hadden we al gehoord dat de koppeling met Blackboard inmiddels soepel verloopt. Nu wordt er nagedacht over 
aanpassing van het first come first serve principe bij vakaanmelding, waardoor iedereen zich binnen enkele minuten wil 
aanmelden en het systeem overbelast raakt. In de commissievergadering is verder het advies op de begroting en het 
huisvestingsplan besproken. Voor de laatste vragen zijn we langs geweest bij Financiën op het Maagdenhuis. Verder was 
er aandacht in de vergadering voor de jaarplanning. Jaco heeft via Skype vragen beantwoord van Rootability, het bedrijf 90 
dat mede op initiatief van de studentenraad onderzoekt hoe de UvA duurzamer gemaakt kan worden. 
 
V&C V&C is deze week weer lekker bezig. Voor de verkiezingen zijn de posters, rolbanners, zadelhoesjes en 
koffiebekers inmiddels besteld. We gaan nog kartonnen displays bestellen om neer te zetten zodat we de student van alle 
kanten kunnen belagen om de verkiezingen onder de aandacht te brengen. Om deze gadgets te verspreiden hebben 95 
iedereen van de raad nodig, dus dat gaan we zo bespreken. Verder is er vanmiddag weer een PR overleg waar we over de 
verkiezingen, website, overdracht en social media gaan praten, als je nog punten hebt, laat ze weten.  
 
Sociale Commissie 
 100 
ISO 
Zilla vertelt over een werkgroepenavond bij het ISO. Zij en Lucie kunnen niet, dus andere raadsleden kunnen in hun 
plaats. De eerste groep is van 18.00-19.20 en de tweede daaropvolgend.  
 
4. Vaststellen agenda 105 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
5. Borrel verkiezingsweek 

Jet leidt het onderwerp in. Aan het eind van de verkiezingsweek organiseert de CSR traditiegetrouw een borrel met gratis 
consumpties. Jet heeft contact gehad met Eurest over het Atrium en de Krater. Graag wil zij het feest in de Krater 110 
houden. Eurest heeft bitterballen toegezegd. Om de rest te betalen wil zij een mandaat voor 500/750 euro. Lucie voegt 
toe dat CREA al bezet was. Farah vraagt of er ook vegetarische hapjes zullen zijn. Sophia let hierop. Rik vraagt waarom er 
tussen 500 en 750 getwijfeld wordt. Jet wil voor 750 gaan.  
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130410-01 De CSR besluit unaniem om Jet en Sophia, Sascha en Nick het mandaat te geven om de borrel 115 

aan het einde van de verkiezingsweek te organiseren en hier 750 euro aan uit te geven.  
 
6. Verkiezingen 

Jet legt uit wat er tijdens de verkiezingen van de raadsleden wordt verwacht. Er moeten veel gadgets verspreid worden. De 
zadelhoesjes wil Jet om alle zadels op alle UvA-locaties op de eerste dag doen. Op Jets schema staan de locaties en namen 120 
van raadsleden aangegeven. Sophia is coördinator. Rik vraagt naar hoe hij de hoesjes kan meenemen. 500 stuks passen in 
een rugzak, weet Jet. Jet is blij dat de raad nu al meedenkt over de uitvoering. Jet neemt de coördinatie mee naar het VZO 
en pr-overleg. De posters worden verdeeld over de UvA-locaties. Jet wil ze voor en tijdens de week op laten hangen door 
de raadsleden. Jet heeft geprobeerd om elk lid naar de eigen faculteit te laten gaan. Roos vraagt of het duidelijk is waar de 
posters mogen hangen. Dit mag op de gebruikelijke poster plekken. De rolbanners komen bij de stemposten tijdens de 125 
verkiezingen. Jet hoopt dat de afgevaardigden deze een week van te voren naar hun FSR kunnen brengen. Er is een 
banner per locatie. De kartonnen tafeldisplays met info over de verkiezingen zullen door het V&C team op tafels bij 
Eurest gezet worden. Dit gebeurd ook op 13 mei. Jet vraagt of er onduidelijkheden zijn. Sophia vraagt de afgevaardigden 
of zij nog een agendastuk willen over de verkiezingen en verwachtingen van hen. Ishtu is blij met een stuk, omdat er 
anders te veel van enkel de partijen wordt verwacht. Sascha vertelt dat er neutrale stemzones zijn. Deze moeten door de 130 
FSR opgezet worden. Rik stelt voor om een kleine memo aan de FSRen te sturen. Farah vraagt wat het handigst is om als 
eerste te doen. Er zit een volgorde in het schema.  
 De raad is het eens met de tijdstippen van verspreiding. Rik viel het op dat Jet vooral naar de kantines van 
Eurest gaat in plaats van andere plekken op de faculteiten. Dit was de handigste optie, omdat Eurest in een keer te 
bereiken was. Jet neemt de vraag mee naar V&C. Ishtu vraagt zich af of de bekers ook naar Albron gaan. Dit gaan zij en  135 
Sascha uitzoeken.        
 
7. Begroting en Huisvestingsplan 

Er zijn een vergaderstuk en een conceptadvies. Jaco verteld over de nieuwe delen. Alex vraagt of men nieuwe delen wil 
toevoegen. Sascha vraagt of de adviezen niet beter gesplitst kunnen worden. Ze zitten in een document, vandaar dat er 140 
een antwoord op geschreven is. Alex wil kijken naar de geldstroom per student. Dit is lastig in de begroting te plaatsen 
volgens dhr. Boels. Alex wil weten of de raad bezwaar heeft met het laten vallen van dit punt. Het staat nu nog in de brief. 
De brief wordt doorgenomen. 
Algemeen: Sophia wijst op een aantal woordkeuzes. Lucie is er niet zeker van wat de strekking van de brief is: adviserend 
of instemmend.  145 
Al.1: Nick wil het woord vroeger vervangen door eerder. Sophia wil een datum bij verwijzingen. Lucie stelt voor om van 
u het College te maken. Sophia stelt voor om de alinea te sluiten met een zin die de rest van de tekst weergeeft. 
Al.2: geen 
Al.3: Joeri wil graag een uitleg, waarom er in is gegaan op de FGw. Alex vertelt dat gekozen is voor deze faculteit, omdat 
er hier iets veranderd is in de begroting. Lucie stelt voor om dat erbij te zetten. Sam stelt voor om de zin over het ‘ goed 150 
verlopen’ weg te laten. 
Al.4: Alex vertelt dat dhr. Boels heeft gezegd dat dit niet bij de begroting hoort. Sophia mist de ‘waardevolle informatie’  
waarna verwezen wordt. Lucie ziet graag meer informatie over de tabel waarna er verwezen wordt.   
Al.5: Sam wil de laatste zin actiever verwoord hebben. Lucie vraagt of de dossierhouders een adviesaanvraag of 
instemmingsverzoek willen. Zij willen de eerste.  155 
Al.6: Alex vraagt de raad of de informatie die er is via dhr. Boels wel in het advies moet komen. Jaco vindt dat het wel als 
argument gebruikt mag houden. Sam wil meer focus op de ontwikkelingen dan de getallen onder de streep. Jaco vertelt 
dat het gaat om de gelden. Cijfers zeggen meer als je deze erbij kan houden.  
Al.7: Sam vraagt wat er aan de hand is met de AUC. Jaco legt uit dat er eerste geen toelichting was. Nu staat er dat er 
wordt afgedragen aan het AUC, waardoor het collegegeld omhoog moet gaat. Jaco wil nu laten zien dat de tekst niet goed 160 
is.  
Huisvestingsplan: 
Al.8: Sam geeft uitleg aan de vierkante meters waar de tekst naar verwijst. Lucie vraagt naar het derde component. Deze 
wordt gespecificeerd. Lucie vraagt ook naar de fno.  
Al.9: De afkortingen zullen worden uitgeschreven in de tekst.  165 
Al.10: Roos vraagt of het enige doel onderzoek naar een studievriendelijke inrichting is. Indien dit zo is, moet dit duidelijk 
in de tekst komen t staan. Alex wil verwijzen naar het advies over de voorwaarden van studieplekken. Dit advies is er nog 
niet. 
Al.11: geen 
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Algemeen: Een besluitende alinea wordt geopperd. Lucie wil graag dat de dossierhouders duidelijk op papier zetten wat zij 170 
van het College willen ontvangen. De raad bespreekt welk advies zij geven. Jaco legt uit dat vorige raden negatief 
adviseerden omdat zij geen adviesvraag over de instellingscollegegelden kregen. Dit jaar is dit wel het geval, dus is dit 
argument niet van toepassing.    
 
130410-02 De CSR besluit unaniem om de brief over de begroting te versturen aan het CvB met 175 

inachtneming van wijzigingen zoals verwoord in de pv van 130410.  
 
8. Update GALOP 

Rik deelt de agenda van de GALOP-werkgroep uit aan de raad. Onder GALOP vallen een aantal taskforces. Hieronder 
vallen ook een aantal zeer technische dingen, maar ook bijvoorbeeld de studiegids. Sascha vraagt naar de pilot AAWS. Dit 180 
weet Rik na het bijwonen van de bijeenkomst. Lucie vraagt of Rik in de taskforces zit en of GALOP in de cv besproken 
wordt. Hij zit niet in een taskforce. GALOP wordt na de bijeenkomst binnen de cv besproken. Op een vraag van Sophia 
vertelt Rik dat er over vakaanmeldingen is gesproken. Ook morgen staat het onderwerp weer op de agenda. Momenteel is 
dhr. Schut hard aan het werk met dit onderwerp. Nick legt uit dat sommige onderwerpen niet worden voorbesproken, 
omdat Rik als student naar zijn mening wordt gevraagd.    185 
  
9. Update Intake & Matching 

Farah vertelt over de UCO. Zilla zit in de projectgroep en Farah in de stuurgroep. De stuurgroep besluit wat er gedaan 
moet worden en de projectrgroep kijkt naar de uitvoering. De eerste bijeenkomst was 2 april. Er is vooral gesproken over 
praktische problemen en financiën. Sascha vraagt of Zilla en Farah het gevoel hebben invloed op de groepen uit te 190 
oefenen. Farah vindt van wel, omdat zij het proces bewaakt. Sascha vraagt of ze zich echt gehoord voelt. Farah vindt van 
wel. Zilla heeft twijfels. Als zij iets aandraagt komt dat niet altijd terug in het rapport. Farah vindt wel dat nu de groep 
kleiner is, er meer naar haar geluisterd wordt. Nick vindt vreemd dat er twee groepen zijn.       
 
10. CSR in de media 195 
Er komt een nieuwe wc-krant aan. Sophia krijgt een column van Lucie en krijgt een stuk van Rik en Farah. Wistje, dat-jes 
kunnen naar Sophia gestuurd worden. Nick stuurt het rokersverhaal door. Het UvA/Vu stuk van Rik komt er volgende 
week in. 
 
130410-01 Raadsleden sturen ‘wist je, dat-jes’ en stukjes voor de wc-krant op naar Sophia. 200 
 
11. Wvttk  

Van het punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
12. Rondvraag en sluiting 205 
Irma wil graag uitgenodigd worden voor de verkiezingsbijeenkomst. Sam vraagt of er een keer gesproken kan worden 
over werkgroepen binnen de UvA. Lucie ziet liever dat dit binnen de cv’s wordt besproken.  
 
Lucie sluit de vergadering om 12.18 
 210 
 
Besluitenlijst 
130410-01 De CSR besluit unaniem om Jet en Sophia, Sascha en Nick het mandaat te geven om de borrel aan het 

einde van de verkiezingsweek te organiseren en hier 750 euro aan uit te geven.  
130410-02 De CSR besluit unaniem om de brief over de begroting te versturen aan het CvB met inachtneming van 215 

wijzigingen zoals verwoord in de pv van 130410.  
 
Actielijst  
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. 220 
130410-01 Raadsleden sturen ‘wist je, dat-jes’ en stukjes voor de wc-krant op naar Sophia. 
 
Promemorie lijst 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Zilla en Lucie. 
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120926-04 Joeri en Sascha blijven relatiegeschenken regelen voor komende constitutieborrels.  225 
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. 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin alle relevante 230 

informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 
 
 
 
 235 
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