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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 17 april 2013 
Aanwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Jet van Genuchten, Jaco van der Veen, Joeri van Mil, Sam Quax, Farah Meeuse 
Slahouaoui, Nick de Rooij, Sascha Korzec, Zilla Lupina, Ishtu Hageman, Rik van den Hoven 
 
Afwezig: Alex Hartveld, Sophia Zeeff 5 
 
Gast:  
 
Voorzitter: Lucie Gooskens 
 10 
Notulist: Irma Peters 
 
 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 15 
3. Mededelingen 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6.   Vakaanmeldingen SIS 
7. Inwerkmap 20 
8. Huib de Jong 
9. Update UvA/VU 
10. CSR in de media 
11. Wvttk  
12. Rondvraag en sluiting 25 
 
 
Opening 

Lucie opent de vergadering om 11.02 
 30 
1. Post 

De postlijst wordt doorgenomen. Ishtu vond het besluit van het CvB over het onderwijsaanbod laat ingestuurd. Sam 
vond het stuk ook onduidelijk. Het besluit wordt morgen binnen O&O besproken.  
 
2. Vaststellen notulen 35 
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 

DB   
 40 
Afgevaardigden 
 
AMC 
Er is veel gebeurd: het onderwijsinstituut heeft laten weten in het bacheloroverleg dat het AMC zich niet houdt aan het 
UvA-reglement met betrekking tot de 8-8-4. dit moet met Miek Krol besproken worden. De FSR wil niet instemmen met 45 
de OER in verband met bezwaarschriften. Zij zijn in januari met een oplossing gekomen, waar eerst mee akkoord was 
gegaan, maar dit akkoord is weer teruggetrokken. De FSR heeft een wachttijd enquête gehouden en aan de hand van de 
resultaten zal het bestuur een beslissing maken of er een extra co-pakket komt. Sam vraagt om wel reglement het gaat. 
Ishtu vertelt dat een docent dit heeft aangedragen. Ze zal uitzoeken of het om het statuut of model-OER gaat. 

 50 
130417-01 Ishtu zoekt uit aan welk UvA-reglement haar faculteit zich niet houdt. 
 
FGw  
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FdR  55 
 
FEB 
 
FNWI  
Er is een adviesaanvraag van de nieuwe directeur onderwijs. Er is een UvA VU klankbordgroep volgende maandag. 60 
Hiervoor wil de FSR een standpunt in nemen. De laatste meeting over de OERen is vandaag. Er is een google-drive, 
zodat studenten alle informatie die ze hebben kunnen updates. De informatie over de AFS is er, deze mag ingezien 
worden. Hoe Sascha dit moet aanpakken weet hij nog niet zeker en hij vraagt om tips. Sascha vertelt dat de bestuurskamer 
is opgeheven en er een drankverkoopverbod is. Hier gaat de FSR achteraan.   
 65 
FMG 
Joeri vertelt dat een deel van het geld dat over is op de faculteit zal worden ingezet bij de verhuizing en een deel aan 
medewerkers. Zijn decaan is tevreden over het Europa Instituut. PPLE zal voorgefinancierd worden. De hoop is dat het 
College hier financieel aan bijdraagt.   
 70 
Algemeen 
Sascha vertelt dat hij heeft gehoord dat de vaste doorstroommasters worden afgeschaft. Hij wil dit binnen O&O 
bespreken. Jaco en Lucie hebben de CBO-notulen bekeken. Naar aanleiding van het DB afgelopen maandag, heeft Lucie 
een uitnodigingen-overzicht gemaakt. Ieder kan het overzicht in google-drive bijwerken. 
 75 
130417-02 De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht bij op de google-drive. 
 
Update commissies 
 
O&O  Binnen de commissie O&O is afgelopen donderdag gesproken over onderwijsexperimenten, dit dossier van 80 
Sam en Lucie gaat om experimenten rondom onderwijs door de UvA zelf. Daarnaast hebben we gesproken over de 
aanpak van de brede labels rechtszaak. Sam zal een informerend stuk hierover naar de PV brengen. We hebben twee 
gesprekken voorbereid, als eerste de overlegvergadering met de rector waar we onder andere HBO P bespreken en het 
gesprek met de rector van de HvA, Huib de Jong. ‘Last but not Least’ hebben we het gehad over de AAA. Het traject is 
op dit moment vrij onduidelijk, Lucie heeft vandaag een gesprek met Radboud en Louise. Ze zal hierover een update 85 
geven tijdens de PV. 
 
O&F In de commissievergadering hebben we gesproken over verschillende manieren vakinschrijving te regelen. Door 
het systeem van first come first serve raakt het systeem bij opening van de inschrijving overbelast. Aan de raad worden plenair 
verschillende alternatieven voorgelegd. De UvA heeft de governance structuur rondom ICT beleid veranderd. In de 90 
commissie hebben we het overzicht besproken zodat iedereen weer weet wie waar over gaat. Tot slot hebben we het 
overleg met de rector over studieadviseurs voorbereid. Sascha vraagt hoe de SIS-evaluatie is gegaan. Deze is vertrouwelijk. 
Rik is daar nu onder meer ook naartoe.  
 
V&C  Deze week zijn alle toffe gadgets voor de verkiezingen geleverd: Onze supermooie posters, rolbanners, 95 
zadelhoesjes en koffiebekers. Volgende week gaan we de koffiebekers al verspreiden, zodat alle studenten goed 
geïndoctrineerd raken voor de verkiezingen. Voor de huisstijl zijn de keuzes voor lettertypes en kleuren nu definitief en 
wordt er hard gewerkt aan een lijst met benodigde templates. De nieuwe website zal een hoop nieuwe content nodig 
hebben, dus gaan Zilla, Lucie en Jet hiermee aan de slag. De overdracht gaat ook goed worden voorbereid, iedereen gaat 
lekker aan de slag met de inwerkmap en p-schijf. Voor de ergernissen dag is een datum geprikt: 7 juni. Volgende week 100 
komt er nog een informerend stuk over. 
 
Sociale Commissie 
 
4. Vaststellen agenda 105 
De agenda wordt vastgesteld. Brede Labels wordt naar de volgende pv verschoven. De klachtencommissie komt op de 
agenda.  
 
5. Vakaanmeldingen SIS 
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Binnen O&F is er gesproken over de blijvende problemen met SIS. Het probleem is dat SIS plat gelegd wordt door 110 
overbelasting als de vakinschrijvingen open gaan. Jaco en Rik hebben een lijst opgesteld en willen van de raad weten wat 
zij van de opties vinden. Roos ziet graag oplossingen door het inzetten van een ander systeem. Het nadeel van loting is 
dat men niet goed meer kan plannen en zich voor veel vakken gelijk gaat inschrijven. Sam vindt dat de UvA eerst meer in 
SIS moet investeren voor ze van studenten vraagt om de problemen heen te werken. Joeri weet dat er al veel bezigheid 
om de problemen is geweest en dat studenten daardoor slecht konden plannen. De nadelen bleken niet op te wegen tegen 115 
de voordelen. Roos voegt zich bij Joeri, maar vraagt zich af of het systeem van nu wel zo rechtvaardig is. Jet kijkt nog 
voor SIS en geeft aan dat er nog altijd een tekort aan problemen is, technische problemen of niet. Jaco vertelt dat ook dit 
aan bod is gekomen in de gesprekken, wie het eerst komt, wie het eerst maalt, leek daar een juiste behandeling van de 
studenten. Jet is toch van mening dat het probleem groter is. Lucie geeft aan dat dit probleem ook op facebook werd 
geopperd. Roos vertelt dat zij niet wil dat elke faculteit een andere oplossing aanneemt, zij wil een systeem van werken 120 
voor elke faculteit. Jaco vertelt over de hybride-variant: eerst inschrijven en daarna plannen. Het belangrijkste hiervan is 
dat er op de eerste dag kan worden ingeschreven en er op het eind van de dag wordt geloot. Het tijdstip van inschrijven 
maakt dan niet uit. Joeri ziet hier problemen: als je wordt uitgeloot, ben je te laat met inschrijven voor andere vakken. 
Roos legt uit dat je dan op meerdere vakken moet inschrijven. Joeri ziet dan het probleem dat de ene student voor 
meerdere vakken is ingeloot en een andere voor geen een. Jaco legt uit dat er maar een aantal vakken zijn die overvol 125 
raken, vele vakken zijn nooit geheel vol, daar kan je je na die eerste dag nog steeds voor inschrijven. Roos vraagt of de pv 
voorrang wil geven aan bepaalde studenten, bijvoorbeeld hen die nog een vak te gaan hebben. Nick denkt dat er dan veel 
willekeur ontstaat. Farah vertelt dat op haar faculteit de vakken gekozen mogen worden, maar wel verplicht zijn. 
Studenten kunnen zich inschrijven, maar daarna toch nog uit een vak verwijderd worden. Ishtu kent dit systeem alleen 
van de co-schappen. Jaco legt uit dat het voornamelijk om de tijden van werkgroepen gaat, 11.00 is geliefder dan 9.00. En 130 
om de bachelorscripties, voegt Lucie toe. Lucie vraagt of de discussie op de FMG dezelfde is die in het agendastuk staat. 
Het is een andere, de discussie gaat niet over vakken en tijden, maar over piekmomenten, legt Jaco uit. Roos weet dat op 
de meeste plekken verplichte vakken tot automatische inschrijving leiden. Wanneer er gekozen kan worden tussen 
verschillende verplichte vakken, ontstaat het probleem. Lucie vraagt hoe studenten zich dan moeten aanmelden, 
bijvoorbeeld via een motivatiebrief of loting. Nick ziet het nut van een brief wel in voor strafrecht op zijn faculteit. Lucie 135 
vraagt of er varianten over het hoofd worden gezien door de raad. Roos merkt dat bij uitschrijving voor een vak, 
herinschrijving niet mogelijk is. Een wachtlijst bestaat vaak wel, maar toch werkt dit niet. Jaco denkt voldoende input te 
hebben om een advies te schrijven. Hij vat samen dat er input is, de bachelorscripties zijn een uitzondering. 

 
130417-03 Commissie O&F gaat bundelt de ideeën en input over SIS van de PV van 130417 in een 140 

adviesbrief en brengt deze naar de pv ter stemming. 
  
6. Inwerkmap 
Roos legt het format voor de inwerkmap voor en vraagt of er opmerkingen zijn. Jet vindt het belangrijk dat er een 
duidelijke lay-out is, zodat alles op elkaar aansluit. Roos stelt een opmaakvereiste op. Vorig jaar werd er gewerkt met 145 
smart-doelen, dit jaar een informatielijst met verwijzingen. Roos vraagt wat de pv hiervan vindt. Jaco hoopt dat de map 
wel leesbaar is en niet enkel een verwijsmap. Jet ziet graag een overzicht van de zwaarte van het dossier in de map. Joeri 
vraagt naar de aanduiding van afgesloten en lopende dossiers in de map. Roos voegt een status toe aan de map.  
 
130417-04 Roos past de inwerkmap op de punten opmaakvereisten, dossierzwaarte en dossierstatus aan. 150 
 
7. Huib de Jong 
Lucie heeft de agenda laten beginnen met een voorstelronde. Daarna hebben een aantal studenten de kans om vragen te 
stellen over de UvA en HvA. Na de vragen kan het gesprek verder voortgang vinden en ieder iets inbrengen. Sascha 
vraagt of hij zijn vraag deels mag aanpassen en meer kan toespitsen op dhr. De Jong. Dat kan. Ook Ishtu is benieuwd of 155 
zij direct een achtergrond moet geven, gezien de rector nog niet zo lang in factie is. Lucie denkt dat hij al vel kennis heeft 
en een adviseur bij zich zal hebben. Jaco herinnert zich nog twee stukken uit een eerder gesprek en wil hier op ingaan. 
Zilla wil een extra vraag stellen intake en matching, gezien de loopbaan van de Jong aan de Universiteit Utrecht.   
 
8. Update UvA/VU 160 
Lucie had maandag een afspraak met mevr. Gunning. Vanaf nu heeft zij het contact met de medezeggenschap en komen 
Lucie en Radboud elke maand bij har langs. Voor mevr. Gunning was de AFS van groot belang om het laserlab. Dit zou 
een groot bedrijf aantrekken. Elke maand houdt Lucie de raad op de hoogte. Met de COR en VU studentenraad hebben 
Roos en Lucie een diner gehad om over het onderwerp verder te spreken. Roos vertelt dat het idee is dat als er stukken 
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vrij komen, de gremia samen juridisch advies kunnen inwinnen over de argumentatiestructuur. Sascha vertelt dat hij 165 
contact heeft met Lars over het onderwerp.    
 
9. CSR in de media 

Zilla heeft weer een afspraak met dhr. Van Maarseveen en vraagt Roos of zij nog even naar het stuk wil kijken. De wc-
krant komt er weer aan. Een aantal raadsleden kijken naar de spelling.  170 
 
10. Wvttk  

Klachtencommissie: de commissie behandelt klachten van studenten die niet op een lager niveau kunnen worden 
opgelost. De studente die zitting nam in deze commissie is niet meer studerend aan de UvA. Lucie stelt voor om de 
voorzitter en van de raad als opvolger aan te merken en dit elk jaar te laten doordraaien.  175 
 
AFS: Sascha vraagt zich af of hij de AFS zal inkijken. Roos verwacht dat de raad de stukken of delen daarvan wel zal 
kunnen inkijken. Dit om zich voor te bereiden op het toezenden van de stukken. Sam stelt voor dat Sascha moet af gaan 
op zijn interesse. Sascha legt uit dat hij is uitgenodigd voor inzage van de stukken door de secretaresse van de decaan. 
Ook Jaco geeft advies, zodat Sascha een overwogen besluit kan nemen.  180 
 
130417-01 De CSR besluit unaniem om de voorzitter als lid en vicevoorzitter als vervangend lid aan te 

dragen voor de klachtencommissie van de UvA. 
 
11.48 Rik komt de vergadering binnen.  185 
 
11. Rondvraag en sluiting 

Sam en Ishtu zijn uit de profileringswerkgroep gestapt. Zij zijn hiermee niet de enige. De werkgroep loopt nog wel en er 
zal een advies naar het College gaan. Jet vraagt wie zijn p-schijf al heeft opgeschoond. Roos vraagt of de personen die nog 
cadeaugeld moeten overmaken dit snel willen doen. Irma vraagt wie de condoleancekaart regelt. Dit regelt Lucie. Joeri 190 
vraagt om zijn sponsorgeld.  
 
130417-05 De raadsleden schonen hun p-schijf gedeelte op voor de nieuwe raad. 
130417-06 De raadsleden die het cadeaugeld nog niet hebben betaald, maken dit snel over aan Roos. 
130417-07 Lucie verstuurt een kaart aan de nabestaanden van oud-RvT lid Adri Baan.  195 
 
Lucie sluit de vergadering om 12.02 
 
 
Besluitenlijst 200 
130417-01 De CSR besluit unaniem om de voorzitter als lid en vicevoorzitter als vervangend lid aan te dragen voor 

de klachtencommissie van de UvA. 
 
Actielijst  
130227-02 Sascha en Rik schrijven een opinieartikel over de UvA VU samenwerking. 205 
130417-01  Ishtu zoekt uit aan welk UvA-reglement haar faculteit zich niet houdt. 
130417-02  De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht bij op de google-drive. 
130417-03  Commissie O&F gaat bundelt de ideeën en input over SIS van de PV van 130417 in een adviesbrief en 

brengt deze naar de pv ter stemming. 
130417-04  Roos past de inwerkmap op de punten opmaakvereisten, dossierzwaarte en dossierstatus aan. 210 
130417-05  De raadsleden schonen hun p-schijf gedeelte op voor de nieuwe raad. 
130417-06  De raadsleden die het cadeaugeld nog niet hebben betaald, maken dit snel over aan Roos. 
130417-07  Lucie verstuurt een kaart aan de nabestaanden van oud-RvT lid Adri Baan.  
 
Promemorie lijst 215 
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. 
121205-02 De CSR besluit unaniem om de interne werkafspraken aan te nemen en zich hieraan te houden.  220 
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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. 
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