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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 26 juni 2013 
Aanwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Jet van Genuchten, Joeri van Mil, Jaco van der Veen, Sascha Korzec, Zilla 
Lupina, Nick de Rooij, Alex Hartveld, Sam Quax, Ishtu Hageman 
 
Afwezig: Farah Meeuse Slahouaoui, Sophia Zeeff, Rik van den Hoven 5 
 
Gast:  
 
Voorzitter: Lucie Gooskens 
 10 
Notulist: Irma Peters 
 
 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 15 
3. Mededelingen 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. Update ISO 
7. MOS 20 
8. Adviesbrief Studiegids 
9. Update Louise Gunnung 
10. CSR in de media 
11. Wvttk  
12. Rondvraag en sluiting 25 
 
 
Opening 

Lucie opent de vergadering om 11.01 
 30 
1. Post 

De postlijst wordt doorgenomen.  Aanmeldingen voor de COR uitleg financieel jaarverslag kunnen voor vrijdag naar Irma 
gemaild worden. 
 

11.06  Alex komt de vergadering binnen.  35 
2. Vaststellen notulen 

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. Update catering wordt update ISO. AWVN wordt toegevoegd. 
 
3. Mededelingen 

DB   40 
 
Afgevaardigden 
 
AMC 
 45 
 
FGw  
 
FdR   
De instemmingsbrief voor opheffing van notarieel recht is eruit gegaan. De FSR heeft een voorstel gedaan voor een extra 50 
tentamenmogelijkheid voor twee vakken. 
 
FEB  
Op de overlegvergadering is vakevaluaties besproken. Er werd gesproken over een onderwijscoach. De decaan staat hier 
niet negatief tegenover. Alex biedt stukken aan over onderwijscoaches voor de andere afgevaardigden.  55 
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FNWI   
Er is een advies gestuurd over verschoolsing van de faculteit. Een advies over de samenvoeging van scheikunde. Het 
inwerkweekend is net geweest. De OERen zullen op het Bestuurlijk Overleg worden afgetikt. UvA VU stond voor het 
eerst niet op de agenda. 60 
 
FMG   
De OERen zijn vrijwel af. Er is gesproken met de opleiding over de cijferlijn en herkansingen. Er zal worden uitgezocht 
welke studenten hierdoor zijn benadeeld. Bij het Onderwijsdirecteurenoverleg is gesproken over studieadviseurs. Zij 
willen door het CSR artikel niet over het onderwerp spreken. Er wordt gewerkt aan het advies stages en Engels in het 65 
BKO.  
 
ISO  
 
Algemeen 70 
Alex bericht dat het Jaarverslag van de UvA op de website staat. Zilla en Sam gaan met de FSR FNWI een opiniestuk 
schrijven over UvA VU. Roos vraagt welk bedrag er nog uitgetrokken kan worden voor een training van Lars. Dit komt 
later op de agenda  
 
4. Update commissies 75 
O&O In de aanloop naar het reces is de commissie O&O ook in een afrondende fase gekomen. De 
excellentiebijeenkomst is geweest en was een succes. In de afgelopen commissievergadering hebben we gesproken over 
het inwerktraject voor de nieuwe raad. Verder hebben we het Model Opleidingsstatuut besproken. Hiervoor zal er een 
brief naar de komende PV gaan. Gamma College en BKO stonden ook op de agenda. De eerste naar aanleiding van een 
tegenstrijdige informatie vanuit decanen en het college. We gaan dit uitzoeken bij Miek Krol. Sam is bij een bijeenkomst 80 
over het BKO geweest. Het blijkt lastig om de percentages te controleren omdat UvA Data achter loopt. Bovendien is de 
definitie van onderwijsgevend personeel niet duidelijk wat onduidelijkheid genereert over de percentages. UvA/VU stond 
ook op de agenda. Joeri heeft een update gegeven van zijn gesprek bij Louise. Deze zal ook naar de PV komen. 
 
O&F  De commissie heeft vorige week gesproken over de klachten over het meubilair in de tentamenzalen van het 85 
Fashion Centre. Facility Services gaat nu kijken of ze daar hetzelfde meubilair als in het IWO kunnen gebruiken. Verder 
hebben we uitgebreid het conceptverslag van het overleg met de rector magnificus doorgenomen. Rik zal zijn voorstel 
voor verbetering van vakaanmelding meenemen naar werkgroep GALOP. Roos was erg te spreken over de proef bij 
Geesteswetenschappen waarbij je direct vanuit de studiegids je kunt aanmelden voor een vak. Plenair zullen we deze week 
een advies over de nieuwe online studiegids behandelen en een update geven over de catering. In de commissie 90 
behandelen we het jaarverslag van de UvA, de UB en de overdracht aan de nieuwe raad. 
 
V&C  Gisteren zijn de verkiezingen geëvalueerd. Het viel op dat het bestuursreglement met betrekking tot de 
verkiezingen op het AMC niet meer klopt. Jet vraagt of de nieuwe raad hierna wil kijken. Deze komt op de volgende pv. 
Jet zal na vandaag weer verder werken aan de website en huisstijl.  95 
 
Sociale Commissie 
 
 
5. Vaststellen agenda 100 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
6. Update ISO 
Zilla licht het agendapunt toe. Zij en Lucie waren op de ALV. De beoogde gelden en bezuinigingen worden aangehouden, 
zoals Sam vroeg. Op 4 juli organiseert de VVD een bijeenkomst over digitalisering. Nieuwe raadsleden kunnen hier ook 105 
naartoe komen. Jaco vraagt over het debat rond het sociaal leenstelsel en hoe dit voor het najaar geregeld wordt. Joeri 
denkt dat dit ook niet voor komend jaar geldt, maar het jaar erna. Sascha vraagt wat de raad in het algemeen aan het ISO 
aan heeft gehad. Hier bereiden Lucie en Zilla voor de volgende pv een discussie voor.   
 
130626-01 Lucie en Zilla agenderen de discussie over het nut van het ISO voor de CSR op de pv van 110 

130703. 
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7. MOS 
Nick vraagt of er onduidelijkheden zijn. Jaco begrijpt dat het model op een ander moment komt dan het universitaire 
deel. Toch vraagt hij of de procedure nu niet tegen de stroom in gaat. Sam zegt dat door de jaarlijkse vaststelling het 115 
gemakkelijker is om het studentenstatuut te amenderen. Nu kan een eigen amendement gesteld worden, zonder dat het 
College dit naast zich neer kan leggen. Joeri is er voor dat het model liever vroeg vastgesteld kan worden. Jaco vraagt 
hierna naar het argument dat de raad nu naar kleine wijzigingen kan kijken. Nick legt uit dat het model niet elk jaar 
gewijzigd wordt. Jaco wijst op het wijzigingen ‘insluipen’ in de tweede alinea, tweede zin en wil dat graag uit de brief 
hebben. De raad is het eens met deze wijziging. Lucie vraagt of er meer vragen zijn. Deze zijn er niet. 120 
 
130626-01 De CSR besluit unaniem om de niet-instemmingsbrief ten aanzien van het MOS met in 

achtneming van de wijzigingen zoals verwoord in de PV van 130626 te sturen aan het College.    
 
8. Adviesbrief Studiegids 125 
Rik heeft in een werkgroep gezeten die zich boog over de gidsen. Wat miste in de studiegids zijn de resultaten van eerder. 
Sam vraagt of het een formeel advies is dat Rik heeft geschreven. Jaco heeft dit nagevraagd en de brief wordt gewoon 
opgestuurd. Waarschijnlijk komt deze dan wel weer bij de werkgroep uit.  
 
130626-02 De CSR besluit unaniem om de advies Studiegids na correctie van Nick te versturen aan het 130 

College.  
 
9. Update Louise Gunnung 
Joeri legt uit waarover gesproken is met mevr. Gunning. Op 2 juli wordt er met een kleine groep raadsleden gekeken naar 
de ontvangen UvA VU stukken. Een tijd voor de bijeenkomst wordt nog vastgesteld. De commissievergaderingen zullen 135 
ook in het teken staan van de UvA VU stukken. Mogelijk is er op 5 juli ook een overleg met mevr. Gunning, dhr. Smit, de 
COR en CSR. Jaco weet ook dat de decaan plannen gaat presenteren op de 5e. Ook ANIMO komt bijeen. Hij wil zoveel 
mogelijk hiervan meekrijgen. Jaco zet alle bijeenkomsten in de CSR-agenda.  
 
130626-02 Jaco zet alle bijeenkomsten omtrent UvA VU in de CSR-agenda. 140 
 
10. AWVN 

Roos vertelt dat Lars van AWVN teleurgesteld was dat de raad geen gebruik meer wil maken van de trainingen van 
AWVN. Hij heeft nu de vraag gesteld voor welk budget zij een aangepaste versie mogen aanbieden. Zilla vraagt Roos 
hoeveel er over is. Roos probeert Renee hier al een tijd over te bereiken. Zelf denkt zij dat er mogelijk een bedrag over is. 145 
Volgende week brengt zij een voorstel ter tafel.  
 
130626-03 Roos agendeert een bedrag voor een mogelijke training van AWVN op de pv van 130703. 
  
11. CSR in de media 150 
Lucie heeft een afspraak met het Parool. Samen met Joeri gaat zij alle standpunten van de raad over UvA VU aan hen 
presenteren. Een stuk over excellentie wordt door Zilla en in samenwerking met de FSR FNWI geschreven. Input voor 
de wc-krant is weer welkom. Lucie denkt aan een foto van de nieuwe raad.  
 
12. Wvttk  155 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
13. Rondvraag en sluiting 

Alex vertrekt zaterdag naar Azië en dit is dan zijn laatste pv. Ook voor Zilla is dit de laatste pv voor het reces. Roos vraagt 
of ieder zijn reiskosten van het inwerkweekend bij haar wil declareren. Jet nodigt iedereen uit voor de domibo.  160 
 
Lucie sluit de vergadering om 11.35 
 
 
Besluitenlijst 165 
130619-03 De CSR besluit unaniem om Sophia en Ishtu het mandaat te geven om het draaiboek onderwijsaanbod 

samen met Roos af te maken met in achtmening van de input van de PV van 130619 en deze op te sturen 
naar de besloten groepen.  
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130626-01 De CSR besluit unaniem om de niet-instemmingsbrief ten aanzien van het MOS met in achtneming van 
de wijzigingen zoals verwoord in de PV van 130626 te sturen aan het College.    170 

130626-02 De CSR besluit unaniem om de adviesbrief Studiegids na correctie van Nick te versturen aan het College.  
 
Actielijst 
130612-06 Jaco, Sam en Alex wonen het gesprek over de kaderbrief bij en rapporteren de bespreking terug aan de 

pv.  175 
130619-01 Raadsleden geven culturele pop-up ideeën voor leegstaande FGw gebouwen door aan Rik. 
130619-02 Jaco en Farah agenderen de Eurestbonus op de PV van 130703. 
130619-03  De CSR bekijkt of het mogelijk is om Kipras een training Nederlands aan te bieden. 
130626-01 Lucie en Zilla agenderen de discussie over het nut van het ISO voor de CSR op de pv van 130703. 
130626-02 Jaco zet alle bijeenkomsten omtrent UvA VU in de CSR-agenda. 180 
130626-03 Roos agendeert een bedrag voor een mogelijke training van AWVN voor de pv van 130703. 
 
Promemorie  
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. 185 
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 190 

informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 
130417-02  De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht bij op de google-drive. 
130417-05  De raadsleden schonen hun p-schijf  gedeelte op voor de nieuwe raad. 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie via sociale 

media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. Informatie wordt voor 195 
derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het gemakkelijker gemaakt informatie apart 
te weblinken. 
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