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Opening 

Lucie opent de vergadering om 10.36 
 

1. Post 35 
Irma neemt de postlijst door.  

 

2. Vaststellen notulen 

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.  
 40 
3. Mededelingen 

DB   
 
Afgevaardigden 
 45 
AMC  
 
FGw  
Er is een nieuwe voorzitter aangesteld. De raad is bezig met het verdelen van de dossiers.  
 50 
FdR   
Vanmiddag is het overdrachts-ov. Er wordt er vanuit gegaan dat de dossiers volgende week verdeeld zijn.  
 
FEB  
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 55 
FNWI   
 
FMG   
Morgen is de dossierverdeling. 
 60 
ISO  
 
Algemeen 
Irma vraagt of commissieleden stukken eerst door het DB willen laten goedkeuren voordat zij haar vragen dit op de 
agenda te zetten. Sophia vraagt of raadsleden het aanwezigheidsbord bij CREA willen gebruiken. Sam heeft zich 65 
aangemeld voor het LOF-weekend en vraagt geïnteresseerden zich bij hem te melden. Lucie geeft aan dat vragen NU nog 
aan de oude raad gesteld kunnen stellen. De OV-nabespreking wordt binnen de commissies O&O en O&F gedaan.  
 
130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter voordat  

de DB-vergadering plaatsvindt. 70 
130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 
130828-03 Geïnteresseerden voor het LOF-weekend melden zich bij Sam. 
 
 
4. Update commissies 75 
O&O De commissie O&O heeft afgelopen week de overlegvergadering van gisteren doorgesproken. Bepaald is wat er 
zou worden gezegd en wie woordvoerder is. Daarnaast hebben alle nieuwe raadsleden de opdracht meegekregen om n.a.v. 
de actualiteit een dossier te bedenken, hier een agendastuk voor te schrijven en deze op de PV van aanstaande donderdag 
te presenteren. Naar aanleiding hiervan zal worden gekeken of er dossiers bij zitten die iemand zou willen oppakken. 
Hiermee oefent de commissie met het schrijven van vergaderstukken en het bedenken van dossiers. Tot slot is het O&O-80 
gedeelte van het jaarverslag doorgenomen.  
 
O&F  We hebben morgen onze commissievergadering, waarin we onder andere gaan besluiten wie er in de 
instellingscollegegeldwerkgroep gaan, en wie Tariq gaat bijstaan in onze volgende poging het profileringsfonds te updaten.  
De kaderbrief is binnen (waarin het College de kaders voor de begroting 2014 schetst). We zullen de kaderbrief agenderen 85 
voor de overlegvergadering van volgende week. Omdat we niet veel tijd hebben om het voor te bereiden zijn we vooral 
benieuwd wat Dymph er over te zeggen heeft. Jaco probeert nog voor de overlegvergadering een afspraak te maken met 
Erik Boels, de financiële man van het Maagdenhuis. Verder zullen we morgen ook inventariseren hoe het met de (O&F 
gerelateerde) gezamenlijke vergadering-groepen staat. 
  90 
 
V&C  Het is lastig om een commissie update te geven die erg vernieuwend is ten opzichte van vorige week gezien de 
tweede commissievergadering na deze plenaire vergadering plaats vindt. Maar alsnog het volgende… 
Morgen is de Intree beurs in de Amsterdam Convention Factory. Dit is de eerste actie dit jaar waarbij de CSR letterlijk 
zichtbaar is voor studenten. Er is een leuke actie bedacht waarbij we snoep uitdelen onder het mom ‘’De CSR zorgt 95 
ervoor dat jij lekker kan studeren’’ en er is een like en win actie op facebook de prijs is een koffiezetapparaat met CSR 
mokken. (Het is belangrijk dat we hier een goede eerste indruk maken en we zoeken nog mensen om de stand te 
bemannen, we mogen opeens met 4  i.p.v. 2 mensen staan). 
 Verder staat  vandaag op de commissievergadering-agenda de vormgeving van onze CoBo, Anne-Louise is 
hiervoor verantwoordelijk en heeft al een aantal opties geëxploreerd qua locatie. Volgende week gaat er een 100 
oordeelvormend stuk naar de PV hierover.  
 Daarnaast vergaderen we vandaag over de Docent van het Jaar en of we een samenwerking met de ASVA op dit 
dossier willen. Volgende week is de tweede afspraak met Bureau Communicatie over de invulling en planning van dit 
super awesome evenement.  
Borrel BC is iets verder uitgesteld i.v.m. vakanties van een aantal medewerkers. 105 
Tariq, Vera en Sophia hebben vanochtend gekeken of er voldoende content was om een nieuwe WC- krant uit te geven.  
 
Sociale Commissie 
 

5. Vaststellen agenda 110 
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De agenda wordt vastgesteld. De agendapunten scheikunde, penningmeester en psychobiologie worden toegevoegd. 
 

6. Inwerken 

Roos presenteert de realisatie. Links staat de begroting en rechts staat wat er is uitgegeven aan het inwerktraject. Verder 
licht Roos toe dat zij binnen de begroting is gebleven. Wat nog moet worden toegevoegd is de afscheidslunch met Miek 115 
Krol, de ASVA-avond en de cadeaus voor het overdrachtsdiner. Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen 
zijn, wordt het punt afgesloten. 
   
7. Update penningmeester 

Alex presenteert de realisatie. Uit de cijfers blijkt wat er sinds de laatste update is uitgegeven. Wat nog moet blijken zijn de 120 
campagnefinancieringsaanvragen. De kosten voor de huisstijl en website staan nog op de kostenpost PR, maar zullen 
uiteindelijk door Bureau Communicatie betaald worden. Het inwerkbudget van Roos valt positief uit. Door de meevallers 
komt de raad dus goed uit met het budget. De lopende kosten laten zien dat alles goed zit, behalve dus bij PR door de 
website en huisstijl. Irma vult aan dat PR nog wel te maken krijgt met de constitutieborrel. Bart vraagt of het overhouden 
van geld er toe leidt dat de raad volgend jaar minder budget krijgt. Alex verwacht van niet, dit is afgelopen jaar ook niet 125 
gebeurd. Bart vraagt ook of het inwerkbudget per raadslid is afgestemd. Dat klopt en dit budget wordt als enige wel 
overschreden. Dit heeft Roos al aangegeven bij budgethouder Renee Bakkerus. Het Maagdenhuid zal deze kosten dragen.  
Een laatste opmerking is dat het boekjaar per vol jaar loopt en niet per raadsjaar.    
 
8. Jaarverslag 130 
Jaco deelt de jaarverslagen rond aan de oud-raadsleden. Roos stelt voor om het verslag per emailstemming vast te stellen. 
Joeri verwacht inhoudelijk geen problemen meer en gaat akkoord. Er moeten nog een aantal stukken worden toegevoegd 
waarna het verslag per email zal worden vastgesteld.   
 
130828-04 De oud-raadsleden stellen het Jaarverslag 2012-2013 vast per emailstemming. 135 
 
9. Scheikunde 

Bart vraagt of de brief die nu op tafel ligt de brief is die naar zowel de decaan als het College van Bestuur gestuurd gaat 
worden. Kyah merkt op dat nu beide gremia in de aanhef staan. Roos vindt dat de strekking van de brief niet veel is 
veranderd ten opzichte van vorige week. Na een leespauze licht Joeri toe wat zijn overweging was om de brief toch te 140 
agenderen. Hij is van mening dat de brief in lijn is met de mening van de studentenraden. Mocht de CSR het er niet mee 
eens zijn, dan kan hij feedback geven aan de FSR. Roos blijft bij het punt dat de link naar evaluatie er niet is. Evaluatie is 
niet meer van nut voor de opleiding scheikunde zelf. Wel voor komende samenwerkingen. Lucie leest de argumenten uit 
de vorige plenaire vergadering voor. Rik ziet het argument voor het leren van lessen wel terugkomen in de brief. Roos wil 
dan dat dit het hoofdpunt wordt. Rik wil het punt ‘discretie’ weg laten uit de brief. Jaco vraagt naar ‘op informele wijze’ in 145 
de laatste alinea. Kyah legt uit dat de decaan bedoelt dat de eigen lessen wel geleerd worden. Dat is een goede reden om 
een evaluatie te doen. Jaco is wel van mening dat als het de FSR niet lukt om iets voor elkaar te krijgen, zij niet 
automatisch de zaak naar de CSR moeten brengen. Hem lijkt het beter dat er twee brieven komen. Naast een brief naar 
het college kan de huidige brief, met wat inhoudelijke en taalkundige wijzigingen door de FSR FNWI naar de decaan 
worden gestuurd. De CSR kan het College vragen wat er nu al beter gaat met de samenvoeging dan vorige keer. Hier kan 150 
dan weer uit geleerd worden voor bijvoorbeeld de AFS. De brief die er nu ligt gaat ver in op details en is niet voor het 
College bestemd. Er wordt voorgesteld om een apart advies aan het College te sturen en hen in de CC te zetten van de 
brief aan de rector.  
 
130828-05 Raadsleden sturen taalkundige punten die zij opmerking in de brief scheikunde door naar  155 
   Kyah.   
 

10. Psychobiologie 

Het College heeft gisteren de CSR verzocht om te adviseren over een numerus fixus op psychobiologie. Lucie heeft Emiel 
en Roos van de FSR FNWI gesproken. Zij gaven aan geen negatieve geluiden te hebben gehoord over het voornemen. 160 
Na een korte leespauze vraagt Sam of er vragen zijn. Als hij vaststelt dat deze er niet zijn, vraagt hij of de raadsleden 
overtuigd zijn van het nut van een fixus. Joeri geeft aan dat de instroom de laatste jaren zo hoog ligt dat het zeker van 
belang is om een rem op de opleidingsinstroom te zetten. Ook Jet gaat hierin mee. Kyah vraagt naar de regels bij 
decentrale selectie. Lucie vertelt dat het College deze nog niet heeft geformuleerd, maar er wordt aan gewerkt. Mogelijk 
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kan de raad positief adviseren, als hij de voorwaarden voor de selectie heeft ingezien en positief beoordeelt. Jet vraagt hoe 165 
het gaat als de voorwaarden er pas na 1 september zijn. Dat zal niet gebeuren, deze zijn er voor de eerste van september. 
De stemming kan mondeling gebeuren, indien de voorwaarden pas laat worden bekendgemaakt. Gaby vraagt of er nog 
een discussie komt over het aantal studenten dat zal worden toegelaten. Een toelating van 250 studenten wordt gezien als 
realistisch en staat niet ter discussie. Het tweede punt is het proces. Roos en Lucie zijn van mening dat dit zeer slecht is 
verlopen. Andere raadsleden sluiten zich hierbij aan. De raad kan negatief adviseren, om zijn ontevredenheid over het 170 
proces te laten blijken. Jet lijkt het geen goed idee, omdat dan de student de dupe wordt. Jaco sluit zich bij Jet aan en wil 
dat de raad het College laat weten dat als de student volgende keer niet zo centraal staat, de raad wel zal tegenwerken. 
Kyah kent iemand die tegen de numerus fixus is en wil deze persoon graag horen. Ze zal zijn argumenten inwinnen. Jaco 
gaat terug naar de eerste vraag, is de raad het eens met het voorstel van het College. Hij wil nu het besluit over het advies 
nemen. Roos legt uit dat de raad met het niet adviseren, het proces kan stilleggen. Ook de andere raadsleden willen nu een 175 
principebesluit nemen. 
 Als laatste wordt er gevraagd of de raad naast het nemen van een besluit nog actie wil ondernemen met het oog 
op het proces. Sascha stelt voor om niet direct naar de Folia te stappen. Joeri wil wel dat er nagevraagd wordt hoe de 
communicatie tussen de decaan en het College zo slecht is verlopen. En tevens de communicatie naar de FSR toe, voegt 
Lucie toe.       180 
 
130828-01 De CSR besluit unaniem om positief te reageren op een numerus fixus op  
   Psychobiologie, nadat de raad zich kan vinden in de wijze van decentrale selectie.  
 

11. INTREEbeurs 185 
Jesse licht de voortgang van de voorbereidingen voor de INTREEbeurs toe. Qua aankleding is er veel gebeurd. De 
bezetting is aan het begin en eind van de beurs geregeld. Vanaf half 3 is er nog een gat in het rooster. Jesse stelt voor dat 
Izi na de commissievergadering O&F hem en Tariq bijstaat en de andere raadsleden op de beurs aflost. Tevens vraagt hij 
Bart om van 16.00-17.00u mee te draaien. Ook vraagt Jesse naar de like and win-prijs. Het idee dat er nu heerst is het 
verloten van een taart. Jesse vraagt of er vragen zijn. Tariq vraagt of er materiaal is dat de raad herkenbaar maakt. De 190 
standbemanning krijgt een CSR-shirt en krijgt een naamsticker. Kyah voegt toe dat er veel is om uit te delen en noemt het 
assortiment. Bart vraagt waar de beurs is. Dit is bij het convention center. Jet vraagt of het oude snoep van de kamer 
wordt uitgedeeld. Dat is niet het geval. Er zijn nieuwe spullen ingekocht.    
 

12. Penningmeester 195 
Na een korte leespauze licht Jessica het vergaderstuk toe. Afgelopen jaar heeft Alex het penningmeesterschap op zich 
genomen. Vanuit V&C beheert Jessica een groot deel van het vrij te besteden budget. Daarnaast zit zij in het dagelijks 
bestuur. Jessica vraagt of er andere mensen graag penningmeester willen zijn. Er zijn geen aanmeldingen. Het eerste 
discussiepunt is of het wenselijk is om de voorzitter V&C tevens penningmeester te laten zijn. Gezien ook het DB al 
verkozen is door de nieuwe raad, wordt bekeken of de penningmeester per acclamatie kan worden aangesteld. Na een 200 
applaus is Jessica verkozen tot penningmeester. 
 

13. Allocatiemodel 

Jaco presenteert het agendapunt aan de hand van een powerpointpresentatie. Hierin legt hij een aantal hoofdlijnen en 
termen uit. De presentatie begint met een uitleg van de geldstroom richting de UvA: eerst is er het Rijk, daarna de 205 
onderzoeksinstituten en als derde geldstroom de andere inkomsten. Daarna legt Jaco uit waar de geldstromen naartoe 
gaan. Het meeste geld wordt geïnvesteerd in onderzoek en onderwijs. De faculteiten krijgen een budget en huren hiervan 
weer diensten in van de universiteit. Het afnemen van diensten buiten bij de UvA wordt afgeraden, omdat dit duurder 
uitvalt. Belangrijk in het systeem zijn de studiepunten. Hoe hoger die zijn, hoe meer budget hiervoor vrijgegevens wordt. 
Ook voor het uitreiken van diploma’s wordt geld gegeven. Extra punten naast het curriculum zorgt voor een extra 210 
geldstroom van de universiteit naar de faculteit. Toch wordt dit niet aangemoedigd, omdat het volgen van extra vakken de 
studiekwaliteit omlaag haalt. Het zwaartepuntenbeleid leidt ertoe dat het beleid op de punten die de UvA worden 
toebedeeld extra geld binnen kan halen. Rik vraagt wat een student de universiteit opbrengt. Dat is vrijwel niet te 
achterhalen, antwoordt Jaco. Dit verandert en heeft te maken met historische budgetten. Hij verwacht 8.000 euro per jaar, 
waarvan de student zelf een klein deel betaalt. Sam voegt toe dat op Prinsjesdag bekend wordt hoeveel geld er van het 215 
Rijk naar de universiteit gaat. Lucie vertelt dat UvA-studenten veel extra vakken doen. Dit is dus een dure zaak en wordt 
ontmoedigd. Joeri dacht dat de studieprijspunt omlaag gaat, als er meer studenten zijn. Dat is het geval, maar de prijs voor 
diploma’s gaat omhoog. Na vaststelling door het Rijk, maakt de universiteit een jaarverslag en wordt deze aan de 
medezeggenschap gestuurd.         
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 220 
14. CSR in de media 

Lucie werd net gebeld door de Folia over het aftreden van Paul Doop. Sam heeft met het Parool gebeld over de 
gezamenlijke vergadering en de procedure met betrekking tot UvA VU. Deze week komt er een kort stuk en daarna een 
gedeeld stuk met onder meer Radboud Winkels. Rik vraagt of de raad een afscheidscadeau voor Paul Doop gaat regelen. 
Dit doet het dagelijks bestuur. Wie de opvolger van Paul Doop wordt, is nog niet bekend.  225 
 

15. Wvttk  

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 

16. Rondvraag en sluiting 230 
Sascha meldt zich als vrijwilliger voor de BBQ met de ASVA. Er wordt om 16.00u buiten verzameld voor het informatie-
uurtje voor de nieuwe raad. Daarna is de oude raad ook welkom voor het eten. Cathelijne laat ieder weten dat zij haar tot 
de 31e kunnen antwoorden over het rooster. Roos benadrukt dat de late stukken die zijn ingebracht normaliter niet meer 
worden behandeld. Lucie maakt voor het overdrachtsdiner een inventaris van de dieetwensen. Raadsleden kunnen hun 
keuze bij haar aangeven.  235 
 
130828-05 Raadsleden geven aan Cathelijne een reactie voor de 31e over het vergaderrooster.   
130828-06 Raadsleden geven hun eetwensen voor het overdrachtsdiner door aan Lucie. 
 
 240 
Alex sluit de vergadering af met een ‘gebed’. De vergadering wordt gesloten om 12.09 
 
 
Besluitenlijst 
130828-01 De CSR besluit unaniem om positief te reageren op een numerus fixus op  245 
   Psychobiologie, nadat de raad zich kan vinden in de wijze van decentrale selectie.  
 
Actielijst 
130703-01 Commissie O&O schrijft een reactie op de brief van de FSR FEB over Internationalisering. 
130814-04 De nieuwe raadsleden melden zich zelf aan voor het ISO-inwerkweekend. 250 
130821-01 De conceptbrief evaluatie scheikunde wordt herzien en op de pv van 130828 opnieuw  
  geagendeerd.  
130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter voordat  

de DB-vergadering plaatsvindt. 
130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 255 
130828-03 Geïnteresseerden voor het LOF-weekend melden zich bij Sam. 
130828-04 De oud-raadsleden stellen het Jaarverslag 2012-2013 vast per emailstemming. 
130828-05 Raadsleden geven aan Cathelijne een reactie voor de 31e over het vergaderrooster.   
130828-06 Raadsleden geven hun eetwensen voor het overdrachtsdiner door aan Lucie. 
 260 
Promemorie  
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Zilla en Lucie. 
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. 265 
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. 
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 270 

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

130619-01 Raadsleden geven culturele pop-up ideeën voor leegstaande FGw gebouwen door aan Rik. 
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