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2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. Werkafspraken (deel 1) 
7. ISO weekend 
8. ISO afgevaardigde 
9. Sociale Activiteiten Commissie 
10. Shirts & Mokken 
11. CoBo 

Cadeaus 
Schema 

12. CSR in de media 
13. Wvttk 
14. Rondvraag en sluiting 

Opening 
Sam opent de vergadering om 11.03 1 

 2 

1. Post 
Irma neemt de postlijst door.  3 

 4 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.  5 

 6 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [11 september 2013] 

  
Aanwezig: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Izi Hitimana, Jessica Endert, Kyah 
Smaal, Tariq Sewbaransingh, Jesse Schreurs, Gaby Lunansky, Anne-Louise Schotel, Kipras 
Sederevicius, Farah Meeuse Slahouaoui, Vera de Weerdt, Soroosh Nassiri Nezhad  

Afwezig:  

Voorzitter: Sam Quax 

Notulist: Irma Peters 

 



 

3. Mededelingen 
DB   7 

 8 

Afgevaardigden 9 

 10 

AMC  11 

 12 

FGw   13 

 14 

FdR   15 

 16 

FEB  De dossiers worden verdeeld onder de FSR-leden. 17 

 18 

FNWI   Met de nieuwe FSR wordt morgen bijeengekomen om standpunten over de AFS te 19 
vormen. Met de oude raad wordt aan twee dossiers gewerkt: examencommissies en 20 
instemmingsrecht samenvoeging scheikunde.  21 

 22 

FMG   23 

 24 

ISO  25 

 26 

Algemeen 27 

Izi blijft in ieder geval bij de raad tot december. De wc-krant wordt vandaag opgehangen. Irma 28 
vertelt voor het eerst te werken met de nieuwe huisstijl. Mochten er problemen met de laptop 29 
ontstaan, dan moet de vergadering even stopgezet worden. Sam heeft een uitwisselingsverzoek 30 
met een Turkse universiteit gehad en vraagt of er interesse is.  31 
 32 
11.12 Soroosh komt de vergadering binnen. 33 
11.16 Anne Louise komt de vergadering binnen. 34 

4. Update commissies 
O&O Afgelopen week heeft de commissie geen vergadering gehad in verband met de 35 
training die de hele CSR donderdag heeft gehad. Aankomende donderdag is daarom de eerste 36 
CV van het nieuwe collegejaar voor O&O. Op de eerste vergadering zal er onder andere 37 
gesproken worden over het opzetten van een nieuw dossier Examencommissies, dit naar 38 
aanleiding van het Maagdenhuisweekend en een notitie die we hebben ontvangen van de 39 
onderwijsinspectie. Daarnaast staat de HBO-P route geagendeerd, evenals het onderwerp 40 
vakevaluaties. Tot slot wordt de commissie geïnformeerd over de UCO-afvaardiging en de wijze 41 
waarop informatie vanuit de UCO wordt gecommuniceerd met de commissie.  42 
 43 
O&F Afgelopen CV gaf Gaby een update van de communicatiewerkgroep. Daar kwam naar 44 
voren dat er nog onopgeloste chronologische problemen zijn met het inschrijvingsproces van 45 
eerstejaars als intake en matching wordt ingevoerd. Farah zal de O&F kant van intake en 46 
matching verder uitzoeken. We hebben een instemmingsverzoek ontvangen voor de regeling 47 
‘Elektronisch toegangsbeheer’. Daarover later ongetwijfeld meer. De kaderbrief is besproken op 48 
het OV. Alhoewel het agendapunt wat chaotisch verliep, en Dymph zoals verwacht niet veel te 49 
melden had hebben we wel al kort kunnen aangeven waar we problemen mee hebben. 50 
Komende week schrijven de dossierhouders een doelendocument waarmee we de doelen van 51 
O&F voor het komende halfjaar zullen vaststellen. Tariq merkt op dat dubbele inschrijving van 52 
de werkgroep GALOP komt.  53 
 54 
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V&C Deze week staat het eerste PR-overleg ingepland waarbij afgevaardigden van alle 55 
raden bijeenkomen om zaken gerelateerd aan communicatie te bespreken. Afgelopen vrijdag is 56 
de huisstijl onder alle raden verspreid (met dank aan Jesse) en sinds maandag doen we zelf ook 57 
alles in de nieuwe huisstijl. Gedurende deze week zal er ook gekeken worden wat er nog 58 
allemaal moet gebeuren aan de nieuwe website. Daarnaast zal deze week onderzocht worden of 59 
het mogelijk is om het nominatie proces bij de docent van het jaar verkiezingen aan te passen 60 
(in samenwerking met ASVA en Bureau Communicatie). Verder is maandag de winnaar van de 61 
intreeweek ‘like en win’ actie langs gekomen om haar taart op te halen. En tenslotte is V&C druk 62 
bezig met het uitzoeken van mogelijke CoBo cadeau’s.  63 

5. Vaststellen agenda 
Aan de agenda wordt een punt over een raadslid toegevoegd. Het punt wordt vertrouwelijk 64 
behandeld. 65 

6. Numerus fixus psychobiologie 
De oude CSR heeft net voor het einde van het raadsjaar ingestemd met de numerus fixus op 66 

psychobiologie. Deze toezegging moest nog per brief geformaliseerd worden, daarvoor heeft 67 
Sam nu een brief opgesteld. Kyah is van mening dat de zaak erg snel is gegaan, waardoor er niet 68 
goed naar de inhoud is gekeken. Het dossier loopt al lang. De colleges van de opleiding zitten 69 
overvol en de toetsen zijn multiple choice. Kyah wil graag iets in de brief hebben staan over 70 
kwaliteit van de studie. Sam neemt een zin op in de brief over de decaan die een kwaliteitsslag 71 
moet maken.  72 

Bart wil graag dat in de tweede alinea meer wordt verteld over wat er onvoldoende wordt 73 
genoemd. Bij de eerste zin wil hij een toevoeging. Farah ziet liever eerst de brief met 74 
aanpassingen, voordat deze verstuurd wordt. Ook Tariq is het met haar eens.  75 
 76 

130911-01 Sam past de instemmingsbrief numerus fixus psychobiologie aan in  77 
navolging van de wijzigingen zoals verwoord in de pv van 130911 en 78 
brengt de brief naar de pv van 130918. 79 

 80 

7. Werkafspraken (deel 1)  
Cathelijne leidt het onderwerp in. De werkafspraken van vorig jaar staan ter discussie. Jessica 81 
verwacht dat het niet lang besproken hoeft te worden, maar dat de afspraken er zijn om op 82 
terug te vallen mocht er iets fout lopen. De prioriteit van de punten wordt door de raadsleden 83 
besproken. Er wordt gevraagd of er een punt in de afspraken komt over afmeldingen. Dit staat 84 
erin vertelt Cathelijne, maar dit staat in een ander deel. Er wordt gevraagd of er opmerkingen 85 
zijn over de pv. Kyah vraagt of de afgevaardigden hun update ook moeten mailen. Dit lijkt Sam 86 
een goed idee. Bart wil graag dat belangrijke dossiers genoemd worden. De deadline voor de 87 
FSR updates is woensdag 10.00u. Gaby vraagt naar de verschillende deadlines. Voor een plek op 88 
de pv-agenda kan een raadslid maandag voor het DB naar een van de DB-leden toekomen. Voor 89 
16.00u moet dan het inhoudelijke stuk binnen zijn.  90 
 De rol van het raadslid en het DB worden zonder opmerkingen afgesloten. Tariq vraagt 91 
waar hij dingen kan vinden over stemmingen. Dat staat in het HR. Bart vraagt of het gehele 92 
document kan worden doorgestuurd. Cathelijne stuurt de werkafspraken geheel door aan de 93 
raadsleden. 94 
 95 
130911-02 Cathelijne stuurt de werkafspraken in het geheel op aan de raadsleden.  96 

8. ISO weekend 
Gaby verontschuldigt zich voor het gebruik van de oude huisstijl. Vrijwel elk raadslid heeft zich 97 
ingeschreven voor het ISO weekend. Vera vraagt naar de kosten van het weekend. De kosten 98 
zijn 50 euro, waarvan het ISO er 25 op zich neemt. Jessica vraagt zich af van welk budget het 99 
geld af moet gaan. Het budget voor het inwerken is al uitgegeven. Bart is van mening dat het 100 
weekend door de CSR moet worden gefinancierd, omdat het zeer inhoudelijk is. Kipras vraagt 101 
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naar het budget van de raad. Dit is redelijk veel laat Irma weten. De begroting is ook een 102 
schatting, er kan over een bepaald budget heen worden gegaan, stelt zij. Jessica stelt voor om nu 103 
te bepalen of de raad wil om de kosten te dekken uit het CSR of om zelf het weekend te betalen. 104 
 105 
130911-01 De CSR besluit na stemming om de deelname door CSR-leden aan het ISO  106 

weekend volledig te vergoeden.  107 

9. ISO afgevaardigde  
De twee kandidaat-afgevaardigden stellen zich voor aan de raad door middel van een speech  108 
over hun motivatie. De raadsleden krijgen de gelegenheid om vragen te stellen na elke speech. 109 
De raad bediscussieerd de twee kandidaten en gaat vervolgens over tot stemming. Na de eerste 110 
stemming is er geen twee derde meerderheid voor een van de twee kandidaten.  111 
 Na de pauze kondigt Tariq aan dat hij zich terugtrekt uit de verkiezing. Hij denkt dat 112 
Farah een zeer goede afgevaardigde is. Wel zal hij naar de ISO bijeenkomsten mee gaan met 113 
Farah en Sam.  114 
 115 
130911-02 Naast Sam Quax is Farah Meeuse ISO afgevaardigde voor het jaar 2013-116 

2014.   117 

10. Sociale Activiteiten Commissie 
Cathelijne heeft een stuk geschreven voor het opzetten van een sociale activiteiten commissie. 118 
Het lijkt haar leuk om een paar keer per jaar een aantal kleine of grote activiteiten te hebben 119 
voor de raad. De raad is het erover eens dat er een commissie moet komen. Veel raadsleden 120 
melden zich aan voor de commissie. Cathelijne stelt voor om drie hoofdleden uit te kiezen. Sam 121 
stelt voor dat alle leden die zich aanmelden bijeenkomen om over de activiteiten te vergaderen.  122 

 123 
130911-03 De CSR besluit per acclamatie om een Sociale Activiteiten Commissie aan  124 

te stellen die zich inzet voor het organiseren van de sociale activiteiten 125 
voor alle raadsleden aankomend jaar. 126 

11. Shirts & Mokken  
Tariq heeft een stuk geschreven over het bestellen van CSR-vesten. Het onderwerp mokken 127 
heeft hij nu achterwege gelaten om het onderwerp kort te houden. De vesten komen van pas bij 128 
evenementen en CoBo’s, zodat de raad zich letterlijk kan laten zien. De eerste vraag is of de raad 129 
CSR-kleding wil en daarna of dit vesten moeten zijn. Daarna is de vraag of de vesten van een 130 
naam moeten worden voorzien. Bart is zeker voorstander van representativiteit. Hij wil echter 131 
eerst inzicht in de kosten van de verschillende opties, zodat hij makkelijker een keuze kan 132 
maken. Tariq licht toe dat het stuk nu oordeelvormend is. Als hij weet wat de raad wil, gaat hij 133 
offertes opvragen. Bart wil dan toch liever weten wat het verschil is tussen een opdruk met 134 
naam of zonder. Jessica vraagt of het noodzakelijk is om de vesten uit het CSR-budget te betalen. 135 
Vera weet van haar FSR dat door het zelf moeten betalen van de vesten dat een aantal mensen 136 
wel een vest heeft aangeschaft en anderen niet. Jessica verwacht niet veel op de faculteiten rond 137 
te lopen en indien ze een vest zou hebben, deze ook niet zou dragen. Farah is wel veel op de 138 
universiteit te vinden, Kyah ook. Anne Louise vindt vesten met naam handig voor de 139 
herkenbaarheid en het socializen. Het lijkt Jessica niet handig om vesten aan te schaffen in het 140 
kader van herkenbaarheid. Op CoBo’s is het warm en dan trekt zij liever een t-shirt aan. Farah 141 
stelt voor om colberts aan te schaffen, zoals zij vorig jaar bij een andere vereniging zag. Bart 142 
stelt voor om opties voor vesten en shirts uit te zoeken. Tariq zal uitzoeken wat de opties zijn 143 
voor vesten met capuchon en t-shirts, met en zonder naam en brengt deze naar de volgende pv.    144 
 145 
130911-03 Tariq maakt een optie overzicht van vesten en t-shirts met en zonder  146 

naam en brengt de uitkomst naar de pv van 130918. 147 
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12. CoBo  
Kipras legt uit dat er veel CoBo’s op het CSR programma staan. Hij heeft het idee om 148 
motiverende posters uit te delen. Hij vraagt of de raad het hiermee eens is en of 5 euro per 149 
poster een juist bedrag is. Jessica heeft het idee om posters te printen, zodat de kosten lager 150 
liggen. Kipras geeft aan dat een goede poster rond de 4 euro ligt. Het is mogelijk om CSR op te 151 
posters te vermelden. Farah geeft aan dat vorig jaar aan belangrijke relaties een groter cadeau 152 
gegeven werden. Jessica begreep dat er werd begonnen met het uitdelen van een groter cadeau 153 
en dat dit later voor ieder een kleinere versie werd. Jesse vindt een poster wat goedkoop 154 
overkomen. Cathelijne is wel blij met het idee. Tariq laat weten dat niet alle organisaties een 155 
poster mogen ophangen in hun kamer. Kipras is van mening dat CoBo-cadeau niet per se duur 156 
hoeven te zijn. Jessica is het eens met deze opmerking. Tariq vraagt Farah wat de belangrijke 157 
relaties zijn. Dat zijn de FSRen en een aantal grote organisaties als het ISO. Jessica vraagt 158 
opnieuw of motiverende posters een goed idee zijn. Tariq biedt zijn fotoshopskills aan voor het 159 
maken van de posters. Izi is niet gecharmeerd van de posters. Ook Anne Louise vraagt zich af 160 
hoe de posters gegeven worden. Vera denkt aan een koker. 5 euro is een laag bedrag, maar een 161 
poster is wel iets waardoor de raad nog lang herinnerd kan worden door de ontvangende partij. 162 
Gaby stelt voor om op de achterkant van de posters een persoonlijke boodschap van de raad te 163 
zetten. Sam vat de ideeën samen. Jessica stelt voor dat zij en Kipras drie posteropties 164 
rondsturen waaruit de raad kan kiezen. Voor de belangrijke relaties zal mogelijk nog een extra 165 
cadeau worden aangeschaft. 166 

Over het schema vraagt Sam wie van de raadsleden naar de bijeenkomst bij de Heeren 167 
van Aemstel gaan, de CoBo van JFAS. Verschillende raadsleden melden zich aan. 168 
 169 
130911-04 De CSR besluit na stemming om motivational posters te geven tijdens de  170 

constitutieborrels en geeft een mandaat af aan commissie V&C om deze 171 
aan te schaffen.   172 

13. CSR in de media 
Sam heeft gisteren met de Folia gesproken. Het gesprek wordt volgende week gepubliceerd. Het 173 
gesprek met de Folia over Leiden, wordt niet gepubliceerd. Tariq vertelt dat de wc-krant er aan 174 
komt. Hij vraagt of raadsleden nu al willen nadenken over het leveren van input voor de 175 
volgende krant. Sam roept de raadsleden op om ideeën voor de twitter ook op te sturen. Anne 176 
Louise vraagt de raadsleden om hun vrienden uit te nodigen voor de facebooksite van de raad. 177 
Farah vraagt of zij een stuk mag leveren over het afscheid van het hoofd van de UB.   178 

14. WVTTK 
- 179 

15. Rondvraag en sluiting 
Tariq heeft tijdens het Maagdenhuisweekend met de ACTA gesproken. Van hen heeft hij nu een 180 
uitnodiging gehad om langs te komen en bij hun vergadering te zijn. Hij vraagt of er raadsleden 181 
mee willen. Een aantal raadsleden meldt zich aan. Bart stelt voor om een schema te maken van 182 
de verschillende werkgroepen en raadsleden die daar zitting in nemen. Hierdoor weet ieder wie 183 
waarin zit en kunnen contacten makkelijk worden doorverwijzen. De corveeploeg bestaat vanaf 184 
vandaag uit Sam en Kipras. Sam wijst de raadsleden op de komende vergaderingen en vraagt 185 
hen om zich goed voor te bereiden. Tijdens de GV zal er een verkiezing van de voor- en 186 
vicevoorzitter van de GV.  187 
 188 
130911-04 De raadsleden sturen hun naam en de naam van de werkgroep waar zij 189 

zitting nemen, door aan het DB. Het DB maakt een schema van de 190 
groepen zodat ieder daarvan op de hoogte is.  191 

 192 
Sam sluit de vergadering om 13.12. 193 
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Besluiten 
130828-01 De CSR besluit unaniem om positief te reageren op een numerus fixus op Psychobiologie,  194 

   nadat de raad zich kan vinden in de wijze van decentrale selectie.  195 

130911-01 De CSR besluit na stemming om de deelname door CSR-leden aan het ISO weekend volledig 196 
te vergoeden.  197 

130911-02 Naast Sam Quax is Farah Meeuse ISO afgevaardigde voor het jaar 2013-2014.   198 
130911-03 De CSR besluit per acclamatie om een Sociale Activiteiten Commissie aan  199 

te stellen die zich inzet voor het organiseren van de sociale activiteiten voor alle raadsleden 200 
aankomend jaar. 201 

130911-04 De CSR besluit na stemming om motivational posters te geven tijdens de  202 
constitutieborrels en geeft een mandaat af aan commissie V&C om deze aan te schaffen.   203 

Actielijst 
130828-04 De oud-raadsleden stellen het Jaarverslag 2012-2013 vast per emailstemming. 204 
130904-01 De raadsleden nemen het HR door. Indien zij opmerkingen hebben geven zij dit door aan  205 

Sam.  206 
130911-01 Sam past de instemmingsbrief numerus fixus psychobiologie aan in  207 

navolging van de wijzigingen zoals verwoord in de pv van 130911 en brengt de brief naar de 208 
pv van 130918. 209 

130911-02 Cathelijne stuurt de werkafspraken in het geheel op aan de raadsleden.  210 
130911-03 Tariq maakt een optie overzicht van vesten en t-shirts met en zonder  211 

naam en brengt de uitkomst naar de pv van 130918. 212 
130911-04 De raadsleden sturen hun naam en de naam van de werkgroep waar zij zitting nemen, door 213 

aan het DB. Het DB maakt een schema van de groepen zodat ieder daarvan op de hoogte is.  214 
 215 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 216 

aan Sam. 217 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 218 

regels te houden. 219 
121205-02 De CSR besluit unaniem om de interne werkafspraken aan te nemen en zich hieraan te 220 

houden. 221 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 222 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 223 
130417-02 De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht bij op de google-drive. 224 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 225 

via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 226 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 227 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 228 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 229 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 230 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 231 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 232 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 233 
 234 
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