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Opening 
Sam opent de vergadering om 11.04 1 

1. Post 
Irma neemt de postlijst door.  2 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.  3 

3. Mededelingen 
DB   4 

 5 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [25 september 2013] 

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

Afwezig:  Anne Louise Schotel 

Voorzitter: Sam Quax 

Notulist: Irma Peters 

 



 

Afgevaardigden 6 

 7 

AMC De FSR heeft de Belbin gedaan. We zijn veel bezig met eigen 'procedurele' dingen 8 
(begroting, huisstijl, beleidsplan). We willen ons echt actiever op onderwijsinhoudelijke dingen 9 
gaan richten. Elke commissie gaat daarom brainstormen over zijn eigen visie en deze bespreken 10 
we binnenkort binnen de raad. De CoBo is 29 oktober. Voor de huisstijl zal het AMC een bijdrage 11 
van 50euro leveren. 12 

 13 
FGw  14 
 15 
FdR  Jesse heeft het verzoek gedaan om een wekelijkse PV in te stellen om de communicatie 16 
binnen de FSR te verbeteren.   17 
 18 
FEB  De OV wordt voorbereid. Het jaarplan is af. De CoBo is op 7 oktober. Er komt een 19 
gesprek met de nieuwe directeur opleidingen.  20 

 21 
FNWI  We hebben gisteren eindelijk het overdrachts-BO gehad. Er zijn een aantal lastige 22 
onderwerpen besproken. De Aanvullende Kwalitatieve Toelatingseisen voor masters blijken 23 
puur bedoeld om de instroom voor bepaalde masters te verkleinen en zijn nergens op 24 
gebaseerd, gewoon natte vingerwerk. De nieuwe raad gaat hier een nieuw advies over sturen. 25 
Het directieteam (DT) is nog aan het uitzoeken of wij inderdaad instemmingsrecht op de 26 
integratie van scheikunde hebben, dit horen we pas in de schriftelijke reactie. Er komt een 27 
evaluatie van scheikunde door een extern persoon (dus van buiten de opleiding). Het DT ziet 28 
geen problemen omtrent het functioneren van examencommissies, om onze toezeggingen te 29 
krijgen moet de FSR dus eerst met ‘bewijs’ komen dat er dingen mis zijn met ECs. Verder 30 
bespreken we deze week in de PV het contact tussen de FSR en de opleidingscommissies (en 31 
hoe dit verbeterd kan worden) en gaan we verder met onze standpuntbepaling over AFS. De 32 
termijn voor evaluatie scheikunde is niet bekend.  33 
 34 
FMG Gisteren is de Belbin training geweest. Vorige week kreeg de FSR een 35 
instemmingsverzoek voor een procedurewijziging opleidingen. Dit is in overeenstemming met 36 
de route van opheffen opleidingen en de FSR zal instemmen. Volgende week is het eerste OV, 37 
een kennismakings-OV. 38 
 39 
ISO  40 

 41 

Algemeen De FSR informatiemiddag is 24 oktober. Hier wordt nog een mail over 42 
gestuurd door Gaby. Het etentje op 30 oktober gaat door. Vera geeft aan dat dan ook de CoBo 43 
van de FGw is. Er wordt naar een oplossing gezocht. Irma vraagt of afgevaardigden hun update 44 
aan ieder willen sturen. Dat kan als reactie op de PV agenda, zegt Sam. Sam maakt een planning 45 
voor het komende jaar en wil hier vergaderdata van werkgroepen in opnemen. De AFS wordt 46 
vandaag behandeld. De GV volgende week is openbaar en er zullen journalisten zijn. Om dit te 47 
structureren wil Sam hier aandacht aan geven.  48 

4. Update commissies 
O&O Via de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) zijn de conceptversies van de 49 
gemeenschappelijke UvA/VU model OER-en (mOER) besproken. De commissie heeft de eerste 50 
kritische blik geworpen op de mOER-en en aantekeningen meegegeven aan de UCO-51 
afgevaardigden. Zij zullen op persoonlijke titel punten en vragen aankaarten, dit gezien er geen 52 
plenair besluit is genomen over de mOER-en. Zodra de mOER-en officieel ter instemming bij de 53 
CSR liggen, zal de commissie de discussies bij de PV ter tafel brengen.  54 

Daarnaast is de adviesaanvraag van het College met betrekking tot Studiekeuzeadvies 55 
voorbesproken. Er zijn hierbij vragen ter discussie gelegd in de commissie, die op korte termijn 56 
plenair besproken zullen worden voordat er een concept reactie wordt besproken. De 57 
dossierhouders Intake en Matching zijn daarnaast afgelopen donderdag naar een kickoff-58 
bijeenkomst gegaan rondom dit onderwerp. Het onderwerp Doorstroommasters stond 59 
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afgelopen commissievergadering eveneens op de agenda. Wegens tijdgebrek is deze niet 60 
behandeld. Aankomende CV zal dit stuk opnieuw geagendeerd worden.  61 

Tot slot het dossier Examencommissies. Hiervoor wordt momenteel geïnventariseerd 62 
wat er in de WHW staat over dit onderwerp. Daarnaast wordt het verslag van de 63 
onderwijsinspectie en de presentatie van het Maagdenhuisweekend bekeken. Na deze 64 
inventarisatie zal er een voorstel naar de CV komen voor verdere invulling van dit dossier. 65 

O&F  Gaby’s financiële informatieavond voor FSRen en geïnteresseerde staat gepland op 24 66 
oktober. Erik Boels, de financiële man van het maagdenhuis, zal een presentatie geven. 67 
Deze week zullen Kipras en Izi beginnen aan het advies op de kaderbrief. Jesse en Farah zijn 68 
onder andere bezig met het studieplekken aanbod op REC. Het blijkt dat het aantal 69 
studieplekken met computers aan de UvA zal halveren tot 2016. Meer informatie volgt. 70 
 Jesse en Izi gaan maandag met Miek (voornamelijk) over de regeling elektronisch 71 
toegangsbeheer praten. De regeling gaat over de opslag van persoonsgegevens in verband met 72 
elektronische sloten. We hebben op een gedeelte van de regeling instemmingsrecht (aldus 73 
Miek). Soroosh en Kipras hebben een reactie op de notitie interne communicatie voorbereid. De 74 
notitie komt van bureau communicatie en identificeert problemen en oplossingen rond de 75 
interne communicatie (naar studenten, maar ook medewerkers) aan de UvA. Binnenkort start 76 
een werkgroep die gaat werken aan implementatie. 77 
 Over de UCO vertelt Bart dat hij bij het overleg is geweest. De mOER-en zijn 78 
voorgelegd. De strengste zal worden gehanteerd voor de UvA VU samenwerking. De CSR heeft 79 
hier adviesrecht op. Bart gaat bekijken wat het beste plan van aanpak is. De kalender voor 80 
volgende collegejaren is doorgesproken met het oog op de VU en vrije dagen. Er is een risico dat 81 
er colleges zullen zijn op bijvoorbeeld 5 mei. Voor intake & matching kreeg men het verzoek om 82 
een extra intakeweek. Dit is een optionele week. Bij het platform Studiesucces zal er gekeken 83 
worden of er best practices uitgewisseld kunnen worden.  84 
 85 
V&C Vorige week heeft het gesprek met de mensen van BC plaatsgevonden over de 86 
uitbreiding van de wc-krant. Zij waren zeer enthousiast over het voorstel om een pilot te 87 
draaien in samenwerking met de FNWI. Vera en Tariq gaan deze samenwerking nu verder 88 
uitwerken. Daarnaast is er ook een definitieve knoop doorgehakt wat betreft het vernieuwen 89 
van de procedure van de DvhJ verkiezingen. Dit jaar wordt alles anders! Als je wilt weten wat er 90 
precies wijzigt kan je bij één van de dossierhouders (Vera, Jesse, Kyah) terecht.  91 

Helaas is het niet gelukt om vorige week de website te migreren dit was wel de bedoeling. 92 
Sommige dingen zijn nog steeds niet af, Webton lost helaas niet alle problemen even snel op. 93 
Des al niet te min gaan we deze week hoe dan ook migreren. Want wachten totdat de website 94 
perfect is duurt anders te lang en dat is zonde.  95 

De CoBo begint ook definitieve vormen aan te nemen er is een datum is geprikt, 5 96 
november! De datum is tot stand gekomen aan de hand van Dymph’s agenda en de 97 
beschikbaarheid van de locatie. Het gaat geweldig worden en de specifieke details van de CoBo 98 
zullen nog gedurende de PV besproken worden. Daarnaast zijn de CoBo cadeaus ook besteld en 99 
deze zijn (als het goed is) maandag bezorgd. 100 

Wat de vesten betreft deze moeten z.s.m. aangeschaft worden (Anne Louise en Jesse gaan 101 
dit doen) zodat ze snel bedrukt en gedragen kunnen worden. 102 

5. Vaststellen agenda 
Intake & matching wordt van de agenda gehaald. Het onderwerp UvA VU wordt voortgezet 103 
zolang nodig is.  104 

6. Begroting 2014 
Jessica en Irma hebben geconstateerd dat er geen grote wijzigingen nodig zijn. Er is ook in 105 
tijden van crisis geen geld voor een hoger budget. Jessica neemt de posten inhoudelijk door. 106 
Gaby vraagt wie de OV’s technisch voorzit. Dat is Jaco. Er wordt al twee jaar over het 107 
inwerkbudget voor de FSRen gegaan. Dit wordt binnen het Maagdenhuis begroot. Vera wil 108 
graag de trainingen evalueren. Dat gaat Cathelijne doen. Ook wil Vera onderhandelen met de 109 
vaste trainers over de vergoeding. Er wordt onderhandeld, maar er zijn afgelopen jaar ook veel 110 
nieuwe trainers aangetrokken. Izi vraagt of de faciliteitenregeling verandert kan worden. Dat is 111 
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twee jaar terug geprobeerd. Indien de raad dit weer wil proberen kan dit via Renee Bakkerus of 112 
mogelijk als de faciliteitenregeling aan de raad wordt voorgelegd. Het ISO-weekend wordt 113 
betaald uit cursussen en congressen. Het PR-budget is met 500 euro opgehoogd. Hier wordt de 114 
website, de CoBo en promotiemateriaal van betaald. Tariq legt uit dat voor de INTREE-week de 115 
begroting te laag bleek te zijn en vraagt of er een conceptbegroting is. Jessica heeft deze nog van 116 
Jet en geeft uitleg. Nadat er wordt geconstateerd dat de raadsleden geen aanpassingen aan de 117 
voorgelegde begroting willen doen, wordt het agendapunt afgesloten.      118 

7. Constitutieborrel 
De borrel neemt concrete vormen aan. Anne Louise wil daarom de vormgeving doornemen. Het 119 
wordt het klooster wat rond de 1200-1300 euro kost. Hierdoor blijft er geld over voor een leuke 120 
aankleding. Jessica neemt de discussiepunten door: De speech van Sam lijkt ieder een goed idee. 121 
Op de vraag of mensen een pedel willen zijn de meningen verdeeld. Er wordt voorgesteld om 122 
een gastheer aan te stellen. De raad gaat hiermee akkoord. De muziek kan op verschillende 123 
manieren. De vriend van Anne Louise heeft een band en kan komen spelen. Tariq vraagt of er 124 
ook een iPod kan worden ingeplugd. Over de vergoeding voor de band kan onderhandeld 125 
worden zodra de raad het eens is over het inhuren van de band. De raad wil graag een band 126 
tegen een degelijke vergoeding. Eigen catering mag meegebracht worden. Het personeel is 127 
bereid om ook de catering van anderen rond te delen. Soroosh weet dat de UvA (Eurest) ook de 128 
catering kan verzorgen tegen een gereduceerde prijs. Vera wil het eerst hebben over wat voor 129 
eten er op tafel wordt gezet. Jessica vraagt nu eerst of de raad zelf wil cateren of dat er een 130 
bedrijf voor de catering wordt ingehuurd. Een aantal raadsleden spreekt zich uit voor eigen 131 
catering. Vera wil graag eerst meer informatie voordat zij instemt met een besluit. Izi stelt voor 132 
om de discussie later te voeren nadat er meer informatie voorhanden is. Jessica zal Anne Louise 133 
vragen om een uitsplitsing te maken van de financiën voor de CoBo.  134 
 135 
130925-01 De CSR besluit unaniem om de constitutieborrel van 5 november te  136 

organiseren bij het Bethaniënklooster.  137 
 138 
130925-01 Op de PV van 131002 agendeert Anne Louise een financieel overzicht 139 

van de CoBo. 140 

8. Werkafspraken (deel III) 
Cathelijne neemt de laatste punten van de werkafspraken door:  141 

Afgevaardigden: Vera vraagt naar tijdsverdeling van de afgevaardigden en de 142 
tegenstrijdigheid van het daaropvolgende punt over actief zijn als raadslid binnen de CSR. 143 
Cathelijne denkt dat met actief, betrokkenheid wordt bedoeld en stelt voor om het woord te 144 
wijzigen. Jessica licht toe dat de afspraken van vorig jaar zijn en dat dit dus niet betekent dat 145 
Cathelijne dingen zo bedoeld. Kyah stelt voor om de eerste omschrijving te schrappen en vraagt 146 
naar oefenen van reglementen van de UvA. Ook dit kan uit de afspraken gehaald worden. 147 
Evenwichtig wordt vervangen door een woord dat beter bij de verdeling van tijd past, zoals 148 
proportioneel. Izi stelt voor om punt drie geheel te schrappen. Gaby wil dat wel duidelijk is dat 149 
afgevaardigden wel een DB functie kunnen uitoefenen, waardoor tijdsverdeling anders kan 150 
uitpakken. Cathelijne voegt een punt toe over drukte bij FSRen en communicatie daarover naar 151 
de CSR. Kyah vraagt naar de zin in welke de afgevaardigde de FSR vertegenwoordigd en of hier 152 
iets over kan worden opgenomen. Haar opmerking wordt meegenomen. Izi stelt voor dat het 153 
DB een proefdocument schrijft voor volgende week ter instemming.  154 

Penningmeester: De update kwam per agendastuk met overzicht van uitgaven. De 155 
raadsleden beraden zich over de frequenties van de updates. Deze komt eens per twee 156 
maanden. Vera wil opname van het waken voor uitgaven buiten de begroting.  157 
Afwezigheid: De data in het document zijn al aangepast naar dit jaar. Gaby legt uit dat zij op 158 
vrijdagen soms thuis werkt en vraagt of dit altijd moet worden doorgegeven. Dat hoeft niet. 159 
Vera vraagt naar vakanties. Cathelijne geeft aan dat raadsleden onderscheid kunnen maken 160 
tussen vakantie en een vrije dag. Vakantie is ook een behoefte, communicatie hierover is het 161 
belangrijkst. Ook is het handig om te weten of raadsleden bereikbaar zijn of niet. Tariq wil punt 162 
drie schrappen om verwarring weg te nemen. Cathelijne doet een toevoeging aan het eerste 163 
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punt. Tijdens de inwerkperiode wordt van de raadsleden verwacht dat zij aanwezig zijn. Tariq 164 
wil dat dit in de afspraken wordt opgenomen.  165 

Te laat: Er wordt gevraagd of trakteren haalbaar is. Bart weet dat dit goed werkt, 166 
bijvoorbeeld met een taartlijst onderaan de agenda.  167 

Corvee: Bart wil te allen tijde goed gespeld hebben. Sam vraagt of ieder die eten koopt 168 
zijn naam erop zet. Cathelijne kondigt de nieuwe corveeronde aan.  169 
 170 
130925-02 Het DB agendeert een nieuwe versie van de werkafspraken op de PV van 171 

131002. 172 

9. Communicatiestrategie 
Vanuit V&C is er een communicatiestrategie naar voren gekomen. Deze wordt door Jessica aan 173 
de raad gepresenteerd. Daarna vraagt zij de raad om input. Deze zijn er niet en Jessica print de 174 
strategie uit op A3 om in de kamer op te hangen. Deze dient dan als leidraad voor komend jaar.  175 

10. Psychobiologie 
Sam vraagt er vragen over de brief zijn. Bart noemt een stijlpunt. Vera noemt nog een aantal 176 
punten op.  177 
 178 
130925-02 De CSR besluit unaniem de brief  numerus fixus op de opleiding 179 

psychobiologie met inachtneming van de wijzigingen zoals verwoord in 180 
de PV van 130925 te versturen van een brief aan het College.  181 

11. Verjaardagen 
Cathelijne leidt het stuk in. Er zal voor ieder een verjaardagcadeau worden gekocht. De kosten 182 
hiervoor zijn 50 euro. Vera vindt dit een hoog bedrag. Zij had hier per mail al op kunnen 183 
reageren. Het voorstel is om een bedrag van 20 euro per raadslid te vragen. Jessica ziet het 184 
meer als 4 euro uitgeven per persoon. Gebundeld krijg je er dan iets moois voor terug. Dit heeft 185 
zij liever dan een goedkoop cadeau dat zij niet wil hebben. Ook Farah is het hiermee eens en in 186 
navolging van Cathelijne geeft zij aan dat raadsleden hun cadeauwensen kunnen doorgeven. 187 
Vera geeft aan dat niet per se tegen het bedrag is als ieder daarin mee gaat. Gaby staat haar 188 
hierin bij. Ook Soroosh vindt dat de prijs niet zoveel zegt, het gaat om het gebaar. Sam stelt 25 189 
voor als cadeaugeld. De meningen zijn verdeeld. Er wordt ingestemd. Irma stelt voor dat 190 
raadsleden hun cadeauwens naar de cadeaukoper kunnen sturen. Cathelijne merkt nog op dat 191 
er voldoende ruimte was voor opmerkingen over het bedrag via de mail. Tariq geeft aan dat het 192 
punt over geld wel weer terug kwam in het agendastuk. Gaby geeft aan dat zij het fijn vond om 193 
eerst te horen of andere raadsleden voor of tegen het bedrag zijn.     194 
 195 
130925-03 De CSR besluit na stemming dat alle raadsleden voor 1 november 25 196 

euro over te maken naar de CSR-rekening om hiervan voor ieder 197 
raadslid een verjaardagscadeau te kopen.  198 

 199 

12. UvA VU (vertrouwelijk) 
De Raad bespreekt het punt UvA VU in vertrouwelijke setting. 200 

13. CSR in de media 
Sam heeft een afspraak met de Folia en het Parool. De deadline voor de wc-krant is volgende 201 
week woensdag. Kyah heeft twee nieuwe berichten voor de website.  202 

14. Wvttk 
- 203 
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15. Rondvraag en sluiting 
Farah en Sam zijn bij de werkgroepen van het ISO geweest en zij vraagt of de raadsleden een 204 
update op de PV willen en/of schriftelijk. Er wordt voor beiden gekozen. Kyah vertelt dat haar 205 
FSR een standpuntbepaling gaat doen. Deze komt ook de kant van de GV op. Vera vindt het fijn 206 
om van het DB te horen wat er voor vergaderingen zijn en wat de deadlines zijn. Ook wil zij 207 
weten hoe het zit met de updates. Cathelijne wil samenkomen met de sociale activiteiten 208 
commissie. Kipras wil de commissieupdates krijgen. Izi vraagt wanneer de UvA VU groep wil 209 
samenkomen. Sam vraagt hoe de raadsleden de AFS update vinden en kondigt de 210 
afscheidsbijeenkomst van Paul Doop aan.    211 
 212 
Sam sluit de vergadering om 14.15 213 

Besluiten 
130828-01 De CSR besluit unaniem om positief te reageren op een numerus fixus op Psychobiologie,  214 
   nadat de raad zich kan vinden in de wijze van decentrale selectie.  215 
130911-01 De CSR besluit na stemming om de deelname door CSR-leden aan het ISO weekend volledig 216 

te vergoeden.  217 
130918-01 De CSR besluit na stemming om 45euro per raadslid beschikbaar te stellen voor de aanschaf 218 

van vesten en t-shirts. Indien een raadslid slechts een vest of t-shirt koopt, krijgt hij enkel dit 219 
deel vergoed uit het PR-budget.  220 

130925-01 De CSR besluit unaniem om de constitutieborrel van 5 november te  221 
organiseren bij het Bethaniënklooster.  222 

130925-02 De CSR besluit unaniem de brief  numerus fixus op de opleiding psychobiologie met 223 
inachtneming van de wijzigingen zoals verwoord in de PV van 130925 te versturen van een 224 
brief aan het College.  225 

130925-03 De CSR besluit na stemming dat alle raadsleden voor 1 november 25 euro over te maken 226 
naar de CSR-rekening om hiervan voor ieder raadslid een verjaardagscadeau te kopen.  227 

Actielijst 
130828-04 De oud-raadsleden stellen het Jaarverslag 2012-2013 vast per emailstemming. 228 
130918-02 Afgevaardigden geven aan Soroosh en Cathelijne door hoe de  229 

examencommissies op hun faculteit geregeld zijn.   230 
130918-05 De afgevaardigden enthousiasmeren hun FSR voor de Informatieavond  231 

financiën, die de CSR organiseert. 232 
130918-06 Kipras maakt een infographic van de budgettering van de UvA. 233 
130925-01 Op de PV van 130925 agendeert Anne Louise een financieel overzicht van de CoBo. 234 
130925-02 Het DB agendeert een nieuwe versie van de werkafspraken op de PV van 131002. 235 
 236 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 237 

aan Sam. 238 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 239 

regels te houden. 240 
121205-02 De CSR besluit unaniem om de interne werkafspraken aan te nemen en zich hieraan te 241 

houden. 242 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 243 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 244 
130417-02 De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht bij op de google-drive. 245 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 246 

via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 247 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 248 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 249 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 250 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 251 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 252 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 253 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 254 
130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-255 

mail van Irma. 256 
 257 
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