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2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. Intake&Matching 
7. Academische Kalender 
8. Doorstroommasters/AKT’s 
9. CSR in de media 
10. Wvttk 
11. Rondvraag en sluiting 

Opening 
Cathelijne opent de vergadering om 11.01 en vertelt dat Sam niet aanwezig is vandaag.  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 

Afgevaardigden 6 

 7 

AMC Vera vertelt dat er wordt gewerkt aan het beleidsplan. Er worden veel beperkingen 8 
gelegd op machtigingen. AMC en VU worden besproken, net als de bachelorherziening, een 9 
tentamen waar het slagingspercentage niet van klopt en internationalisering.  10 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [2 oktober 2013] 

  
Aanwezig: 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,  Anne Louise Schotel   

Afwezig: Sam Quax    

Voorzitter: Cathelijne Kroon 

Notulist: Irma Peters 

 



 

 11 
FGw Wij hebben vorige week onze eerste OV met het faculteitsbestuur gehad. Op de agenda 12 
stonden de kaderbrief, intake & matching, benoeming onderwijsdirecteuren, criteria opheffen 13 
masteropleidingen en Nieuw-Grieks. Het ging voor een eerste OV eigenlijk heel goed, het was 14 
een vlot gesprek, en er zijn ons zelfs een aantal toezeggingen gedaan op het gebied van Nieuw-15 
Grieks, wat bijzonder is omdat men dit al jaren agendeert zonder informatie te krijgen. Met de 16 
website is alles gelukt, er staat content op en eventuele probleempjes werden snel opgelost. Ik 17 
heb vanuit O&O examencommissies geagendeerd en daar is een dossier voor opgestart, input 18 
zal volgen naar de juiste dossierhouders. Ook hebben we het ludieke plan opgevat om ons 19 
jaarplan in de vorm van een manifest te schrijven... Bovendien is onze CoBo gepland, komt allen 20 
op 30 oktober naar de Heffer! 21 
 22 
FdR  Volgende week stellen we ons beleidsplan vast. Dan zal er dus het een en ander 23 
concreet worden over onze speerpunten en doelen voor het komend jaar. Op dit moment zijn 24 
we ons aan het oriënteren op de inhoud en het tijdspad van de OER. Daarnaast buigen we ons 25 
over het honoursonderwijs. De aanmeldingen hiervoor waren zo groot dat hierdoor wellicht de 26 
kwaliteit in het gedrang komt. We bekijken of we aanpassingen kunnen bewerkstelligen mbt de 27 
instromingsregels.  Ook starten we een dezer dagen met de sollicitaties voor de Inernational 28 
Law Student Committee (ILSC), een commissie die de FSR adviseert over internationalisering 29 
op de FdR. COBO: 8 OKTOBER! 30 
 31 
FEB  Next Friday we are going to have our first OV. We are preparing the Agenda for it, the 32 
main things that will be addressed are: CroHo labels Revising the Economics and Business 33 
bachelor programme. This has been discusses since last year, the talks were, that working 34 
groups will be formed between the students, teachers, course coordinators and bachelor 35 
programme director to update the programme. Course Evaluation, The budget of FEB, Teacher's 36 
coach, we want to create a new position at FEB, which would entail someone who would help 37 
develop teachers, in particular phD students, their didactic skills and in essence would work 38 
towards creating a continuous learning environment at FEB. A new education director for 39 
bachelor programmes is going to be hired, he will join the board of FEB. We had an informal 40 
meeting with him, he seemed as he had great ideas. We are also working toward creating a 41 
vacancy system for students at FEB, where various positions for students/jobs would be posted. 42 
As now all these various positions are filled by the word of mouth. And lecturers experience 43 
difficulty to find students who would like to get involved into their research as well as students 44 
find it hard to find a research they could get involved with. OUR COBO IS GOING TO BE ON THE 45 
7th OF OCTOBER, THIS MONDAY! 46 

 47 
FNWI  Er wordt nog altijd gewerkt aan de AFS. Er is een probleemafweging gemaakt en een 48 
brief opgesteld voor de GV. Met studieverenigingen is over de AFS gesproken. De verenigingen 49 
zijn geschrokken van het feit dat het College zegt dat er draagvlak op de FNWI is voor de AFS. 50 
De ontwikkelingen op de faculteit betreffende de AFS lopen door. De FSR wil een advies sturen 51 
over het domein informatiewetenschappen. Naast de AFS wordt er gewerkt aan de begroting en 52 
de website.  53 
 54 
FMG Met de FMG hebben we vandaag onze eerste OV gehad. De decaan wilde maar een 55 
uurtje, omdat het alleen om 'kennismaking' ging. Desalniettemin hebben we uitstel gekregen 56 
voor ons BSA advies, wat niet ging lukken in de 6-weekse termijn. Ook hebben we gezegd dat 57 
we instemmen met de procedure opheffen opleidingen waar ons om advies is gevraagd, de 58 
officiële adviesbrief zijn we nu mee bezig. Ook hebben we een brief opgesteld met informatie 59 
van de vorige raad als evaluatie van het OER proces van vorig jaar, omdat we hier om werden 60 
gevraagd door de Decaan. Verder is er gesproken over het Gamma college (een college van 61 
intensieve samenwerking tussen de FdR, FEB en FMG) ; de plannen hiervoor waar al 4 jaar aan 62 
wordt gewerkt zijn afgekeurd door het Ministerie. Het Ministerie ziet de noodzaak niet een 63 
nieuwe faculteit op te richten en wil dat het Gamma College onderdeel wordt van AUC. De FdR 64 
en het CvB willen het nu ook scharen onder AUC, maar onze Decaan van de FMG ziet dat niet 65 
zitten. We worden hierover op de hoogte gehouden door hem. Huisvesting: er zijn nog geen 66 
plannen voor een extra grote collegezaal in het nieuwe REC BC. De Decaan zegt dat hij daar wel 67 
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'mee bezig is' en wij hebben hem ook met klem verzocht hier zo veel mogelijk aan te doen. Het 68 
is nu ook bekend dat Psychologie niet in REC BC zal passen en naar gebouw REC E (van de FEB) 69 
zal moeten, maar ook hier ziet de Decaan wel veel problemen. Aanstaande donderdag ga ik naar 70 
een Klankbordgroep over Huisvesting FMG, dus ik hoop daar nog meer informatie te krijgen. 71 
Ook is gesproken over het excellentiebeleid dit jaar, de Decaan zegt dat er een belangrijk 72 
rapport over excellentie aankomt (heb ik al gekregen van Bart uit de UCO) en dat hij ook wil dat 73 
we daar goed en kritisch naar gaan kijken, omdat hij het met heel veel punten uit dat rapport 74 
niet eens is. EN MAANDAG 14 OKTOBER ONZE COBO IN DANSEN BIJ JANSEN! Er wordt 75 
gevraagd of de CSR nog iets met het gamma college moet doen. Gaby denkt nu van niet. Ze wil 76 
wachten op het oordeel van de decaan. Izi weet dat de rector hier een keer over heeft gesproken 77 
met de CSR.   78 
 79 
ISO  80 

 81 

Algemeen Tariq, Kyah, Soroosh, Bart, Anne Louise en Gaby hoeven de stukken niet meer 82 
geprint te hebben. Tariq is bij de ACTA geweest. Er zijn twee OERen en een cohort. Wie meer wil 83 
weten over de ACTA kan contact met Tariq opnemen. Jessica vertelt dat de vesten vandaag 84 
opgehaald kunnen worden. Mensen die moeten bijbetalen, krijgen dit nog te horen. Wie nog wil 85 
declareren, kan zich ook bij Jessica melden. De begroting is door Renee Bakkerus goedgekeurd. 86 
Er komt een borrel met de RvA. Onderwerpen kunnen aan Sam of de commissievoorzitters 87 
doorgegeven worden. Dinsdag is het IAO geweest. Deze wordt teruggekoppeld door de 88 
commissievoorzitters. Cathelijne gaat individuele gesprekken houden met raadsleden over het 89 
functioneren. De evaluatie van het inwerken komt er aan via een online enquête. Deze wordt 90 
ook naar de FSRen gestuurd. Jesse heeft het idee dat Tariq eens per zoveel weken een ACTA-91 
update geeft.  92 

4. Update commissies 

O&F Deze week hebben we een keer niet vergaderd, maar volgende week hebben we weer 93 
een volle agenda. Afgelopen maandag zijn Jesse en Izi bij Miek geweest om het over de regeling 94 
elektronisch toegangsbeheer te hebben. In die regeling staat geregeld hoe de UvA met 95 
persoonsgegevens om gaat die worden verzameld wanneer je een elektronisch slot of poortje 96 
opent met je studentenkaart. We bespreken de regeling volgende week in de PV zodat we onze 97 
instemming kunnen geven/onthouden op de OV de week daarna. O&F heeft ook het dossier 98 
studieplekken geagendeerd voor de OV. Zoals vorige week al in de update voorbij kwam neemt 99 
het aantal studieplekken en pc’s de komende jaren af. Volgende week zullen onze doelen voor 100 
de OV op de PV worden voorbesproken. Het hoofd van Academische Zaken, mevrouw van den 101 
Bergh wordt de voorzitter van de werkgroep profileringsfonds. Er wordt dit jaar dus zwaarder 102 
geschut ingezet. De werkgroep zal ergens de komende weken van start gaan. De werkgroep 103 
over het instellingscollegeldtarief heeft Miek voorlopig op de lange baan geschoven omdat blijkt 104 
dat OCW er ook (weer) mee bezig is. 105 
 106 
O&O  De commissie O&O heeft gesproken over een nieuw dossier, te weten 107 
Doorstroommasters. Op de FNWI worden er voor sommige masters Aanvullende Kwalitatieve 108 
Toelatingseisen gesteld (AKT’s). Hierdoor dienen studenten aan aanvullende eisen te voldoen 109 
(bijv. een gemiddeld cijfer van een 6.5 voor de gehele bachelor, afstuderen in 4 jaar, etc.) 110 
voordat zij de desbetreffende master mogen doen. De ingangseisen zijn geregeld via de OER’en 111 
en daarom op facultair niveau, echter willen we op centraal niveau (in eerste instantie via de 112 
afgevaardigden) peilen of dit op andere faculteiten ook gaat spelen en wat de consequenties 113 
zullen zijn. Ook willen we de FSR’en informeren dat de doorstroommasters mogelijk ook op hun 114 
faculteit afgeschaft zullen worden. Mocht blijken dat andere faculteiten ook te maken krijgen 115 
met AKT’s, dan zal opnieuw in de commissie worden gekeken of het een centraal dossier gaat of 116 
kan gaan worden. Voor Intake en Matching heet de commissie een update gekregen over de 117 
kickoff die de week ervoor plaatsvond. Daaruit bleek dat er nog veel punten zijn waarop de 118 
beleidsmakers geen antwoord kunnen geven. De concrete plannen missen. Voor dit dossier 119 
wordt momenteel gewerkt aan de adviesaanvraag over de regeling, deze komt volgende week 120 
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naar de PV. Ook zal volgende CV gesproken worden of en hoe de UvA moet gaan voorzien in een 121 
heroriëntatietraject voor studenten met een negatief advies. Bij de UCO kwam naar voren dat 122 
we in deze fase feedback via de UCO over de model-OER’en kunnen opsturen. De CSR heeft 123 
adviesrecht op de mOER, maar kan dus nu al input aandragen. De volgende CV zal het A-124 
gedeelte van de OER’en worden besproken, de CV erna het B-gedeelte. Deze input zal via de 125 
UCO worden teruggespeeld. Later in het jaar volgt dan de officiële adviesaanvraag vanuit het 126 
College. Voor Vakevaluaties is er contact opgenomen met dhr. Hoekstra. Hij wil de CSR, evenals 127 
FSR’en en OC’s, graag betrekken bij het nieuwe vakevaluatiesysteem UvA-Q. Besloten is dat op 128 
de voorlichtingsmiddag over de kaderbrief er ook tijd gewijd gaat worden aan UvA-Q. Dit is een 129 
eerste stap om studenten beter te betrekken bij de ontwikkeling van dit systeem. 130 
 131 
V&C Deze week is een relatief rustige voor V&C en om die reden is het ook een korte 132 
update. Vorige week donderdag is de nieuwe website online gegaan. Helaas functioneert alles 133 
nog niet helemaal naar behoren. Er zal deze week dan ook nauw contact onderhouden worden 134 
met Webton om de laatste problemen op te lossen. Daarnaast is Jesse ook druk bezig met de 135 
nieuwe huisstijl zowel AMC, ACTA als FEB hebben om wijzigingen gevraagd. Bij de DvhJ wordt 136 
druk naar een vormgever gezocht die een nieuw logo/huisstijl kan ontwerpen voor de 137 
verkiezingen. Omdat de meeste V&C dossiers zijn opgestart en aardig lopen wil ik deze week 138 
ook kijken of ik kan starten met nieuwe dossiers in de commissie (zoals de lunch met de rector 139 
en het centraal medezeggenschapsevenement).  140 

 141 

5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Tariq vraagt na het nabespreken van de GV. 142 
Cathelijne wil hiermee wachten tot Sam er weer is.  143 
 144 
131002-01 De GV wordt op de pv van 131009 nabesproken.  145 

6. Intake&Matching 
Kyah leidt het onderwerp in. Er is een adviesaanvraag aan de raad gestuurd. Vanwege KIV 146 
moeten studenten zich in het voorjaar al inschrijven voor een studie. De UvA werkt dit nu uit 147 
zodat de matchings komend jaar al kunnen plaatsvinden. In de voorgelegde regeling staat welke 148 
studie, welke matchingsweken heeft. Jessica vraagt  of de schuld van het kiezen van een 149 
verkeerde keuze, bij de student wordt gelegd. Ze vraagt of de universiteit ook schuld bij zichzelf 150 
legt. Izi denkt dat de UvA juist daarom deze weken heeft bedacht. Vera kreeg ook deze indruk, 151 
toen zij een informatiedag bezocht. Bart denkt dat het lastig is om een link te leggen tussen 152 
intake&matching en begeleiding. De studieadviseurs staan hier los van, toch moeten zij ook in 153 
de gaten worden gehouden. Tariq vraagt naar de regelingen op andere universiteiten en of er 154 
overeenkomsten zijn. Farah vertelt dat andere universiteiten hier ook mee bezig zijn, maar de 155 
UvA is het verst hierin. Daarbij hoeft de matching geen week te zijn, als er maar een 156 
matchingsactiviteit wordt aangeboden. Kyah sluit af door te vertellen dat er waarschijnlijk 157 
volgende week een reactie op de brief op de pv komt. Izi vindt dat een informerende zaak als 158 
deze binnen de commissie kan worden afgehandeld. Bart vertelt dat de vragen naar Miek Krol 159 
worden gestuurd voor een goede en snelle afhandeling.     160 

7. Academische Kalender 
Bart en Anne Louise hebben via de UCO de academische kalender ontvangen. Vanaf 2016 161 
worden er mogelijk een aantal veranderingen ingevoerd. Een voorbeeld hiervan is het lesgeven 162 
op feestdagen als 5 mei. Bart vraagt de raad of hij het erg vindt dat er in april een vrije week is 163 
en er op andere feestdagen lessen of tentamen wordt gegeven. Jessica denkt dat studenten op 164 
de feestdagen niet komen opdagen. Vera vertelt over de aanwezigheidsplicht bij practica en 165 
tentamen. Zelf zou ze graag vrij zijn op bijvoorbeeld 5 mei, maar zij snapt dat er ook studenten 166 
zijn die dit niet vieren. Bart ziet gevaren in het afschaffen van vrije dagen en vraagt zich af of 167 
afwezigheid van studenten wenselijk is. Jessica is niet voor een clustering van de vrije dagen. 168 
Gaby is met het oog op de harmonisering met de VU tegen het idee. Ook lijkt de zaak haar veel 169 
gedoe. Tariq vraagt of de zomer herkansingen enkel in de eerste twee zomerweken 170 
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plaatsvinden. Zo staat het nu in het rooster, mogelijk komt daar plek in augustus bij. Bij rechten 171 
waren er in de zomer derde kans tentamen vertelt Jesse. Gaby vindt dat er steeds meer dingen 172 
vanuit de UCO komen en vraagt zich af of de raad al zo ver mee moet gaan met de VU. Dit punt 173 
wordt binnen de commissie verder besproken. Vera vraagt of er na de laatste tentamenweek 174 
direct een hertentamenweek is. Dat klopt en daar zal Bart een opmerking over maken, omdat er 175 
nu geen tijd is om tentamen na te kijken of om te leren. Vera vertelt dat hertentamen op het 176 
AMC worden gemaakt zonder dat de uitslag van het eerste tentamen er is. Zij vraagt of hier iets 177 
over vastgesteld. Bart gaat dit punt meenemen en uitzoeken. Ook dit punt ziet Izi liever in de 178 
commissie in plaats van de pv.   179 
 180 
131002-02 De CSR legt vast welke zaken groot genoeg zijn voor een pv en welke 181 

voor een cv. 182 

8. Doorstroommasters/AKT’s 
Kyah legt uit dat gewoonlijk na een bachelor een master kan worden gevolgd. Universiteiten 183 
zijn nu niet meer verplicht om dit aan te bieden, zij mogen aanvullende eisen stellen voor het 184 
volgen van een master. Dit gebeurt op de FNWI al bij een aantal opleidingen. Het proces hiertoe 185 
is bij de FSR vreemd verlopen. Daarom vraagt Kyah of andere FSRen daar ook mee te maken 186 
hebben. Het dossier bij O&O wordt geopend indien het bij meer faculteiten speelt dan alleen het 187 
FNWI. Jessica stelt voor dat afgevaardigden na gaan of doorstroommasters worden afgeschaft.  188 
 189 
131002-03 De afgevaardigden vragen na bij hun faculteit of doorstroommasters  190 

gaan worden afgeschaft. 191 

9. CSR in de media 
Er zijn veel reacties op de GV op de Folia website. Het Parool zal vandaag ook berichten over de 192 
GV. Tariq en Vera willen deze week een nieuwe wc-krant uitbrengen. Kyah weet dat er op de 193 
website ook een bericht over de GV staat. Geïnteresseerden kunnen zich bij haar melden.  194 

10. Wvttk 
- 195 

11. Rondvraag en sluiting 
Gaby gaat proberen om de communicatie over de UvA-Q bijeenkomst rond te sturen aan de 196 
FSRen. Graag ziet zij dat dit ook naar de OC’s en studieverenigingen op de hoogte worden 197 
gesteld. Irma geeft aan dat het verslag van het IAO vandaag wordt rondgestuurd en het verslag 198 
van de GV morgen. Kyah vertelt dat er notulen van de bijeenkomst van ANIMO rond zullen 199 
worden gestuurd. De corveedienst en de CoBo’s worden opgenoemd. Cathelijne vraagt wie 200 
voorzitter wil zijn van de sociale activiteitencommissie. 201 
 202 
Cathelijne sluit de vergadering om 11.54 203 

Besluiten 
130911-01 De CSR besluit na stemming om de deelname door CSR-leden aan het ISO weekend volledig 204 

te vergoeden.  205 
130918-01 De CSR besluit na stemming om 45euro per raadslid beschikbaar te stellen voor de aanschaf 206 

van vesten en t-shirts. Indien een raadslid slechts een vest of t-shirt koopt, krijgt hij enkel dit 207 
deel vergoed uit het PR-budget.  208 

130925-01 De CSR besluit unaniem om de constitutieborrel van 5 november te organiseren bij het  209 
Bethaniënklooster.  210 

130925-03 De CSR besluit na stemming dat alle raadsleden voor 1 november 25 euro over te maken 211 
naar de CSR-rekening om hiervan voor ieder raadslid een verjaardagscadeau te kopen.  212 

 213 
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Actielijst 
130828-04 De oud-raadsleden stellen het Jaarverslag 2012-2013 vast per emailstemming. 214 
130918-05 De afgevaardigden enthousiasmeren hun FSR voor de Informatieavond  215 

financiën, die de CSR organiseert. 216 
130918-06 Kipras maakt een infographic van de budgettering van de UvA. 217 
130925-01 Op de PV van 131009 agendeert Anne Louise een financieel overzicht van de CoBo. 218 
130925-02 Het DB agendeert een nieuwe versie van de werkafspraken op de PV van 131009. 219 
130927-01 Iedereen leest de GOV notulen, en noemt punten waarmee we de argumentatie van het CvB  220 

kunnen weerleggen. Iedereen stuurt deze punten uiterlijk maandag op. 221 
131002-01 De GV wordt op de pv van 131009 nabesproken.  222 
131002-02 De CSR legt vast welke zaken groot genoeg zijn voor een pv en welke voor een cv. 223 
131002-03 De afgevaardigden vragen na bij hun faculteit of doorstroommasters  224 

gaan worden afgeschaft. 225 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 226 

aan Sam. 227 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 228 

regels te houden. 229 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 230 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 231 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 232 
130417-02 De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht bij op de google-drive. 233 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 234 

via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 235 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 236 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 237 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 238 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 239 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 240 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 241 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 242 
130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-243 

mail van Irma. 244 
 245 
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