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8. Kaderbrief 
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Opening 
Sam opent de vergadering om 11.01   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 [9 oktober 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,  Anne Louise Schotel   

Afwezig:  

Voorzitter: Sam Quax    

Notulist: Irma Peters 

 



 

Afgevaardigden 6 
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AMC  De dossiers lopen. Wij zijn bezig met klachten van studenten over de bachelorscriptie 8 
en zij-instroom. Er zijn tentamendata vervroegd, waar de FSR achteraan gaat. Volgende week 9 
hebben wij OWI-gen vergadering.  10 

 11 
FGw Er is niet veel veranderd ten opzichte van vorige week. We hebben intensieve 12 
vergadertraining gehad en zijn bezig ons jaarplan in manifest-vorm te gieten. Ook worden er 13 
adviezen geschreven over de herbenoemingsprocedure van onderwijsdirecteuren en de criteria 14 
voor het opheffen voor masterprogramma's. Meldpunt BSA wordt opgestart met onder andere 15 
een website en ludieke acties.  16 
 17 
FdR De dossiers worden langzaam maar zeker opgestart. Alle doelen zijn geformuleerd en 18 
in het beleidsplan opgenomen. We gaan ons de komende tijd vooral richten op de OER. We gaan 19 
proberen de verschillen tussen vakgroepen bij bijvoorbeeld de bezwaarprocedures en 20 
tentamen nabesprekingen zo veel mogelijk weg te nemen. Daarnaast is er deze week een 21 
meeting geweest tussen het DB en de opleidingsdirecteur. Rond de sollicitaties van de OC's is 22 
het een en ander misgegaan. De komende weken zullen we ons dus ook richten op het 23 
functioneren van de OC's.  24 
 25 
FEB  The first OV of the FSR FEB is going to be this Friday. The Agenda was settled where 26 
three topics are going to be discussed at length: Croho labels,  working groups which will 27 
review the bachelor programme and also will focus on the possibilities of extracurricular 28 
activities for students and the advice about the College of Economics and Business director. Last 29 
year it was proposed that it would be great if the students of FEB would have an opportunity to 30 
learn excel and more advanced programmes, as most of the employers take these courses for 31 
granted and expect that their potential employees know them. This project, excel courses, has 32 
progressed greatly and now the curriculum of the course is already set. The courses are going to 33 
be offered through Sefa for a modest fee, we expect them to launch either next block or next 34 
semester. There are quite a few other things going on at FEB, but they are of a lesser 35 
importance. If you have any questions please don't hesitate to ask !! :) 36 

 37 
FNWI   Vorige week hebben we een ‘spoedgesprek’ gehad met onze decaan en 38 
onderwijsdirecteur over de brief die de FSR gestuurd heeft aan de GV en die in de Folia beland 39 
is. Dit gesprek is niet zo prettig verlopen, maar inmiddels zijn er excuses aangeboden. Vanaf nu 40 
gaan we iedere week met de decaan informeel praten over AFS. Volgende week starten we deze 41 
‘koffiegesprekken’ met als eerste onderwerp de bachelors die als eerst samengevoegd gaan 42 
worden: Scheikunde (is al samen), Natuurkunde en eventueel Wiskunde. Verder zijn we bezig 43 
met een advies over Aanvullende Kwalitatieve Toelatingseisen bij masters en er zijn errata van 44 
de OER van Beta-gamma. We gaan een nieuwe vorm van het OC-buddysysteem invoeren, dat 45 
bedoeld is om het contact met opleidingscommissies te verbeteren. Elk raadslid is ‘buddy’ van 46 
een OC: hij gaat af en toe langs OC vergaderingen en dient als aanspreekpunt voor vragen. Op 47 
deze manier hopen we de opkomst op ons Facultair Studentenoverleg (maandelijks overleg met 48 
OC’s) te verhogen. We besteden daarnaast veel tijd aan het bezoeken van constitutieborrels. De 49 
FSR is uitgenodigd om mee te gaan naar Kopenhagen, hier hebben ook fusies plaatsgevonden.  50 
 51 
FMG  De FSR FMG is druk bezig met het BSA. Er wordt aan alle SVs en OCs van de faculteit 52 
gevraagd wat zij vinden van het BSA op 48 punten dat vanaf volgend jaar zou moeten worden 53 
ingevoerd. Van veel opleidingen horen we dat zij niet denken klaar te zijn voor een dergelijk 54 
BSA. Ons advies hierop is bij de OV van vorige week uitgesteld. Daar was de Decaan niet 55 
duidelijk over, we mogen er zo lang over doen als nodig blijkt te zijn. Verder is Huisvesting echt 56 
een belangrijk punt. Vanuit de Klankbordgroep Huisvesting FMG hebben we vorige week 57 
vernomen dat de hele bachelor psychologie niet in het nieuwe REC BC past en zal moeten 58 
fietsen tussen de James Watt en de binnenstad. We willen snel een extra afspraak met Tom 59 
Verhoek die de projectleider van de verhuizing is. Ook zijn er nog andere zaken nog lang niet 60 
klaar voor de verhuizing van juli 2014, dus dit dossier is nu naast BSA topprioriteit bij de FMG. 61 
Verder zijn de werkafspraken op de PV vastgesteld, is ons communicatieplan af, en hebben we 2 62 
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adviesbrieven op de PV vastgesteld die we gaan versturen: we gaan positief instemmen op het 63 
adviesverzoek Procedurewijziging CROHO labels (opheffen opleidingen) en we sturen een 64 
evaluatie over het vorige OER proces waar de Decaan ook advies over vroeg. Verder is onze 65 
CoBo nu rond, aanstaande maandag 14 oktober in DANSEN BIJ JANSEN van 21-23, dan kan 66 
iedereen, dus komen ! :) Bart vraagt waar het instemmingsrecht op de BSA vandaan komt. Deze 67 
komt uit de OER.  68 
 69 
ISO  70 

 71 

Algemeen  Izi is vanaf morgen tot en met maandag in Rome, maar per mail bereikbaar. 72 
Bart spreekt op de ASVA bijeenkomst over voorzieningen. Er komen algemene visitekaartje. 73 
Wie een persoonlijk kaartje wil moet dat voor maandag aan Jesse doorgeven, hier zitten kleine 74 
kosten aan verbonden die voor eigen rekening zijn. Sam geeft zijn complimenten over de 75 
updates van vorige week. Aan het eind van de pv komt Jaco om de OV voor te bespreken. Sam is 76 
bij het AUC geweest. Zij willen meer bij de raad betrokken worden. De AIEC en 77 
klachtencommissie hebben beiden een legen zetel, die de raad mag invullen. Er komt daarom 78 
een verkiezing op de 23e. Op 5 november is er een ISO verdiepingsdag. Farah heeft dit vorig jaar 79 
al meegemaakt.   80 
 81 
131009-01 Raadsleden die een eigen visitekaartje willen geven dit voor 14 oktober  82 

door aan Jesse.   83 
131009-02 Op de pv van 131023 worden de nieuwe afgevaardigden voor de AIEC en  84 

klachtencommissie verkozen binnen de CSR. 85 

4. Update commissies 

O&F Vorige week ging de CV niet door, maar deze week komt O&F met een comeback. 86 

Op de PV agenderen we vandaag drie punten. Gisteren heeft Tariq de CV geïnformeerd 87 

over een curieus plan waarover hij gehoord heeft in GALOP:  ‘aanbodgericht diplomeren’. 88 

Het idee is dat medewerkers eens per week in SIS zullen gaan kijken om te zien welke 89 

studenten genoeg punten hebben gehaald voor hun diploma. Voor die studenten zou dan 90 

als ‘service’ automatisch het diploma worden aangevraagd, (er is dan nog wel gelegenheid 91 

bezwaar aan te tekenen). Dat is natuurlijk nogal zuur als je het aanvragen van je diploma 92 

bewust uitstelt om het instellingscollegegeld te vermijden. We vermoeden dat de motivatie 93 

achter dit idee (deels) is te voorkomen dat studenten die nominaal studeren als 94 

langstudeerders in de administratie komen. Semi-O&F nieuws: de introductie UvA-data 95 

door Peter Hoekstra was leuk. Hij was zelf misschien nog wel het enthousiasts van 96 

iedereen. Hij vond het geweldig om te zien dat we (Jesse, Tariq, Soroosh, Kipras, Cathelijne, 97 

Izi) bleven hangen om nog wat rond te klikken in zijn systeem. ‘De vorige raad had het na 98 

vijf minuten wel gezien.’ aldus Hoekstra. We hebben het nog kort gehad over 99 

vakevaluatie/UvA-Q, Peter heeft nog eens bevestigd ons daar in te willen betrekken en hij 100 

kijkt uit naar Gaby’s informatieavond. 101 
 102 

O&O  Naar aanleiding van de UCO worden de model-OER’en besproken. Het A-gedeelte 103 

van zowel de bachelor als master mOER is behandeld. Specifieke punten zijn verzameld en 104 

worden volgende week, na de volgende commissievergadering, gezamenlijk met de 105 

opmerkingen van het B-gedeelte verstuurd. Op de CV van 10 oktober zal er een 106 

conceptbrief als reactie op de adviesaanvraag Studiekeuzeadvies worden besproken. In de 107 

PV van 16 oktober zal de brief besluitvormend voorgelegd worden. Eventuele aanvullingen 108 

die in de OV van 15 oktober naar voren zijn gekomen worden middels een nazending nog 109 

meegenomen. Voor het dossier Examencommissies wordt er een mail naar mevr. Krol 110 

gestuurd. Hierin worden vragen gesteld naar aanleiding van het verslag van de 111 

onderwijsinspectie, wat het College van plan is te gaan doen met deze notitie. Uit reactie 112 

van de FSR’ en blijkt verder dat de examencommissies bij sommige faculteiten beter 113 

functioneren dan bij anderen. De commissie O&O wil dit dossier verder blijven behandelen 114 
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om te kijken of er op centraal niveau een betere invulling gegeven kan worden aan de 115 

werkzaamheden van examencommissies. Tot slot zijn de GOV notulen en het IAO 116 

besproken. Naar aanleiding van het IAO is besloten een nieuw dossier NSE op te starten, 117 

waarbij gekeken gaat worden hoe de response door het College als betrouwbaarder kan 118 

worden beschouwd. Een nadere uitwerking hiervan volgt. Er is daarnaast als afsluitende 119 

onderdeel gesproken over een bijeenkomst tussen de CSR en ASVA over onderwijs. Het 120 

idee is deze bijeenkomst eens in de twee weken te laten plaatsvinden. Idealiter is de gehele 121 

commissie O&O hier aanwezig. Iedereen van de CSR is echter welkom. Dit tweewekelijks 122 

overleg zal worden bedoeld om informatie uit te wisselen, waarbij ASVA de CSR update 123 

over landelijke plannen en beleid en de CSR een update geeft over de plannen op de 124 

universiteit (voor zover niet vertrouwelijk). Een nadere invulling van deze bijeenkomst 125 

moet nog worden besproken. 126 
 127 

V&C  Vrijdag is er met V&C gebrainstormd over het opstarten van nieuwe dossiers. Hier 128 

zijn twee verschillende dingen uit gekomen. We willen een denktank gaan organiseren 129 

over een nog nader te bepalen onderwerp (wellicht NSE of internationalisering). De 130 

ideeën/suggesties van studenten kunnen dan in de vorm van een adviesbrief aan het 131 

college gestuurd worden. Een tweede idee is van een meer creatieve aard en heet UvA 132 

inspire (bedacht door Tariq en gebaseerd op Ted talks). De aankomende periode zal er 133 

gekeken worden naar de mogelijkheid om een dergelijk evenement voor de UvA te 134 

organiseren. Het beoogde doel is vooral zichtbaarheid en naamsbekendheid van de 135 

Studentenraad en natuurlijk inspireren. Naast de nieuwe dossiers zijn er ook nog de 136 

lopende zaken. De website en huisstijl beginnen in een iets rustiger vaarwater te komen al 137 

is er nog steeds een hoop werk te doen. Daarnaast is er een nieuwe huisstijl ontwerper 138 

gevonden voor de DvhJ (met dank aan ASVA). De eerste concepten en het daarbij 139 

behorende logo moeten half oktober af zijn. Vandaag ligt er ook een besluitvormend stuk 140 

voor aan de PV over de CoBo zodat Anne Louise de laatste dingen kan gaan finaliseren. 141 

Verder vind er deze week ook weer een PR-overleg plaats. Hier zal voornamelijk 142 

gesproken worden over zaken als facebook, website, DvhJ, huisstijl en best practices.  143 

 144 

11.02-11.09 Anne Louise, Farah en Tariq komen de vergadering binnen.  145 

5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  146 

6. Constitutieborrel 
Anne Louise leidt het onderwerp in en vraagt of er nog geschoven moet worden in de begroting. 147 
Tariq vraagt of er meer bekend is over de muziek. Het blijkt lastig te zijn voor deze prijs. Indien 148 
de prijs boven de 100€ ligt, wordt er eigen muziek opgezet. Cathelijne vraagt hoeveel drankjes 149 
de consumptiemuntjes vergoeden. Dat zijn er twee per persoon en een glas prosecco bij 150 
aankomst. Er kan ook ter plekke meer drank weggeven worden. Wat de kosten voor drank 151 
buiten de muntjes zijn, is nog niet bekend. Indien de band duurder blijkt, dan houdt het op 152 
gezien er geen extra budget is. Er wordt overgegaan tot stemming. 153 
  154 
131009-01 De CSR besluit na stemming om akkoord te gaan met de kosten voor de  155 

constitutieborrel zoals begroot door Anne Louise. 156 

7. ISO 
Aankomende vrijdag is de ALV van ISO. Er zijn een aantal amendementen ingediend. Bart vraagt 157 
of de raad hiermee akkoord gaat, zodat hij en Farah deze kunnen vertegenwoordigen op de 158 
bijeenkomst. Er wordt gesproken over collegedifferentiatie en de stemprocedure op het ISO en 159 
Sam vraagt hoe de raad hiertegenover staat. Mogen excellente opleidingen duurder zijn of niet: 160 
Vera is het er niet mee eens, omdat mensen met minder geld worden uitgesloten van excellent 161 
onderwijs. Izi is er niet op tegen dat een tweede master op de FNWI duurder is dan op een 162 
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andere faculteit. Wel is hij tegen verschil in prijs voor excellentie of niet. Kyah sluit zich hierbij 163 
aan. Sam schetst een beeld van het University College, dat duur is door extra faciliteiten. Zowel 164 
Bart als Gaby vinden dat andere studenten daar niet de dupe van moeten zijn, maar ook niet 165 
gedemotiveerd moeten worden. Izi ziet het probleem en ziet liever dat extra kosten door de 166 
overheid betaald dienen te worden. Indien dit niet het geval is, moeten extra faciliteiten niet 167 
aangeboden worden. Bart legt uit dat het er tevens om gaat dat het ISO wil dat universiteiten 168 
details over het gevraagde collegegeld prijsgeven. Hij is van mening dat de zaalhuur per student 169 
niet te berekenen is, andere grotere dingen wel. Deze bedragen wil hij graag geschetst zien.   170 
 Stemprocedure: In bijvoorbeeld Groningen zitten twee raden die elk twee stemmen 171 
hebben. Dit is oneerlijk tegenover andere instellingen. De wijziging moet er voor zorgen dat 172 
elke instelling evenveel gewicht heeft tijdens de stemprocedure. Vera vraagt om meer uitleg 173 
over het voorstel. Het ISO wil zelf geen aanpassing.  174 
 175 
131009-02 De CSR besluit na stemming om Bart en Farah, met inachtneming van de  176 

discussie tijdens de pv van 131009, te mandateren voor stemming op de 177 
ALV van het ISO op 131011.    178 

8. Kaderbrief 
Izi leidt het agendastuk in en wil de brief per alinea bespreken. Na een leespauze merkt Bart op 179 
dat hij niet begrijpt hoe het bekostigen van diploma’s werkt. Dit zal Izi straks uitleggen. Jessica 180 
merkt op dat de CSR tweemaal voluit staat in de inleiding.     181 
Kop.1: Spelling en interpunctiefouten worden per mail aan Izi doorgegeven. Verder zijn er geen 182 
opmerkingen. 183 
Kop.2: geen. 184 
Kop.3: geen. 185 
Kyah vraagt of het doel is om de definitie uit de kaderbrief te halen. Dat hoopt Izi wel, maar de 186 
kans is klein. Farah vraagt naar een voorbeeld bij de brief, bijvoorbeeld bij rendement.   187 
 188 
131009-03 De CSR besluit unaniem om het advies op de kaderbrief 2014 te  189 

versturen aan het CvB, met in achtneming van de wijzigingen zoals 190 
verwoord tijdens de pv van 131009.   191 

9. De PV 
Cathelijne vertelt dat er na de afgelopen pv’s een aantal reacties zijn geweest over hoe 192 
agendastukken in elkaar horen te zitten en welke deadlines er zijn. Deze dingen heeft zij ter 193 
informatie opgeschreven en zij vraagt of het stuk hierover duidelijk is. Kipras vraagt of alle 194 
updates al op dinsdag gestuurd kunnen worden. Cathelijne is voor woensdag en een 195 
mondelinge update tijdens de pv. Een vergaderstuk schrijven is een goede oefening. Deze heeft 196 
Cathelijne aan de stukken toegevoegd. Een van de raadsleden heeft het stuk al naar de FSR 197 
gestuurd als voorbeeld. De OV-cyclus staat als tabel onder de DB-notulen.   198 

10. Werkafspraken 
Cathelijne heeft geen reactie gehad op de werkafspraken en verwacht dus dat er geen 199 
wijzigingen meer zijn. 200 
 201 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en  202 

zich hieraan te houden.  203 

11. Regeling elektronisch toegangsbeheer 
Jesse legt het eerste instemmingsverzoek van dit jaar voor. De oorsprong van de regeling komt 204 
doordat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van elektronische sloten. Voor het gebruik is het 205 
van belang dat er een regeling is voor de omgang met de gegevens die er opgeslagen worden. De 206 
regeling moet ervoor zorgen dat de gegevens goed bewaakt worden. Binnen O&F zijn een aantal 207 
vragen besproken over de veiligheid van de gegevens: de eindverantwoordelijke van het 208 
gebouw, de beveiliging en aangestelde veiligheidsfunctionarissen kunnen de gegevens inzien. 209 
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Hoeveel functionarissen dit kunnen zijn, is niet bekend. De raad wil het College daarom wel 210 
vragen om voorzichtig te zijn met het aanstellen van deze mensen. Izi voegt toe dat de 211 
functionarissen ook de beveiligers zijn. Op de OV wil de CSR een reactie geven zonder brief en 212 
daarbij een aantal aandachtspunten noemen. Jesse vraagt of er vragen zijn. Irma vraagt waarom 213 
er geen brief wordt gestuurd, dit is om de efficiëntie te bevorderen. Vera vraagt naar de 214 
gegevens die bij binnenkomst worden opgeslagen en waar en hoe lang deze bewaard worden. 215 
Het doel van de regeling is veiligheid en het creëren van managementinformatie, zodat de 216 
bezetting van lokalen duidelijk wordt. De gegevens worden geanonimiseerd alvorens een 217 
beveiliger deze kan inzien. Izi vertelt dat de bewaartermijn van gegevens tot een maand na 218 
beëindiging van een dienstverband bewaard. Het in gaan van een deur wordt twee maanden 219 
opgeslagen. Jesse voegt toe dat er ook cameratoezicht is. De vraag is of de privacy van de 220 
student gewaarborgd is. Bart wil nogmaals iets vragen over het niet sturen van een brief. Gaby 221 
vraagt welke gegevens een hacker kan zien. Dat zijn de naam, adres en studiegegevens van een 222 
student. Gaby stelt voor dat enkel het studentnummer op de pas staat, als suggestie voor het 223 
College. Vera stelt voor om het adres weg te laten. Bart vraagt wat O&F zelf van de regeling 224 
vindt. Binnen O&F zijn een aantal zorgpunten aangestipt, zoals hacken, maar na afloop was de 225 
commissie positief over de regeling. Bart ziet een brief als deel van het archief en Izi zal een 226 
korte brief schrijven waarin wordt gewezen naar deze notulen. Jesse is van mening dat de 227 
regeling er moet komen, omdat de sloten er ook zullen zijn. Het systeem kan altijd gehacked 228 
worden, zoals meerdere systemen. Er wordt vanuit gegaan dat er hard wordt gewerkt om dit 229 
tegen te gaan. Jesse is er ook van overtuigd dat er genoeg wordt gedaan om de gegevens te 230 
anonimiseren. 231 
 232 
131009-05 De CSR besluit unaniem om op de OV van 131015 in te stemmen met de  233 

Regeling Elektronisch Toegangsbeheer UvA, met in achtneming van de 234 
opmerkingen zoals verwoord tijdens de pv van 131009.      235 

12. Studieplekken 
Het onderwerp staat op de agenda voor de ov van volgende week. Er komen veel veranderingen 236 
aan met betrekking tot de verhuizing van het REC en de UB. Vandaag wil de raad vragen 237 
formuleren voor op de ov. Een van de problemen is dat het College het aantal pc’s wil 238 
terugbrengen. Ook de UB heeft de CSR gevraagd het College hier een halt toe te roepen. Na 239 
sluiting van de UB komt deze ook terug met veel minders studieplekken. Ter verduidelijking 240 
gaat het hier over de UB en alle plekken waar deze zich op de UvA bevindt. Het gaat onder meer 241 
om REC H. Kyah vraagt welke plekken er gaan verdwijnen. Dat zijn alle UvA brede plekken. In 242 
de plaats komen er individuele plekken voor studenten met een laptop. In totaal gaat ook het 243 
aantal studieplekken omlaag. Gaby heeft bij de huisvestingsgroep gevraagd naar het software 244 
voor de laptops. Daar is nog niet over nagedacht en zal voor de verhuizing van juli 2014 niet af 245 
zijn. Cathelijne vraagt naar de samenwerkingsplekken en of dit er ook minder worden. Jesse 246 
noemt de plekken op per percentage. De verhoudingen gaan schuiven, de 247 
samenwerkingsplekken zullen met 5% afnemen. Vera vraagt wat er met de ruimte van de oude 248 
plekken gebeurt. Een aantal gebouwen zal dicht gaan, waardoor deze ruimte vervalt, legt Jesse 249 
uit. De discussiepunten van de dossierhouders staan uitgewerkt in het agendastuk. Vragen over 250 
de samenwerkingsplekken en de software voor laptops worden toegevoegd. Jesse merkt op dat 251 
software wordt meegepakt bij de aanpak van het terugbrengen van de pc-plekken. Farah vraagt 252 
zich af of dit nodige discussiepunten zijn. Bart ziet er geen kwaad in om dit aan de rector voor te 253 
leggen. Izi zal het punt binnen O&F uitbouwen.       254 

13. AFS 
Bart vermeld dat er inmiddels uitstel is op het instemmingverzoek aan de GV. Sam en Radboud 255 
gaan een opzet maken voor een brief voor het College. Deze zal binnen de GV worden 256 
besproken en op de pv. Daarnaast zullen zij de volgende GV’s inplannen tot het nieuwe 257 
instemmingsmoment. Er wordt gevraagd welke discussiepunten er moeten worden toegevoegd. 258 
Deze zijn er niet. Er is geen precieze datum afgesproken in december voor het 259 
instemmingsverzoek. Gaby vraagt zich af of de raad mee gaat in de media-aandacht die de AFS 260 
genereert. Sam heeft hierover gesproken met mevr. Gunning. De raad mag de media overal bij 261 
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betrekken, maar moet wel juiste informatie verstrekken. Er wordt gevraagd of de raad het eens 262 
is met het traject tot begin december. Mevr. Krol zal snel met antwoorden komen op de 263 
technische vragen die door de GV gesteld werden. Kyah vraagt of de pitch van Emma en Karel 264 
Jan nog besproken gaat worden. Dit komt later aan de orde.  265 
 Terugpakkend op de route naar december vraagt Sam wat de raad nog moet 266 
ondernemen en welke informatie hij nog wil inzien. Jessica is van mening dat de raad vooral 267 
moet wachten op wat er de kant van de GV op komt. Op de vraag met wie en hoe er nog 268 
gesprekken moet worden gevoerd, worden een aantal suggesties gedaan. Tariq heeft soms last 269 
van de verbondenheid aan de GV. Hij heeft het idee dat dit de raad soms weerhoudt van contact 270 
met de achterban. Jessica laat weten dat de CSR daarom ook een post op de facebooksite over 271 
de AFS willen plaatsen. Sam denkt dat dit vrijwel hetzelfde is als dat de raad al eerder heeft 272 
gedaan. Hij wacht liever de brief van de GV af. Op de GV bleek wel dat studieverenigingen niet 273 
weten wat het standpunt van de raad is, vertelt Izi. Een verhelderende brief kan dan uitkomst 274 
bieden. Tariq denkt dat de brief van de GV vrij globaal kan zijn. Andere raadsleden sluiten zich 275 
hierbij aan en willen ook een harder geluid laten horen. Cathelijne vraagt zich af waarom de 276 
raad dit geluid niet aan het College laat horen in plaats van aan de pers. Gaby vraagt of Sam de 277 
COR kan voorbereiden op een harde reactie van de raad. Anne Louise laat weten dat de post op 278 
de facebooksite wel veel is gelezen. Sam werkt nu aan AFS update. Hij wil niet de media inzetten 279 
om de achterban te bereiken, de raad kan hen zelf vinden. Bart concludeert dat geen enkel CSR-280 
lid iets naar de media wil brengen, waar mee het punt kan worden afgerond. Ook is hij van 281 
mening dat de raad al veel doet aan communicatie, dit kan bijvoorbeeld als reactie op de 282 
brieven die de raad van studieverenigingen aan hen sturen. Jessica wil alle studenten 283 
informeren over de AFS, omdat dit onderdeel is van de AAA. Een medium als facebook kan 284 
hierbij helpen. Een position paper kan na de OV worden opgesteld. Bart stelt voor om hier ook 285 
de notulen van eerdere pv’s voor te gebruiken en een opzet voor het weekend af te hebben. Sam 286 
laat de dossierhouders weten dat zij tijdens de OV de rector moeten informeren over het paper 287 
dat er rondgestuurd gaat worden.   288 
 Hoe om te gaan met de zorg van Karel Jan Schouten over de eenzijdige informatie die 289 
de raad krijgt over de AFS. Sam wil om dit tegen te gaan een bijeenkomst met beide partijen 290 
organiseren. De decaan lijkt dit een goed idee. Vera geeft aan dat de FSR niet gepasseerd moet 291 
worden. Daar waakt Sam voor. Gaby vindt een informeel overleg een goed idee. Meer 292 
raadsleden sluiten zich hierbij aan. Vera vraagt of er een open of gesloten bijeenkomst zal 293 
komen. De bijeenkomst met de decaan is geen GV, wordt er gesteld.      294 
 295 
131009-03 De CSR informeert de achterban over de AFS middels de OV, een position 296 

paper, facebook en de website.    297 

14. CSR in de media 
- 298 

15. Wvttk 
- 299 

16. Rondvraag en sluiting 
Gaby vertelt dat de informatiebijeenkomst leuk is voor de zichtbaarheid van de CSR. Ze vraagt 300 
daarom of iedereen mensen wil uitnodigen. Vera vraagt wanneer de bijeenkomst OV 301 
voorbespreken is afgesproken. Die valt onder pv tijd. Irma vertelt dat ze gisteren een 302 
secretaristraining heeft gevold bij GITP te Utrecht en vergeleken met andere ORen, kwam de 303 
CSR goed uit de bus. Sam is blij met de vertegenwoordiging op de CoBo’s. Er wordt gesproken 304 
over de te winnen cadeaus.   305 
 306 
Sam sluit de vergadering om 13.06 307 
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Besluiten 
130918-01 De CSR besluit na stemming om 45euro per raadslid beschikbaar te stellen voor de aanschaf 308 

van vesten en t-shirts. Indien een raadslid slechts een vest of t-shirt koopt, krijgt hij enkel dit 309 
deel vergoed uit het PR-budget.  310 

130925-01 De CSR besluit unaniem om de constitutieborrel van 5 november te organiseren bij het  311 
Bethaniënklooster.  312 

130925-03 De CSR besluit na stemming dat alle raadsleden voor 1 november 25 euro over te maken 313 
naar de CSR-rekening om hiervan voor ieder raadslid een verjaardagscadeau te kopen.  314 

131009-01 De CSR besluit na stemming om akkoord te gaan met de kosten voor de  315 
constitutieborrel zoals begroot door Anne Louise. 316 

131009-02 De CSR besluit na stemming om Bart en Farah, met inachtneming van de  317 
discussie tijdens de pv van 131009, te mandateren voor stemming op de ALV van het ISO op 318 
131011.    319 

131009-03 De CSR besluit unaniem om het advies op de kaderbrief 2014 te  320 
versturen aan het CvB, met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens de pv 321 
van 131009.   322 

131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en  323 
zich hieraan te houden.  324 

131009-05 De CSR besluit unaniem om op de OV van 131015 in te stemmen met de  325 
Regeling Elektronisch Toegangsbeheer UvA, met in achtneming van de opmerkingen zoals 326 
verwoord tijdens de pv van 131009.      327 

 328 

Actielijst 
130918-05 De afgevaardigden enthousiasmeren hun FSR voor de Informatieavond financiën, die de CSR  329 

organiseert. 330 
130918-06 Kipras maakt een infographic van de budgettering van de UvA. 331 
131002-03 De afgevaardigden vragen na bij hun faculteit of doorstroommasters gaan worden  332 

afgeschaft. 333 
131009-01 Raadsleden die een eigen visitekaartje willen geven dit voor 14 oktober  334 

door aan Jesse.   335 
131009-02 Op de pv van 131023 worden de nieuwe afgevaardigden voor de AIEC en  336 

klachtencommissie verkozen binnen de CSR. 337 
131009-03 De CSR informeert de achterban over de AFS middels de OV, een position paper, facebook en 338 

de website.    339 
 340 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 341 

aan Sam. 342 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 343 

regels te houden. 344 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 345 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 346 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 347 
130417-02 De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht bij op de google-drive. 348 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 349 

via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 350 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 351 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 352 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 353 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 354 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 355 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 356 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 357 
130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-358 

mail van Irma. 359 
 360 

Pagina 8 ~ 8 


	Agenda
	Opening
	1. Post
	2. Vaststellen notulen
	3. Mededelingen
	4. Update commissies
	5. Vaststellen agenda
	6. Constitutieborrel
	7. ISO
	8. Kaderbrief
	9. De PV
	10. Werkafspraken
	11. Regeling elektronisch toegangsbeheer
	12. Studieplekken
	13. AFS
	14. CSR in de media
	15. Wvttk
	16. Rondvraag en sluiting

	Besluiten
	Actielijst
	Promemori

