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Opening 
Sam opent de vergadering om 11.06   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 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [16 oktober 2013] 

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

Afwezig: Jessica Endert 

Voorzitter: Sam Quax    

Notulist: Irma Peters 

 



 

 7 

AMC  De OWI-gen vergadering die gepland stond voor afgelopen maandag is afgelast. Dit 8 
omdat verschillende leden van het OWI-gen bestuur niet aanwezig konden zijn en onze 9 
belangrijke agendapunten in eerder overleggen al waren goedgekeurd: het niet mogen bestaan 10 
van een gat in de oktober-loting, het meer casuistiek maken van een bepaald tentamen en het 11 
betrokken worden bij de AMC-VU alliantie & de bachelorherziening. Daarnaast wordt er een 12 
nieuw RvB-lid aangesteld. Wij hebben een adviesrecht op de aanstelling van dit lid. Wij hebben 13 
besloten dat wij een advies gaan uitbrengen op basis van een gesprek dat zal plaatsvinden 14 
tussen RvB-kandidaat en het DB en de motivatie van de RvB om deze persoon aan te willen 15 
nemen.Verder wordt onze begroting na veel gedoe zeer waarschijnlijk goedgekeurd, waar we 16 
erg blij mee zijn! 17 

 18 
FGw  Inhoudelijk zijn we niet veel verder dan vorige week. Het advies over de 19 
herbenoeming van onderwijsdirecteuren is bijna af. Er gaat een ongevraagd advies geschreven 20 
worden over intake & matching bij de FGW. Ook zijn we bezig met het meldpunt BSA. 21 
Bovendien is er een buddy-systeem georganiseerd waarin alle raadsleden een aantal 22 
contactpersonen binnen een OC hebben op de faculteit. Verder spelen er wat kleine dingetjes 23 
zoals onze dinsdagmiddag borrels, raadskleding en constitutieborrel.  24 
 25 
FdR  - 26 
 27 
FEB  Last week FSR FEB had it's first OV. Several things were discussed there, the most 28 
important were the CROHO labels, there we talked about the separation of the current 29 
Economics and Business bachelor track into two different bachelors, i.e. Economics, Business. 30 
The other thing discussed was the working group which will review and update the Economics 31 
and Business bachelor and will also look into such things as internships and going abroad for 32 
students. At the FSR we are also working to provide a course to students which would teach 33 
them how to use excell and other programmes which are employers expect their employees to 34 
know. This will likely launch next semester or next block. 35 

 36 
FNWI   Afgelopen week is bekend geworden dat Wiskunde in ieder geval niet in 2014, maar 37 
waarschijnlijk wel per 2015 als eerste opleiding onder ‘AFS-vlag’ gezamenlijk met de VU zal 38 
worden aangeboden. Ook is heeft de decaan de intentie uitgesproken om Natuur- en 39 
Sterrenkunde per 2014 gezamenlijk aan te bieden (met als aanleiding het Sectorplan). Dit 40 
betekent dat er in korte tijd heel veel moet gebeuren, aangezien in november de communicatie 41 
naar aspirant-studenten van start gaat (16 november Bachelordag). Het directieteam wil deze 42 
week het voorgenomen besluit nemen en als het goed is een adviesaanvraag onze kant op 43 
sturen. Het directieteam ziet het liefst dat de FSR binnen een à twee weken adviseert, zodat de 44 
faculteit een duidelijk verhaal kan communiceren naar nieuwe studenten. Donderdag 45 
bespreken we in de PV wat we hier precies mee gaan doen. We hebben vorige week al wel 46 
besproken dat we waarschijnlijk niet voor een samenvoeging van de bachelor Natuurkunde per 47 
2014 zijn, vanwege een aantal zorgen die er nog zijn. Daarnaast loopt er op dit moment ook nog 48 
een claim op instemmingsrecht op het samenvoegen van Scheikunde (en dus ook 49 
Natuurkunde). Dit maakt het proces nog iets complexer, omdat we dus nog niet precies weten 50 
wat onze rechten zijn. Verder was er deze week de ‘Kick-off bijeenkomst’ van de werkgroepen 51 
die gaan nadenken over het bacheloronderwijs op de AFS, speciaal voor studenten. Hier bleek 52 
dat studenten vanuit alle domeinen nog ontzettend veel vraagtekens en zorgen hebben bij de 53 
AFS. 54 

Science Park is op dit moment bomvol, daarom worden er nu colleges gegeven op onder 55 
andere de VU en de OMHP. Studenten fietsen dus de hele stad door. Als de instroom van 56 
volgend jaar 80% van de eerstejaars van dit jaar is, barst Science Park alsnog uit zijn voegen. 57 
Het gebouw is 10 jaar geleden ontworpen toen er jaarlijks in totaal 350 eerstejaars waren op de 58 
FNWI, inmiddels zijn dat er 1350. Eén van onze zorgen bij de samenvoeging van Natuurkunde is 59 
dan ook de huisvesting, aangezien Natuurkunde Science Park als basislocatie zal krijgen. Er 60 
wordt gebrainstormd over oplossingen, zoals een noodgebouw erbij of langere roosters. Ook 61 
wordt er gekeken naar het eventueel invoeren van numeri fixi bij bepaalde opleidingen. 62 
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Verder hebben we het deze week over onze awesome cobo, de FSR-begroting, onze 63 
afvaardiging in AFS-werkgroepen en veel PR dingen. 64 
 65 
FMG  De FSR FMG is nog steeds druk bezig met het BSA advies. Het decanaat heeft te kennen 66 
gegeven een foutje te hebben gemaakt waardoor wij toch geen instemmingsrecht hebben. De 67 
FSR is nu druk in gesprek met de OWI's, Studieverenigingen en OCs om te kijken hoe de 48 68 
punten faculteitsbreed tot stand is gekomen en of alle opleidingen hier blij mee zijn. 69 
Bij Tom Verhoek is de wens uitgesproken snel af te spreken om te praten over de verhuizing 70 
van REC. Hij wil graag elke 4 weken een afspraak met mij en Wouter, als taakgroep Huisvesting. 71 
We hebben hem nu gevraagd snel die eerste afspraak te plannen. Verder wordt volgende week 72 
het Beleidsplan vastgesteld, zijn onze werkafspraken gemaakt, hebben we nu onze vesten 73 
binnen, is de begroting voor het jaar besproken en vastgesteld, hebben we een 74 
communicatieplan gemaakt en zijn we bezig met het bedenken van een 'ludieke actie' om ons 75 
aan de FMG studenten te profileren. Ohja, en we hebben afgelopen maandag de beste CoBo van 76 
het jaar (tot nu toe, 5 november moet nog komen) gegeven. 77 
 78 
ISO Farah is met Bart bij de ISO ALV geweest. De zitting duurde bijna 7 uur. Er werden 5 79 
amendementen ingediend, die allen werden afgewezen. In de commissie Hoger Onderwijs 80 
werden de stukken voor besproken. Er werd voorgesteld om de stemming anders te laten 81 
verlopen, maar ook dat voorstel is niet aangenomen. Er werd over het landelijk rechtsbureau 82 
gesproken. De beleidsplanbegroting is besproken. Farah en Bart zijn niet tevreden over de 83 
uitkomst van de ALV, vooral omdat het erop leek dat meer organisaties voor de amendementen 84 
waren, maar deze werden toch niet aangenomen. Meer informatie stuurt Farah per mail aan de 85 
raadsleden door.  86 
 87 
131016-01 Farah mailt een uitgebreide ISO update aan de raadsleden. 88 

 89 

Algemeen  Irma gaat een secretarissenoverleg opzetten voor de FSRen. Cathelijne vraagt 90 
de raadsleden om niet naar de supermarkt te gaan tijdens de pauze. Izi kondigt aan bij de raad 91 
te blijven na december. 92 

 93 

4. Update commissies 
O&F Naar aanleiding van de OV gaan Farah en Jesse het dossier studieplekken structureren 94 
en uitwerken in drie thema's: 'minder computerplekken', 'minder studieplekken tijdens de 95 
verhuizing', en 'minder studieplekken na de verhuizing'. Er lijkt bij Dymph voornamelijk ruimte 96 
om iets te bereiken op de eerste twee thema's. Het is nog steeds niet duidelijk of er genoeg 97 
collegezaalruimte is op REC. Bureau onderwijslogistiek (BOL) is al maanden bezig met 98 
'doorrekeningen'. Sam en Gaby werken aan een afspraak met BOL. Farah en Jesse hebben met 99 
een UB medewerker gesproken over het feit dat steeds meer boeken niet meer op de plank 100 
zullen staan, maar in een depot zullen worden opgeslagen. Zij zijn als dossierhouders 101 
gerustgesteld dat de boeken in het depot gewoon binnen een dag opvraagbaar blijven. We 102 
hebben in O&F besproken dat hoe de UB met de collecties van de verschillende faculteiten om 103 
moet gaan verder een zaak voor de FSRen is. Volgende week zullen we in O&F onze kaders en 104 
wensen voor het profileringsfonds bespreken, voordat de werkgroep van start gaat. Ook zullen 105 
we een dossier AUC starten. 106 
 107 
O&O  Het B-gedeelten van de model-OER’en is besproken. Nu zowel het A als het B-gedeelte 108 
in de commissie behandeld zijn, zullen ze deze week oordeelvormend naar de PV worden 109 
gebracht alvorens de feedback naar de UCO wordt teruggekoppeld. Tevens is de adviesaanvraag 110 
Intake en Matching uitvoerig besproken. De vragen voor de OV van deze week zijn 111 
voorbesproken. De hoofdlijnen van het plan zijn in de commissie besproken en doorgenomen, 112 
echter kan pas nadat antwoorden op de OV zijn verkregen een definitieve brief worden 113 
opgesteld. Dit zal sowieso binnen de termijn (die volgende week afloopt) gebeuren. Daarnaast 114 
is de raad geïnformeerd over het advies betreffende het behoud van de HBO-P route dat door de 115 
vorige raad is verstuurd. Volgende CV zal er een uitgebreidere update omtrent dit onderwerp 116 
worden besproken. De overige dossiers, waaronder vakevaluaties en examencommissies, lopen 117 
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voorspoedig. De dossierhouders zijn druk bezig met deze onderwerpen. Updates volgen zodra 118 
er weer nieuws te melden is. 119 
 120 
V&C  Deze week worden er flinke stappen gezet in de Docent van het Jaar verkiezing. Dit 121 
moet ook wel want de verkiezingen vinden plaats van 4 tot 8 november! De nieuwe vormgeving 122 
is bijna rond en eind deze week moet al het promotiemateriaal worden besteld. Daarnaast is dit 123 
ook de periode waarin we de Studieverenigingen en FSR’en enthousiasmeren voor dit super 124 
gave evenement. Deze week zal Sam ook de eerste lunch met de rector organiseren over AFS. 125 
Daarnaast is er deze week ook een nieuwe wc-krant! Met de facebook zijn we de mogelijkheid 126 
aan het exploreren om gerichte posts te boosten (dit is een betaalde advertentiedienst van 127 
facebook) hier hebben we nog wel een geschikte facebook post voor nodig. Op dit moment 128 
denken we aan 14 oktober (het originele instemmingsmoment) over ons standpunt betreffende 129 
AFS maar dan zeer scherp geformuleerd. Andere suggesties zijn ook welkom. Verder heeft 130 
vorige week het PR-overleg plaatsgevonden daar is een breed scala aan onderwerpen de revue 131 
gepasseerd. Er is onder andere besloten dat het volgende PR-overleg volledig gewijd zal worden 132 
aan de website en de verdere ontwikkeling daarvan.  133 

5. Vaststellen agenda 
Aan de agenda wordt het onderwerp functie PV en rol dossierhouder toegevoegd. Hoewel de 134 
stukken op tijd werden ingezonden, werd het onderwerp niet genoemd tijdens het maken van 135 
de conceptagenda. 136 

6. Nabespreking OV (vertrouwelijk) 
De raad bespreekt de OV na aan de hand van de agendapunten en tips van de technisch 137 
voorzitter. 138 
 139 
131016-02 Voor de OV maken de dossierhouders vergaderstukken ter proef. 140 
131016-03 De discussie over gedraging tijdens de OV wordt op de pv van 131023  141 

gevoerd.      142 

7. mOER 
Soroosh gaat direct door naar de opstelling van de artikelen die binnen de commissie O&O zijn 143 
besproken: de taaltoets die aan het begin van de universiteit moet worden afgenomen. Als deze 144 
niet gehaald wordt moet de student een bijspijkercursus doen. De commissie vraagt zich af hoe 145 
dit wordt vormgegeven en afgerond. Er is niets opgenomen over doorstromen met een HBO-p 146 
naar de universiteit. De internationale competenties werpen vragen op over waarom deze 147 
opgenomen zijn in de OER. Intekening voor tentamens verschilt per faculteit. Men wil dat 148 
studenten zich voor elk tentamen opgeven. De commissie ziet liever dat dit automatisch 149 
gebeurd bij inschrijving voor een vak. De afronding van cijfers tussen de 51,-5,9 onduidelijk. Er 150 
staan veel punten over uitzonderingen bij een negatief studieadvies. Of 151 
bestuurswerkzaamheden hier ook onder vallen is niet duidelijk. In deel B komt het tentamen 152 
weer terug, hier heeft de commissie een idem antwoord op. Het gevolg van een negatief BSA is 153 
dat studenten zich 3 jaar niet meer mogen inschrijven op de desbetreffende faculteit. De vraag 154 
is of studenten dan wel een andere opleiding aan die faculteit mogen doen. En mag een student 155 
na het behalen van het BSA elders weer terugkomen op de opleiding. Kyah vraagt of dit alle 156 
punten van O&O waren en vraagt of ook honours kan worden genoemd. Soroosh legt uit dat dit 157 
per faculteit zal worden besproken, dit hoeft niet in de mOER te staan. Bart neemt het mee naar 158 
de UCO. Jesse vraagt of de raad ook al een standpunt over de punten gaat innemen.  159 
 Bart legt uit dat de raad het agendastuk nu oordeelvormend voorlegt, het stuk komt 160 
ook ter advies naar de raad toe. Inhoudelijke punten zijn ook nu al zeer welkom. Jesse is van 161 
mening dat een student na het doorlopen van een bijspijkercursus taal zeker zijn studie moet 162 
volgen. Het intekenen voor tentamens is voor de faculteiten heel logisch zodat er niet te grote 163 
zalen worden ingeboekt. Jesse is van mening dat deze extra handeling geen fundamenteel 164 
probleem hoeft te zijn. Izi stelt voor dat Bart per punt voorstelt wat de commissie denkt en dat 165 
de raad dan kan instemmen: bij de uitwerking van de taaltoets wil Izi dat de mening van de raad 166 
direct wordt meegenomen. Internationalisering is niet voor elke opleiding een toegevoegde 167 

Pagina 4 ~ 8 



 Centrale Studentenraad 
studentenraad.nl/csr  ~  csr@studentenraad.nl 

 

waarde, de commissie pleit daarom voor opname per opleiding. Veel raadsleden weten niet wat 168 
het voorstel precies betekent. Intekenen tentamens verschilt per faculteit. De commissie wil 169 
niet dat het een centrale regeling wordt. Cathelijne sluit zich aan bij Jesse en ziet het niet als een 170 
dusdanig probleem als studenten zich apart moeten aanmelden voor hun tentamen. Soroosh 171 
vindt dit onzin, omdat studenten zich altijd kunnen aanmelden, ook na de aanmeldingstermijn 172 
tegen betaling. Vera is van mening dat studenten het aanmelden vergeten en dat de universiteit 173 
uit kan gaan van een gemiddeld opkomstpercentage. Jesse begrijpt dit wel qua administratieve 174 
handelingen. Izi ziet wel een groot verschil hierin per faculteit en wil niets over het punt 175 
opnemen in de OER. Voor geneeskunde zal het misschien zo zijn dat een student die zich 176 
aanmeld voor een vak ook hoogstwaarschijnlijk een tentamen maken, maar dit geldt niet direct 177 
voor de vakken aan een faculteit als geesteswetenschappen.  Cijfers 5,1 tot 5,9 worden niet 178 
toegekend. De commissie wil dat duidelijk wordt wat er met de afronding wordt gedaan. De 179 
regeling staat in verkorte versie in de nieuwe OER. Izi weet dat dit te herleiden is naar de 180 
invoering van SIS. De cijfers zorgden in het systeem voor problemen. Bij persoonlijke 181 
omstandigheden en het BSA wil de commissie dat de zitting in een bestuur een reden is voor 182 
uitzondering. Sam kent een definitie voor uitzondering in de WHW en vraagt of Bart hier naar 183 
wil kijken alvorens dit punt naar voren te brengen. Eerstejaars kunnen pas vanaf de tweede 184 
helft van het jaar een beurs krijgen. Izi is voor de ontmoediging van deelname aan een bestuur 185 
in het eerste jaar. Kyah is het daar niet mee eens. Deel B over tentamens slaat Bart over. Over 186 
het BSA wil de commissie dat studenten na een negatief BSA, vervolgens na het halen van een 187 
propedeuse elders weer terug kunnen naar de opleiding, maar ook dat studenten elke andere 188 
opleiding wel kunnen doen. Sam geeft aan dat er wel uitzonderingen zullen zijn van opleidingen 189 
waar de eerstejaars van overeen komen. Bart wil honours en excellentie-eisen bij de faculteiten 190 
houden. Cathelijne wil voor volgende keer in een vergaderstuk meer onderscheiden hebben wat 191 
de vragen en wat de discussiepunten zijn.           192 

8. Intake & Matching 
Na een korte leespauze leidt Bart het agendastuk in. Woensdag loopt de deadline voor advies op 193 
de aanvraag af. Na de OV van gisteren is er nieuwe informatie. Volgende week zal de definitieve 194 
brief ter besluitvorming op de pv gebracht worden. Twee discussiepunten en de hoofdlijnen van 195 
de brief worden voorgelegd. Er wordt nu negatief geadviseerd. Anne Louise vraagt of het niet 196 
klopt dat heroriëntatie toch leidt tot toegang tot een opleiding. Het is op deze vraag waar de 197 
rector verschillende antwoorden gaf. Daarnaast vraagt Anne Louise naar het proces na een 198 
negatief advies. Aanmelding voor 1 mei betekent dat een student ongeacht het advies deel mag 199 
nemen aan een opleiding. Tariq vraagt of er nooit iets is gezegd over het voorstellen van een 200 
heroriëntatietraject. Er is enkel gezegd dat er samenwerkingen zullen komen met andere Hoge 201 
Scholen, maar het blijft onduidelijk. Farah legt uit dat het concept vorig jaar is geschreven. Het 202 
heroriëntatietraject werd toen gezien als doorsturen van studenten naar andere instituten. 203 
 Het eerste discussiepunt over het volgen van een tweede week na het doen van een 204 
heroriëntatie werd binnen de commissie gemengd ontvangen. Er wordt een meningenronde 205 
gedaan. Er zijn twee leden voor de verplichte tweede week. Verschillende scenario’s worden 206 
geschetst en raadsleden geven hun voorkeur aan. Bart stelt voor om in het advies op te nemen 207 
dat de tweede week gestimuleerd moet worden, maar niet verplicht moet zijn. Het tweede punt 208 
gaat over de uitzondering voor studenten die zich inschrijven voor een selectie opleiding. Vera 209 
legt uit dat de commissie vindt dat studenten die uitgeloot worden de mogelijk moeten hebben 210 
om nog een andere studie te doen. Echter lotingen zijn soms na 15 juli. Daarom wil de 211 
commissie dat deze studenten een uitzonderingspositie krijgen en de augustusronde voor hen 212 
niet bindend is. Sam vraagt naar de synchronisatie van selectie en matching. Vera weet dat de 213 
studenten in juni al worden aangespoord om mee te doen met een andere ronde. Kyah weet dat 214 
het wel wordt getracht om de studenten in augustus mee te laten doen. Anne Louise vraagt of 215 
dubbele inschrijvingen niet nu ook al plaatsvinden. Vera is het er niet mee eens omdat alles 216 
naar decentrale selectie gaat. Studenten willen zich dan echt inzetten voor deze selectie, dit kan 217 
niet als dit tijdens de matchingsweek plaatsvindt. Farah weet dat er een stuurgroep komt die 218 
zich gaat bezighouden met de uitzonderingsgroep. Of de deadlines voor aanmelding gaan 219 
veranderen zoekt de commissies verder uit. Kyah vraagt hoe het proces verloopt bij aanmelding 220 
na 1 mei en een negatief advies in augustus. Het heroriëntatietraject wordt dan weer in werking 221 
gesteld.       222 
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 Sam vraagt waarom er is gekozen voor een negatief advies. Bart heeft hiervoor 223 
gekozen omdat er nog een aantal grote wijzigingen van het College verwacht worden. Een 224 
positief advies met een mits, stuurt een verkeert signaal. Farah sluit zich hierbij aan. Izi vindt de 225 
keuze ook een lastige, toch ziet hij graag terug dat de UvA de zaken die verplicht zijn door OCW 226 
groots en goed aanpakt.        227 
 228 
131016-04 Op de pv van 131023 wordt de reactie op de adviesaanvraag intake &  229 

matching ter stemming gebracht. 230 

9. Ouderavond 
Vera vertelt wat de plannen zijn voor de ouderavond. Het voorstel is om 100euro uit te geven 231 
aan de avond. Gaby vindt de begroting wat klein. De vraag is of de begroting haalbaar is. Eerst 232 
werd er door V&C gedacht aan een begroting van 150euro. Gaby stelt 200euro voor. Hier is 233 
bezwaar tegen. Sam stelt voor om het punt naar volgende pv te verplaatsen. 234 
 235 
131016-05 De stemming over het budget voor de ouderavond wordt op de pv van  236 

131023 geagendeerd. 237 

10. Docent van het Jaar 
De DvhJ wordt dit jaar weer met ASVA georganiseerd. De stemprocedure is aangepast. In de 238 
eerste week van november vindt de campagne plaats. Vera vraagt hiervoor alle hulp van de 239 
raadsleden. Zij kunnen hun beschikbaarheid aan Kyah doorgeven. Tevens vraagt zij of mensen 240 
nog juryleden kennen en of zij hun kennissen willen enthousiasmeren om te stemmen. Vera en 241 
Kyah gaan de FSRen langs om hen te informeren.  242 
 243 
131016-06 De raadsleden enthousiasmeren hun kennissen voor de Docent van het  244 

Jaar verkiezing. 245 

11. AFS 
Sam geeft voor dit punt het technisch voorzitterschap over aan Bart. 246 
 247 
Sam legt uit dat de brief helaas niet geheel af is. De brief is een compilatie van argumenten uit 248 
de G(O)V’s en subgroepen. Bart vraagt wat de raad van de algemene opzet van de brief vindt, 249 
vooral de inleiding en het deel over het proces. Kyah is tevreden en vraagt of het standpunt ook 250 
uitgebreid beschreven kan worden in de tekst. Met het standpunt denkt Sam op 10 pagina’s uit 251 
te komen. Cathelijne vraagt of Sam denkt of de rector op een dergelijke brief zit te wachten. Sam 252 
denkt dat het haar om uiting van de mening van de GV gaat. Kyah stelt voor om de CSR-leden 253 
mee te laten schrijven aan de stukjes over de subgroepjes. Vera waarschuwt ervoor dat er goed 254 
wordt nagedacht over de bewoording van stukjes over onderzoek en onderwijs. Gaby heeft de 255 
angst dat er per subgroepje steeds wordt geconcludeerd dat er meer informatie nodig is. Dit 256 
wekt weerstand op. Toch moet de mening per groep duidelijk zijn. Sam heeft geprobeerd om 257 
per groep de algemene lijnen te schetsen. Anne Louise vraagt of er losse stukken in de brief 258 
blijven staan of dat het een tekst wordt. Zij is hier namelijk niet voor. Sam twijfelt nog over dit 259 
punt. Tariq is van mening dat de raad klaar is met het aangeven dat er te weinig informatie is, 260 
het ontbreekt in de plannen. Toch staan er al genoeg standpunten in de brief zegt Vera en zij wil 261 
de tekst zo laten. Farah sluit zich hierbij aan. Izi hoort veel argumenten voor een ‘nee’ en geen 262 
aanzet voor het aandragen van verbeterpunten zodat er met het College kan worden 263 
samengewerkt. Anne Louise kan zich hierin vinden, het aangeven van wat er mist is wat de 264 
rector wil horen, het is tevens niet direct een ‘nee’. Vera denkt wel dat er met haar punten aan 265 
de slag kan worden gegaan door de rector. Izi denkt van niet. Sam geeft aan dat hij de bilocatie 266 
wil aankaarten in het licht van het uit elkaar halen van bijvoorbeeld onderzoeksgroepen. Er 267 
hoeft geen een locatie te zijn, maar de clustering kan anders aangepakt worden. Als het concrete 268 
probleem dan wordt aangekaart, kan Izi zich hierin vinden. Cathelijne is blij met de discussie en 269 
ziet graag dat deze ook een keer met de COR erbij wordt gevoerd.  270 
 Wat de CSR van de vertegenwoordiging van het standpunt vindt wil Sam toch nog een 271 
keer voorleggen. Er is geen reactie vanuit de raad. Tariq wil het nog een keer hebben over de 272 
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inleiding en de profielafspraken. Hij wil graag benoemd hebben dat de medezeggenschap hierin 273 
niet werd meegenomen. De intentieverklaring en het advies van de raad hierop wil Sam zeker in 274 
de brief meenemen. Als laatst vraagt Bart wie de stukken over de subgroepjes gaat schrijven. 275 
Doet Sam dit of doen de leden van de groepjes dit. Sam wit dit graag zelf doen aan de hand van 276 
concepten van de raadsleden. Gaby wil graag dat de COR meer meewerkt en dit punt even 277 
parkeren of het zonder hen vormgeven. Sam heeft met Radboud afgesproken dat zij samen de 278 
brief afstemmen, de COR-leden hebben namelijk te weinig tijd. Kyah stelt voor om zelf de 279 
strekking van de groepjes te formuleren en de brief kan daarna nog door de COR-leden van 280 
advies worden voorzien. Cathelijne wil vooral dat de GV weer bijeen komt. Bart stelt voor dat 281 
Sam het stuk schrijft en dat subgroepleden input aan hem leveren. Sam wacht op de 282 
Maagdenhuisplanning tot december en de antwoorden op de technische vragen. Hij verwacht 283 
over drie weken zeker weer een vergadering te kunnen vullen. Graag wil hij een vertrouwelijke 284 
vergadering en inhoud, geeft Cathelijne aan.        285 
 286 
131016-07 Sam schrijft verder aan de GV brief over de AFS. Raadsleden leveren  287 

input over de uitkomsten van de subgroepen.   288 

12. WHW-overleg 
V&C zal verschoven worden in verband met de vergadering. Sam legt uit dat het overleg met 
dhr. Mols en Nicolaï zal zijn. Zij zijn van de Raad van Toezicht van de UvA. Irma voegt toe dat de 
rector en de voorzitter van het College ook aanwezig zijn. Gaby kan helaas niet aanwezig zijn die 
middag. Het idee van de bijeenkomst is deze keer vooral om kennis te maken. Izi stelt voor om 
de woordvoering en inhoud vrij te geven. Irma verwijst naar de p-schijf voor de notulen van de 
vorige vergadering.       
 289 

13. CSR in de media 
De nieuwe wc-krant is uit. Tariq bedankt de inzenders van de stukken van deze keer. Met de 290 
FNWI en het AMC is de raad in gesprek over kranten in samenwerking met de FSRen. Kyah 291 
vraagt of de krant op de website kan worden geplaatst. Dat zal gebeuren.   292 
 293 
131016-08 De wc-krant wordt op de CSR-website geplaatst. 294 

14. Wvttk 
- functie PV en rol van de dossierhouder 295 

Cathelijne vertelt dat het soms onduidelijk is naar welke vergadering welke onderwerpen gaan 296 
en wat er precies gepresenteerd moet worden. Kyah voegt toe dat het verschil tussen hoofd- en 297 
algemene dossierhouders moet worden besproken. Dit zal binnen de cv’s gebeuren. Izi vond de 298 
gang van zaken van vandaag prettig verlopen. De discussie binnen de cv werd op tafel gelegd 299 
zodat er direct kan worden verder gegaan en er naar besluitvorming kan worden gewerkt. Er 300 
wordt aangevuld dat commissieupdates inhoudelijker kunnen zijn betreffende dossiers. Ook 301 
wordt genoemd dat voor stemming over een adviesbrief het erg belangrijk is dat alle raadsleden 302 
de nodige documenten lezen voor de pv. Als laatst wordt toegevoegd dat het van belang is dat er 303 
ruimte is voor leden die de discussie nog niet uit de cv kennen. Bart geeft aan dat de 304 
commissieupdates zeker uitgebreider kunnen. Sam voegt toe dat hij onderscheid wil tussen 305 
commissie en pv. Dilemma’s kunnen naar de pv, verder moet er geen herhaling zijn van de cv. 306 
Tariq stelt voor om ook met hamerstukken te werken. Jesse is zeer tevreden over de 307 
vooruitgang van de raadsleden tijdens de pv’s van afgelopen weken. Tariq vraagt zich af hoe 308 
dingen in te brengen bij commissies waar hij niet in zit. Bart wil dat grote dingen ook 309 
informerend worden gebracht. Tariq vertrouwt het DB en vindt dat regels voor de pv niet in 310 
werkafspraken hoeven worden opgenomen.    311 

15. Rondvraag en sluiting 
Gaby vraagt of ieder die zich voor de informatieavond heeft aangemeld dit ook per mail wil 312 
doen. Soroosh is er volgende week niet bij in verband met een tentamen.  313 
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 314 
131016-09 Raadsleden sturen Gaby een mail indien zij zich per facebook hebben  315 

aangemeld voor de informatieavond financiën.  316 
 317 
Sam sluit de vergadering om 13.38 318 

Besluiten 
130918-01 De CSR besluit na stemming om 45euro per raadslid beschikbaar te stellen voor de aanschaf 319 

van vesten en t-shirts. Indien een raadslid slechts een vest of t-shirt koopt, krijgt hij enkel dit 320 
deel vergoed uit het PR-budget.  321 

130925-01 De CSR besluit unaniem om de constitutieborrel van 5 november te organiseren bij het  322 
Bethaniënklooster.  323 

130925-03 De CSR besluit na stemming dat alle raadsleden voor 1 november 25 euro over maken naar 324 
de CSR-rekening om hiervan voor ieder raadslid een verjaardagscadeau te kopen.    325 

Actielijst 
130918-05 De afgevaardigden enthousiasmeren hun FSR voor de Informatieavond financiën, die de CSR  326 

organiseert. 327 
131002-03 De afgevaardigden vragen na bij hun faculteit of doorstroommasters gaan worden  328 

afgeschaft.  329 
131009-02 Op de pv van 131023 worden de nieuwe afgevaardigden voor de AIEC en  330 

klachtencommissie verkozen binnen de CSR. 331 
131009-03 De CSR informeert de achterban over de AFS middels de OV, een position paper, facebook en 332 

de website.    333 
131016-01 Farah mailt een uitgebreide ISO update aan de raadsleden. 334 
131016-02 Voor de OV maken de dossierhouders vergaderstukken ter proef. 335 
131016-03 De discussie over gedraging tijdens de OV wordt op de pv van 131023 gevoerd.      336 
131016-04 Op de pv van 131023 wordt de reactie op de adviesaanvraag intake & matching ter  337 

stemming gebracht. 338 
131016-05 De stemming over het budget voor de ouderavond wordt op de pv van 131023 geagendeerd. 339 
131016-06 De raadsleden enthousiasmeren hun kennissen voor de Docent van het Jaar verkiezing. 340 
131016-07 Sam schrijft verder aan de GV brief over de AFS. Raadsleden leveren input over de  341 

uitkomsten van de subgroepen.   342 
131016-08 De wc-krant wordt op de CSR-website geplaatst. 343 
131016-09 Raadsleden sturen Gaby een mail indien zij zich per facebook hebben aangemeld voor de  344 

informatieavond financiën.  345 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 346 

aan Sam. 347 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 348 

regels te houden. 349 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 350 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 351 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 352 
130417-02 De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht bij op de google-drive. 353 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 354 

via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 355 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 356 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 357 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 358 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 359 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 360 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 361 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 362 
130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-363 

mail van Irma. 364 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en  365 

zich hieraan te houden.  366 
 367 
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