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Opening 
Sam opent de vergadering om 11.02 1 

1. Post 
Irma neemt de postlijst door. Cathelijne laat weten dat het Lotingsdebat is afgelast. Voor de 2 
mailinglijst van ANIMO en VIA neemt Irma de namen van de aparte raadsleden op. 3 
 4 
11.05 Kipras komt de vergadering binnen. 5 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.  6 

3. Mededelingen 
DB   7 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [23 oktober 2013] 

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

Afwezig:  Soroosh Nassiri Nezhad 

Voorzitter: Sam Quax    

Notulist: Irma Peters 

 



 

 8 

Afgevaardigden 9 

 10 

AMC  De FSR heeft gewerkt aan de beleidsplanpresentatie. 11 
 12 

FGw  Ons eerste advies is verstuurd en het tweede advies wordt op dit moment geschreven. 13 
Bovendien schrijven we een ongevraagd advies over intake/matching. De eerste dinsdagmiddag 14 
borrel met de OC's heeft plaatsgevonden (of eigenlijk: vind nu plaats terwijl ik zielig nog achter 15 
mijn computer zit). We hebben allemaal kennisgemaakt met onze OC buddy's. Verder wordt er 16 
op dit moment zeer kritisch naar de huidige structuur van de raad gekeken omdat de situatie 17 
niet erg werkbaar is. Wat dat betreft verkeren we in woelige wateren. 18 
 19 
FdR De OV van volgende week is komen te vervallen.   20 
 21 
FEB Last week we evaluated our work as a council. This week we are going to settle on the 22 
budget, discuss the excel courses we want to introduce and have a brainstorm over the possible 23 
events the FSR could do. Other things that are on our minds are REC renovation and course 24 
evaluation. Er wordt toegevoegd dat Sam en Izi niet tevreden zijn over de procedure wat betreft 25 
de CROHO-labels en zullen hierover met Miek Krol praten. 26 

 27 
FNWI  Er is een kandidaat-decaan voor AFS, die deze week benoemd zal worden tot decaan 28 
AFS per 1 januari 2014. Mocht AFS niet doorgaan, zal deze kandidaat per januari 2014 benoemd 29 
worden tot decaan van de faculteiten FNWI, FEW en FALW. Dat betekent dat het alternatief 30 
voor de AFS een personele unie is, waarbij één persoon decaan is van drie faculteiten 31 
tegelijkertijd. De FSR is hier zeer verbaasd en bezorgd over en heeft dit ook aan het CvB laten 32 
weten middels een brief, die jullie ook hebben ontvangen. De raad is ook verontwaardigd over 33 
het feit dat de medezeggenschap niet is betrokken bij het besluit om een personele unie in te 34 
voeren, mocht AFS niet doorgaan. Hierover hebben we dinsdag een gesprek met Louise Gunning 35 
gehad. Woensdag spreekt het DB met de kandidaat-decaan, want de FSR heeft wel hoorrecht op 36 
de benoeming. Volgende week hebben we een Informatie Overleg (IO). Hier worden onder 37 
andere een aantal adviezen besproken waar we op dit moment mee bezig zijn. Zo besluiten we 38 
deze week in de PV wat we gaan adviseren/of we gaan instemmen (instemmingsrecht is nog 39 
steeds niet zeker) met het samenvoegen van de bachelor Natuurkunde van UvA en VU per 40 
september 2014 en bespreken dit tijdens het IO. Verder zijn we bezig met een ongevraagd 41 
advies over de invulling van het domein informatiewetenschappen op de AFS en een 42 
ongevraagd advies over de invoering van AKT’s bij masters. Ook deze adviezen zullen op het IO 43 
behandeld worden. 44 
 45 
FMG We hebben een nieuwe AS gekozen! 30 oktober vertrekt onze huidige AS naar 46 
Argentinië, en het voorstel van de SoCo is door de PV aangenomen.  47 
Verder is ons concept-Beleidsplan af, het gaat volgende week door de PV en dan moet het 48 
definitief af zijn. Verder zijn we nog bezig met gesprekken met verschillende mensen over het 49 
BSA advies, zijn we aan het nadenken over een PR event, waarschijnlijk in de vorm van een 50 
soort lezing/symposium, en zijn we nog druk bezig met de verhuizing van het REC. Ons idee is 51 
om een vaste (4-weekse) vergadercyclus af te stemmen met Tom Verhoek en de huisvesting 52 
dossierhouders van de FSR FEB, FSR FdR, FSR FMG, CSR en misschien ook de ASVA. Dit moet 53 
wel nog even goed geregeld en afgestemd worden. Volgende week is er weer een AO dus deze 54 
week zullen de onderwerpen daarvoor definitief besloten worden. 55 
 56 
ISO  57 

 58 

Algemeen Jessica laat weten dat het geld voor de vesten en cadeaus nog niet door ieder 59 
is overgemaakt. Ze stelt voor dat als het raadsleden niet lukt, zij het geld naar haar persoonlijke 60 
rekening sturen. Cathelijne begint volgende week met de persoonlijke gesprekke en vraagt of de 61 
raadsleden willen nadenken over hun doelen voor komend jaar. Sam laat weten dat hij weer 62 
hersteld is. Hij is een afspraak aan het plannen met een aantal COR-leden om voorwaarden te 63 
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stellen voor de AFS. Bart zal een meeting met de raad opzetten om intern over de AFS te 64 
spreken. Hij hoopt de brief er snel uit te kunnen sturen. 65 
 66 
11.16 Izi komt de vergadering binnen.  67 

 68 

4. Update commissies 

O&F Deze week bereiden we het IO voor. Op de agenda staan drie O&F punten. Na de OV 69 
waar we onze zorgen over studieplekken op tafel hebben gelegd is het IO nu de gelegenheid om 70 
af te tasten waar we elkaar in kunnen vinden. Vindt Dymph bijvoorbeeld ook dat de UB niet zo 71 
snel, zoveel PC’s kan wegdoen? Qua aanbodgericht diplomeren willen we weten of hierover al 72 
centraal beleid bestaat, en zo niet door wie en wanneer het gemaakt wordt. Ook zullen we 73 
duidelijk maken dat het wat ons betreft niet ok is studenten een diploma op te dringen zodra ze 74 
voldoende punten hebben. We hopen verder dat Dymph inmiddels meer weet over de grote 75 
collegezaal REC. Deze week hebben we in de CV gesproken over de medezeggenschapsstructuur 76 
op AUC, die is er namelijk niet. Omdat AUC officieel geen faculteit is, en hun dean eigenlijk geen 77 
decaan, kan de studentenraad zich niet beroepen op de wet zoals andere FSRen dat kunnen. De 78 
dean regeert zonder enige tegenspraak. Er moet dus een fatsoenlijk medezeggenschapsregeling 79 
komen. Soroosh en Sam gaan met dit dossier aan de slag. Ook hebben we het, voorafgaand aan 80 
de werkgroep, over het profileringsfonds gehad. Het CvB wil graag het profileringsfonds 81 
afstemmen met de VU en HvA, dat zal ook de insteek van de werkgroep zijn. We hebben 82 
besproken dat Tariq er in de werkgroep voor moet waken dat we er als UvA niet op achteruit 83 
gaan, juist omdat we nu verreweg het chillste profileringsfonds hebben. Gelukkig hebben we op 84 
dit dossier instemmingsrecht, het is dan ook zaak dat we als we een gezamenlijk 85 
profileringsfonds krijgen dat instemmingsrecht niet impliciet of expliciet opgeven. 86 
 87 
O&O  Binnen de commissie zijn er doelendocumenten opgesteld door alle individuele 88 
commissieleden. In deze documenten staat beschreven wat ieders ambities zijn voor het 89 
komende jaar voor zowel lopende als nieuwe dossiers. Hieruit is een globale visie voor de 90 
commissie ontstaan, waarbij onderwijskwaliteit een aandachtspunt zal zijn voor komend jaar, 91 
evenals een sterke samenwerking en communicatie tussen de CSR en FSR’en, OC’s en 92 
studieverenigingen. Dit wordt in een latere CV uitgebreider besproken en uitgewerkt. De brief 93 
voor de adviesaanvraag Studiekeuzeadvies (Intake en Matching) is geheel besproken binnen de 94 
commissie. Alle zin formuleringen en inhoudelijke punten zijn doorgenomen en worden 95 
aangepast. De brief ligt besluitvormend voor op de PV van woensdag 23 oktober. De commissie 96 
heeft enkele vragen gestuurd betreffende Examencommissies. Inmiddels is er een reactie 97 
gekomen op deze vragen, de dossierhouders zijn uitgenodigd voor een gesprek bij Academische 98 
Zaken en zullen daar verder in gesprek gaan over dit dossier. Het dossier NSE wordt vanaf nu 99 
vormgegeven en is nog in een opstartende fase. Daarnaast zal BKO/SKO opgepakt worden zodra 100 
intake en matching is afgerond. Tot slot zijn de laatste vragen die bestonden omtrent de model 101 
OER’en verduidelijkt en zullen de vragen en opmerkingen nu definitief naar de UCO worden 102 
verstuurd. 103 
 104 
V&C  Gezien de projectmatige basis van V&C is er afgelopen commissievergadering 105 
gevraagd of alle hoofddossierhouders een (soort van) planningsdocument in willen vullen. Dit is 106 
ter ondersteuning van de realisatie van de verschillende projecten van V&C. Daarnaast hebben 107 
we in de afgelopen CV geëxperimenteerd met een werkbreak tijdens de vergadering en dat is 108 
iedereen goed bevallen en gaan we binnen V&C vaker doen. Verder is er afgelopen vrijdag 109 
promotiemateriaal besteld voor de Docent van het Jaar verkiezing. Nu dit is gedaan komt de 110 
focus de komende weken te liggen op het samenstellen van een jury, campagne voeren en 111 
bedenken hoe er invulling gegeven kan worden aan de voordrachtsavond en de uiteindelijke 112 
uitreiking op de Diès. Deze week zal er ook gekeken worden hoe er invulling gegeven kan 113 
worden aan een gezamenlijk dossier van V&C en O&O over de NSE en de denktank die V&C 114 
daaromtrent wil organiseren. Deze week zal er ook weer meer gekeken worden naar het posten 115 
van dingen op de website en de facebook. Daarnaast is het ook de bedoeling dat deze week het 116 
voorhoofd van de website verdwijnt en vervangen wordt door een meer gepaste afbeelding ;). 117 
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5. Vaststellen agenda 
 118 

De AFS wordt aan de agenda toegevoegd.  119 

6. Update penningmeester 
Jessica geeft uitleg aan de grootste uitgaven van de raad. Zij heeft met Renee Bakkerus en Irma 120 
Peters gesproken over de begroting voor 2014. Deze is goedgekeurd. Het overschrijven van de 121 
betalingen voor de website door de FSR laat op zich wachten. Het duurt lang om bedragen 122 
binnen de UvA te verplaatsen. Concluderend stelt Jessica dat de raad er goed voor staat. Er zijn 123 
geen vragen. 124 

7. Verkiezing afgevaardigde AIEC 
Zoals er al in het vergaderstuk gesteld werd, zou er bij slechts één kandidaat direct gestemd 125 
worden. 126 
 127 

131023-01 De CSR besluit unaniem om Jessica Endert voor te dragen als lid van de  128 
Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie. 129 

8. Verkiezing afgevaardigde klachtencommissie 
Opnieuw is er slechts één kandidaat en er wordt direct overgegaan tot stemming. 130 

 131 

131023-02 De CSR besluit unaniem om Bart Mulders voor te dragen als  132 
plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie. 133 

9. Ouderavond 
Jessica legt uit dat zij heeft geschoven in de begroting van V&C en op die manier €50,- extra 134 
heeft vrijgemaakt voor de ouderavond. Zij vraagt of de raad het hiermee eens is, gezien het 135 
uitgaven voor enkel de raad zijn en niet voor de student. Jessica heeft zelf geen expliciete 136 
mening over het vergroten van het budget van de ouderavond. Bart is wel voor. Hij vindt het net 137 
om ouders die bijvoorbeeld van ver komen iets leuks aan te kunnen bieden. Hoeveel ouders er 138 
nu zullen komen is niet bekend. 139 
 140 
131023-03 De CSR besluit unaniem om akkoord te gaan met een budget van 150 141 

euro voor de ouderavond.  142 

10. Intake & Matching  
Bart leidt het stuk in. Afgelopen vergadering zijn de inhoudelijke punten van het advies al 143 
besproken. De brief is de dag erna door de commissie herschreven. Bart vraagt of de raadsleden 144 
spel- en interpunctiefouten willen doorsturen per mail. De Raad is zeer tevreden over de brief 145 
en er wordt overgegaan tot stemming. 146 
 147 
131023-01 Raadsleden sturen spel- en interpunctiefouten betreffende brief  148 

Studiekeuzeadvies aan Bart. 149 
 150 
131023-04 De CSR besluit unaniem om het advies Studiekeuzeadvies te versturen  151 

aan het College van Bestuur met in achtneming van de wijzigingen zoals 152 
verwoord tijdens de pv van 131023. 153 

 154 
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11. De OV 
Cathelijne wil de OV nogmaals doorspreken, omdat er op de vorige vergadering enige discussie 
ontstond. Als eerste laat zij weten dat op de geluidsband van de AS de hoge tonen (ritsen, 
indeuken van blikjes) te goed te horen zijn. Daarom vraagt ze of de raadsleden deze 
handelingen achterwegen willen laten in de toekomst. Het vergaderstuk: Bart zou zelf een 
format kunnen opstellen voor een vergaderstuk. Er wordt genoemd om dit als proef te doen 
met een verhaal, strategie, vragen en een doel in het stuk voor intern gebruik. Cathelijne vraagt 
wanneer een dergelijk stuk af moet zijn. Izi denkt aan voor de voorbereiding van de OV. Dat is 
dan een week van te voren. Wel moet het stuk nog kunnen worden aangescherpt, noemt Bart. 
De raad is het hier mee eens. 
 Lopen tijdens de OV (voor bijvoorbeeld koffie). Cathelijne stelt voor om een pauze in te 
lassen om dit te doen. Sam heeft bij een vorige vergadering spullen op tafel gezet om lopen te 
voorkomen. Hiertegen wordt genoemd dat het doorgeven van kannen ook afleidend is. Ook 
vinden raadsleden dat tweemaal in een vergadering van twee uur drinken pakken genoeg moet 
zijn. Het merendeel van de raad is voor een pauze en Cathelijne zal dit met Jaco afspreken. 

Laptops op de OV-tafel is een belangrijk discussiepunt. Hoewel er maar een klein aantal 155 
OV’s zijn, is Cathelijne toch voor het weglaten van de laptops. Tariq kan zich hierin vinden, maar 156 
wil wel graag de stukken geprint hebben. Er wordt gevraagd hoe het zit bij de G(O)V’s. Voor de 157 
GOV spreekt de raad af dat een laptop niet op tafel kan. Over de GV is de raad minder strikt. 158 
Vera vraagt hoeveel mensen er tegen laptop gebruik is. Er wordt een handenronde gedaan. 159 
Binnen het DB wordt nagedacht of deze afspraken nog ergens in worden opgenomen.    160 
 161 
131023-02 Het DB informeert de raad over het al dan niet opnemen van de  162 

informele afspraken over gewenst gedrag tijdens officiële vergadering 163 
in een officieel raadsdocument.   164 

12. AFS 
Bart stelt voor om de discussie eerst met de dossierhouders voor te bereiden alvorens het 165 
onderwerp op de pv te agenderen. Cathelijne lijkt dit ook een goed idee. Wel wil zij afspreken 166 
dat er zowel met de raad als met de GV over de AFS wordt vergaderd. Tariq wil laten weten dat 167 
de reactie op de AFS een politiek en strategische keuze is. Ook wil hij graag een update over wat 168 
er de afgelopen week gebeurd is op het gebied van de AFS. Deze wordt door Bart gegeven: Sam 169 
heeft uitleg gekregen over het bezoek aan Kopenhagen. Gisteren is er gesproken met Bart 170 
Broers over de AFS. Hij heeft zijn visie op het proces gegeven. Miek Krol heeft een aantal 171 
documenten aan de raad gestuurd. Hierin staan een aantal data over samenvoegingen van 172 
opleidingen. Toch zijn deze documenten al weer verouderd. Sam voegt toe dat er werd gevraagd 173 
of de reizigers naar Kopenhagen vragen wilden opstellen. De samenvoeging van de instellingen 174 
werd door de overheid opgelegd. De medezeggenschap heeft een veel kleinere rol gehad hierin. 175 
Sam heeft een aantal slides aan de raad gestuurd. Hij is van mening dat deze net als de slides 176 
over de AFS zeer onduidelijk zijn. Met Sam reizen nog een aantal onderwijsdirecteuren mee 177 
naar Kopenhagen. Hijzelf zal de vragen binnen de COR en CSR inventariseren. De brief die de GV 178 
aan het CvB zal sturen over de AFS wil hij vandaag afschrijven. Hierna wordt de brief met 179 
Radboud doorgesproken waarna deze aan de raad wordt voorgelegd. Er wordt gevraagd of de 180 
conceptbrief ter informatie aan de raad kan worden gestuurd. Vragen over de AFS kunnen 181 
bilateraal aan de dossierhouders worden teruggekoppeld. 182 
 183 
131023-03 De dossierhouders AFS stellen een discussieformat op voor behandeling  184 

van de AFS door de raad. Input geven raadsleden bilateraal aan de 185 
dossierhouders. 186 

131023-04 De conceptbrief van de GV aan het College van Bestuur betreffende de  187 
AFS, stuurt Sam ter informatie aan de raad. 188 

13. CSR in de media 
AUC staat in een column, maar er staat niets over de CSR in. Informatie over beursen van 189 
raadsleden komt in de Ad Valvas. Izi wordt nog geïnterviewd over studieruimtes. Kyah voegt 190 
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toe dat de raad in de Folia komt in een stuk over de nieuwe decaan en het gesprek met Louise 191 
Gunning. 192 
 193 

14. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 194 

15. Rondvraag en sluiting 
Jessica kondigt de eerste EPIC vergadering aan. 4-8 november is de Docent van het Jaar 195 
verkiezing. De raad wordt gevraagd om te helpen met campagnevoeren. De 196 
informatiebijeenkomst financiën is morgen. Gaby vraagt de raadsleden om hulp.  197 
 198 
131023-05 De raadsleden helpen bij het promoten van de Docent van het Jaar- 199 

verkiezing. 200 
  201 
Sam sluit de vergadering om 11.54 202 

Besluiten 
130925-01 De CSR besluit unaniem om de constitutieborrel van 5 november te organiseren bij het  203 

Bethaniënklooster.  204 
130925-03 De CSR besluit na stemming dat alle raadsleden voor 1 november 25 euro over maken naar 205 

de CSR-rekening om hiervan voor ieder raadslid een verjaardagscadeau te kopen.    206 
131023-01 De CSR besluit unaniem om Jessica Endert voor te dragen als lid van de Algemene 207 

Instellingsgebonden Ethische Commissie. 208 
131023-02 De CSR besluit unaniem om Bart Mulders voor te dragen als plaatsvervangend lid van de  209 

Klachtencommissie. 210 
131023-03 De CSR besluit unaniem om akkoord te gaan met een budget van 150 euro voor de 211 

ouderavond.  212 
131023-04 De CSR besluit unaniem om het advies Studiekeuzeadvies te versturen  213 

aan het College van Bestuur met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens de 214 
pv van 131023. 215 

Actielijst 
131009-03 De CSR informeert de achterban over de AFS middels de OV, een position paper, facebook en 216 

de website.    217 
131016-02 Voor de OV maken de dossierhouders vergaderstukken ter proef. 218 
131016-06 De raadsleden enthousiasmeren hun kennissen voor de Docent van het Jaar verkiezing. 219 
131016-07 Sam schrijft verder aan de GV brief over de AFS. Raadsleden leveren input over de  220 

uitkomsten van de subgroepen.   221 
131016-08 De wc-krant wordt op de CSR-website geplaatst. 222 
131023-01 Raadsleden sturen spel- en interpunctiefouten betreffende brief Studiekeuzeadvies aan Bart. 223 
131023-02 Het DB informeert de raad over het al dan niet opnemen van de  224 

informele afspraken over gewenst gedrag tijdens officiële vergadering in een officieel 225 
raadsdocument.   226 

131023-03 De dossierhouders AFS stellen een discussieformat op voor behandeling van de AFS door de  227 
raad. Input geven raadsleden bilateraal aan de dossierhouders. 228 

131023-04 De conceptbrief van de GV aan het College van Bestuur betreffende de AFS, stuurt Sam ter  229 
informatie aan de raad. 230 

131023-05 De raadsleden helpen bij het promoten van de Docent van het Jaar-verkiezing. 231 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 232 

aan Sam. 233 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 234 

regels te houden. 235 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 236 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 237 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 238 
130417-02 De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht bij op de google-drive. 239 
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130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 240 
via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 241 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 242 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 243 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 244 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 245 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 246 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 247 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 248 
130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-249 

mail van Irma. 250 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  251 

houden.  252 
 253 
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