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Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. AFS procesplanning 
7. AFS brainstorm 
8. Update FSR FNWI (VERTROUWELIJK) 
9. CSR in de media 
10. Wvttk 
11. Rondvraag en sluiting 

Opening 
Sam opent de vergadering om 11.07 1 

1. Post 
Irma behandelt de postlijst. Farah vraagt of het persbericht van UvAsociaal is binnengekomen. 2 
Dat is niet het geval.  3 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.  4 

3. Mededelingen 
DB   5 

 6 

Afgevaardigden 7 

 8 

AMC De cobo is geweest en verliep goed. De FSR zit in de werkgroep voor de VUmc en AMC 9 
alliantie. In 2018 verwacht de FSR een bachelor verandering en hij wil daarop 10 
instemmingsrecht.  11 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [30 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,  Soroosh Nassiri Nezhad    

Afwezig:   

Voorzitter: Sam Quax    

Notulist: Irma Peters 

 



 

 12 
FGw  De interne structuur van de raad wordt geëvalueerd. Sam vraagt of er een toets komt 13 
over de opheffing van masters. De raad heeft hier al over geadviseerd en Anne Louise zal de 14 
brief aan de raad doormailen.  15 
 16 
131030-01 Anne Louise stuurt het advies van de FSR-FGw over de toets voor het  17 

opheffen van masters door aan de CSR. 18 
 19 
FdR Volgende week is het informeel overleg met de decaan. 20 
 21 
FEB  Not too much is going at FSR FEB, at the moment we are mostly focused working on 22 
projects. We are continuing a pilot which was started last year, "student feedback groups". The 23 
idea of this project is, that ironically teachers seldomly hear the opinion of students directly. 24 
Instead there are a great number of filters. Thus we organized this project, which works as 25 
follows: At the beginning of the course, the teacher asks for a feedback group (klankbordgroep) 26 
of 4-5 students. These students and the teacher meet after 3 and after 8 weeks to discuss the 27 
content of the course over a free lunch (or in exchange of a book voucher) offered by the faculty. 28 
This gives students the chance to raise complaints, unclarities, give advice about the use of 29 
course material and express their needs in mastering the subject. It also gives teachers the 30 
chance to pitch new ideas, ask deeper questions, and get the opinion of students that dropped 31 
out before the final exam, and therefore do not show up on the evaluations. We hope that from 32 
the next semester this will be incorporated into FEB teaching guidelines and will become 33 
mandatory for most courses. The other project we are working on, is "Teacher's didactic skills 34 
coach". At the moment PhD's can turn to a promoter for research coaching, but there is no such 35 
alternative considering teaching. PhD students often feel like they are thrown into a cold water, 36 
when they have to have to start teaching. This often results into unsatisfactory experience for 37 
the teachers as well as students. Thus we would like to get FEB to hire one or two persons, who 38 
would provide guidance and teach, mostly PhD students but also under performing teachers, 39 
didactic skills. 40 

 41 
FNWI  Afgelopen week was een erg bewogen week: er was veel aandacht in de media voor de 42 
beoogd decaan AFS en ook de studenten op Science Park hebben zich zeker niet stilgehouden. 43 
De aanleiding hiervan was het mailtje naar alle studenten en medewerkers van de UvA over de 44 
benoeming van de nieuwe decaan. Vrijdag is er een advies naar het College van Bestuur 45 
verstuurd met daarin nogmaals het dringende verzoek om geen decaan aan te stellen voor drie 46 
faculteiten, dit advies heeft de CSR ook ontvangen. Inmiddels zijn de gemoederen weer redelijk 47 
bedaard, het is nu wachten op een reactie van het College. Ondertussen zijn er wel heftige 48 
discussies gaande over de integratie van Natuur- en Sterrenkunde per 2014. De FSR staat 49 
negatief tegenover de samenvoeging op zo’n korte termijn en heeft dit ook kenbaar gemaakt 50 
aan de decaan en onderwijsdirecteur. Het ziet er naar uit dat we instemmingsrecht krijgen op 51 
de integratie van opleidingen. Verder zijn we druk bezig met amendementen op de OER van 52 
Beta-gamma, onze bijdrage aan ‘5 november’, de honoursregeling, de informatievoorziening 53 
over studeren in het buitenland en gezellige dingen als het teambuildingsweekend en 54 
sinterklaasavond. Maandag was onze cobo en die was zeer episch en awesome! 55 
 56 
FMG Afgelopen week is de FSR FMG vooral bezig geweest met het beleidsplan, dat nu bijna 57 
af is. Daarnaast hebben we afscheid genomen van onze AS en kennis gemaakt met de nieuwe AS. 58 
We zijn ook bezig met het inventariseren van het 'actief diplomeren' op onze faculteit, waar ook 59 
vragen over gesteld zullen worden bij het IAO deze week. Andere vragen die gesteld zullen 60 
worden gaan over een 2e collegezaal op het REC en meer vragen over de verhuizing, veel 61 
vragen over het BSA en vragen of er ook UVA VU samenwerkingsplannen zijn op de FMG. 62 
 63 
ISO  64 

 65 

Algemeen Cathelijne heeft met Jaco de OV besproken. Zij heeft hem de bespreking van de 66 
raad meegegeven en de tips voor het voorzitterschap. De nabespreking van de OV zal voortaan 67 
direct na de vergadering plaatsvinden. Behalve in maart zijn de zalen steeds een kwartier langer 68 
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ingeboekt. Cathelijne laat weten dat het IO binnen de commissies wordt nabesproken. Jessica 69 
vraagt of de raad ideeën heeft voor een cadeau voor de constitutieborrel van de ASVA.   70 
 71 
131030-02 De raadsleden geven input voor een cadeau voor de ASVA  72 

constitutieborrel door aan Jessica. 73 
 74 
11.15 Vera en Anne Louise komen de vergadering binnen. 75 
11.16 Emma Boumans (FSR-FNWI) schuift aan bij de vergadering. 76 

4. Update commissies 
O&F Wegens een vrijwel lege agenda ging de CV deze week niet door. Er valt daardoor ook 77 
niet veel te updaten. Een korte update dit keer dus. Gisteren was het IO. We hebben het nog een 78 
keer over computerplekken gehad, maar zijn niet veel verder gekomen. Dymph heeft nogmaals 79 
herhaald 'niet op cijfertjes te willen sturen'. Aanbodgericht diplomeren gaat er komen. Het plan 80 
is nu om examencommissies te laten bepalen of een student zijn/haar diploma mag uitstellen. 81 
We mogen met BOL gaan praten over de collegezaal REC. Er komt natuurlijk een uitgebreidere 82 
terugkoppeling van het IO voor O&Fers. Volgende week bespreken we in de CV in ieder geval 83 
het nieuwe dossier AUC, zullen we bedenken wat we nog willen en kunnen met studieplekken, 84 
en hebben we het over Eurest.  85 
 86 
O&O Afgelopen vergadering heeft de commissie een debat gehouden over harmonisatie. 87 
Hiermee zijn een aantal argumenten voor en tegen harmonisatie boven tafel gekomen. Deze 88 
argumenten kunnen we gebruiken wanneer we het weer over dit onderwerp zullen gaan 89 
hebben. Daarnaast is er over examencommissies kort gesproken over de vragen die op het IO 90 
gesteld zullen worden. Hierbij is ook gesproken over de voor- en nadelen van het bekend 91 
maken van de leden van examencommissies. De overige dossiers verlopen voorspoedig. Het 92 
advies voor Intake en Matching is verstuurd, nu volgt er mogelijk op de korte termijn nog een 93 
ongevraagd advies over de overige onderdelen van de matchingweek (zoals ruimtegebrek 94 
tijdens de matchingweken). Voor NSE zal er verder worden gesproken over de invulling en wat 95 
betreft HBO-P is nu gebleken dat de HBO-P instroom praktisch hetzelfde rendement heeft als de 96 
VWO-instroom. Dit dossier loopt gewoon door. 97 
 98 
V&C Vanuit V&C zullen deze week de uitnodigingen voor de CoBo worden verstuurd, het is 99 
al bijna 5 november! Verder is het de bedoeling dat alle hoofddossierhouders 30 oktober een 100 
planningsdocument inleveren bij de commissievoorzitter. Deze week zal Jesse werken aan het 101 
verzamelen van informatie voor de klachtenwegwijzer voor op de website. Het is ook de 102 
bedoeling dat er al informatie online gaat deze week. De klachtenwegwijzer is erop gericht 103 
studenten op een overzichtelijke wijze door te verwijzen naar de juiste UvA instantie wanneer 104 
ze niet weten waar ze met hun klacht naartoe moeten. Mochten ze er, op basis van de in de 105 
klachtenwegwijzer aangeboden informatie, nog niet uitkomen kunnen ze ons altijd bellen of 106 
mailen. Verder zal er ook gekeken worden naar het al deels online plaatsen van de landelijke 107 
maatregelen op de website. De Wc-krant deadline is deze week. En het is de week voor de 108 
verkiezingen van de Docent van het Jaar prijs en iedereen is druk druk druk. Cathelijne vraagt 109 
wanneer de roostering voor de DvhJ week is. Deze wordt vandaag uitgestuurd. Bij de Dies kan 110 
iedereen aanwezig zijn, bij het hooglerarendiner niet. 111 

5. Vaststellen agenda 
De ANIMO-actie wordt van de agenda gehaald. De update van Emma Boumans wordt 112 

toegevoegd.  113 

6. AFS procesplanning 
Bart legt het AFS-procesplanningstuk uit en vraagt of er onduidelijkheden zijn. Cathelijne vraagt 114 
hoe hard de deadlines zijn en wie deze bewaakt. De deadlines zijn hard en Bart ziet erop toe dat 115 
deze gehaald worden. Sam laat weten dat het College mogelijk van 6 december een GOV maken 116 
met de GV van de VU erbij. Dit wordt later verder uitgewerkt. Op 12 november wordt de 117 
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achterban van de raad geïnformeerd. Dit is onder het belangrijk is dat de achterban die 118 
vertegenwoordigd wordt, input kan leveren op het besluit. Op woensdag de 13e zal de 119 
verwerking van de input op de pv worden gepresenteerd. De deadlines worden in de google-120 
agenda opgenomen. Cathelijne vraagt wanneer er zekerheid is over 6 december. Sam hoopt dit 121 
deze week nog te weten. Jessica vraagt of de tijd die de achterban krijgt voor een reactie niet te 122 
weinig is. Helaas is het tijd technisch niet anders.    123 
 124 
131030-03 De AFS deadlines worden in de googleagenda opgenomen. Voor de pv  125 

van 131106 is bekend wat voor G(O)V er op 6 december is. 126 

7. AFS brainstorm 
Bart heeft de informatie voor aankomende vrijdag over de aanpak van de AFS getracht vorm te 127 
geven. Het plan is om de definitieve plannen op de 28e november af te hebben. Daarna moet de 128 
GV overgaan tot het nemen van een besluit. Om de besluitvorming te helpen stelt de raad en ook 129 
de COR een ideaalplan van de AFS op. De plannen zullen worden afgesteld, zodat er een lijst met 130 
indicatoren is om de informatie van het College aan te toetsen. Bart verwacht dat er verschillen 131 
tussen de twee idealen zal zijn. Er zijn geen opmerkingen of bezwaren vanuit de raad en Bart 132 
kan zijn plan verder in werking stellen.    133 

8. Update FSR FNWI (VERTROUWELIJK) 
Emma Boumans is aangeschoven om een AFS-update te geven vanuit het oogpunt van de FSR 134 
FNWI. Zij geeft deze vertrouwelijk. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.  135 

9. CSR in de media 
Sam staat in de Folia. Een quote over AUC is opgenomen door Frans van Heest. De acties 136 
betreffende de decaan AFS zijn opgepakt. Izi heeft gesproken met studenten die een onderzoek 137 
doen over huisvesting.  138 

10. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 139 

11. Rondvraag en sluiting 
Irma vraagt of iemand de OV notulen op spelling wil nakijken. Waarschijnlijk heeft zij dat al 140 
gedaan, anders gaat Jessica er nogmaals overheen met haar blik.  141 
 142 
Sam sluit de vergadering om 11.52 143 

Besluiten 
130925-01 De CSR besluit unaniem om de constitutieborrel van 5 november te organiseren bij het  144 

Bethaniënklooster.  145 
130925-03 De CSR besluit na stemming dat alle raadsleden voor 1 november 25 euro over maken naar 146 

de CSR-rekening om hiervan voor ieder raadslid een verjaardagscadeau te kopen.    147 

Actielijst 
131016-02 Voor de OV maken de dossierhouders vergaderstukken ter proef. 148 
131016-06 De raadsleden enthousiasmeren hun kennissen voor de Docent van het Jaar verkiezing. 149 
131016-08 De wc-krant wordt op de CSR-website geplaatst. 150 
131023-02 Het DB informeert de raad over het al dan niet opnemen van de  151 

informele afspraken over gewenst gedrag tijdens officiële vergadering in een officieel 152 
raadsdocument.   153 

131023-05 De raadsleden helpen bij het promoten van de Docent van het Jaar-verkiezing. 154 
131030-01 Anne Louise stuurt het advies van de FSR-FGw over de toets voor het opheffen van masters  155 

door aan de CSR. 156 
131030-02 De raadsleden geven input voor een cadeau voor de ASVA constitutieborrel door aan Jessica. 157 
131030-03 De AFS deadlines worden in de googleagenda opgenomen. Voor de pv van 131106 is bekend  158 

Pagina 4 ~ 5 



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

 

wat voor G(O)V er op 6 december is. 159 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 160 

aan Sam. 161 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 162 

regels te houden. 163 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 164 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 165 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 166 
130417-02 De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht bij op de google-drive. 167 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 168 

via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 169 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 170 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 171 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 172 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 173 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 174 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 175 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 176 
130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-177 

mail van Irma. 178 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  179 

houden.  180 
 181 
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