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Opening 
Sam opent de vergadering om 11.15 1 

1. Post 
Cathelijne behandelt de postlijst. 2 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden mits een aanpassing van Vera op pagina 4 vastgesteld.  3 
 4 
131106-01 Sam plaatst (openbare) GV stukken op de CSR website. 5 

3. Mededelingen 
DB  Cathelijne herinnert de raadsleden dat door het geplande IAO de PV om 13:00 start en 6 
tot 15:00 kan duren. Wat betreft de afspraken over gedragingen tijdens een OV denkt het DB 7 
dat het niet verder nodig is om ze in een document vast te leggen. 8 
 Jessica bedankt Anne Louise voor de organisatie van onze prachtige constitutieborrel.9 
 Sam wil de raadsleden eraan herinneren dat de rector op de constitutieborrel 10 
gerecipieerd heeft. Daarnaast geeft Sam aan dat het cadeau voor Paul Doop geregeld is. De data 11 
van debatten over onderwijs in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen dat i.s.m. ASVA en 12 
PJO’s georganiseerd wordt zijn vastgelegd. 13 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [11 november 2013] 

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

Afwezig:  Gaby Lunansky, Soroosh Nassiri Nezhad, Vera de Weerdt, Irma Peters 

Voorzitter: Sam Quax    

Notulist: Tariq Sewbaransingh 

 



 

 14 
Afgevaardigden 15 

 16 
FGw  Afgelopen week is er niet zoveel gebeurd doordat de interne structuur wordt 17 
gewijzigd. 18 
 19 
FdR De FSR heeft afgelopen week niet vergaderd.  20 
 21 
FEB  De FSR heeft afgelopen week gebrainstormd over nieuwe projecten en zal deze week 22 
daaruit kiezen. De FSR is ook al aan het nadenken voor hoe samenwerking met de VU eruit zou 23 
kunnen/mogen zien mocht dat ooit een rol spelen. 24 

 25 
FNWI  Op de faculteit hebben dinsdag diverse acties plaatsgevonden op het Science Park om 26 
studenten te informeren over AFS. Er was een actie georganiseerd door ANIMO, een actie 27 
georganiseerd door het faculteitsbestuur en de FSR heeft neutrale flyers uitgedeeld. De FSR is 28 
deze week bezig geweest met de harmonisatie van de honoursregeling. 29 
 30 
FMG De PV vindt dit studieblok op een ander moment plaats waardoor er tussen de laatste 31 
update en deze update geen PV van de FSR heeft plaats gevonden. Vandaag heeft de FSR een 32 
gesprek met de projectleider van de verhuizing van REC waar de FSR meer informatie uit hoopt 33 
te halen. 34 

4. Update commissies 
O&F Er is geen commissievergadering is geweest de afgelopen twee weken. De update van 35 
afgelopen week is de update van afgelopen PV. Gisteren was het IO. We hebben het nog een keer 36 
over computerplekken gehad, maar zijn niet veel verder gekomen. Dymph heeft nogmaals 37 
herhaald 'niet op cijfertjes te willen sturen'.Aanbodgericht diplomeren gaat er komen. Het plan 38 
is nu om examencommissies te laten bepalen of een student zijn/haar diploma mag uitstellen. 39 
We mogen met BOL gaan praten over de collegezaal REC. Er komt natuurlijk een uitgebreidere 40 
terugkoppeling van het IO voor O&Fers. Volgende week bespreken we in de CV in ieder geval 41 
het nieuwe dossier AUC, zullen we bedenken wat we nog willen en kunnen met studieplekken, 42 
en hebben we het over Eurest.  43 
 44 
O&O Op het IO is gesproken over examencommissies. Input hiervan is teruggekoppeld naar 45 
de commissie. Het dossier NSE begint in samenwerking met V&C rustig aan vorm te krijgen.  46 
HBO-P blijft lopen en internationalisering gaat langzaamaan weer opgepakt worden. Voor 47 
vakevaluaties zullen de dossierhouders contact blijven houden met dhr. Hoekstra. Daarnaast 48 
heeft de commissie gesproken over de wijze waarop O&O contact kan houden met onder andere 49 
de FSR’en. Het is van groot belang dat informatie (bijvoorbeeld wanneer de model OER is 50 
vastgesteld) goed doorgekoppeld wordt naar de dossierhouders op facultair niveau. Er komt 51 
binnenkort een voorstel naar de CV waarop besproken wordt hoe O&O-gerelateerde informatie 52 
het beste gedeeld en besproken kan worden met onder andere FSR’ en, en ook hoe input vanuit 53 
FSR’en weer gebruikt kan worden op centraal niveau binnen de commissie. Tot slot heeft een 54 
deel van de commissie voor de CV gesproken over onderwijs met ASVA. Hieruit kwamen wat 55 
goede tips naar voren voor onder andere Intake en Matching. Deze zijn besproken en worden 56 
meegenomen. 57 
 58 
V&C Deze week draait het binnen V&C om twee dingen en dat zijn de Docent van het Jaar 59 
verkiezingen, die deze week gehouden worden, en de onze eigen constitutieborrel! Wat de 60 
Docent van het Jaar verkiezing betreft kunnen we alle hulp gebruiken bij het campagnevoeren 61 
dus als je ergens een uur bij kunt springen, doen! Verder zal er ook online actief campagne 62 
gevoerd gaan worden voor de DvhJ. We zullen voor het eerst dit jaar kijken hoe effectief het is 63 
om een facebook post te boosten en ook  zal er een stukje over op de website komen. Verder 64 
zijn Sam en Anne Louise druk bezig met de finishing touches voor onze constitutieborrel, 65 
inkopen doen, muziek regelen, gastheer zoeken etc. Naast deze 2 belangrijke dossiers begint 66 
ook het gezamenlijke dossier van O&O en V&C vorm te krijgen, de denktank over de NSE. De 67 
opzet van dit evenement zal verder besproken worden tijdens de commissievergadering en 68 
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hopelijk al vrij snel gestalte krijgen. Verder heeft Tariq binnenkort een afspraak met Bureau 69 
Communicatie om te sparren over het evenement UvA inspire. 70 

5. Vaststellen agenda 
Punt 8 van de concept agenda ‘Budget cadeau Paul Doop’ wordt van de agenda afgehaald omdat 71 

de kosten veel lager bleken te zijn dan gedacht. 72 

6. Examencommissies 
Cathelijne leidt als dossierhouder het agendapunt aan de hand van het vergaderstuk in. Er 73 
liggen twee discussiepunten voor in de vergadering. De eerste vraag is: is het wenselijk dat er 74 
een extern lid in de examencommissie deelneemt? De tweede vraag is: is het wenselijk dat de 75 
leden van de examencommissie. Er wordt gevraagd of commissie O&O ook een advies heeft 76 
voor de antwoorden op die vragen. Cathelijne geeft aan dat het oordeel van de commissie in het 77 
vergaderstuk vermeld staan bij de betreffende discussiepunten. 78 
 Sam peilt of alle raadsleden zich kunnen vinden in het oordeel van de commissie dat 79 
het wenselijk is dat er een extern lid in de examencommissie deelneemt. Dat is het geval. 80 
 Sam peilt of alle raadsleden zich kunnen vinden in het oordeel van de commissie dat 81 
het wenselijk is dat de namen van de leden van de examencommissies openbaar zijn. Ook dat is 82 
het geval. Sam geeft daarbij aan dat hij het schokkend vindt dat de namen op dit moment niet 83 
openbaar zijn. Cathelijne vertelt dat ook de rector van mening is dat de namen openbaar 84 
moeten zijn. 85 
 Cathelijne geeft aan dat de dossierhouders als vervolgactie naar academische zaken 86 
gaan en het wellicht willen agenderen op een OV. 87 

7. AFS proces: samenwerking met de FSR FNWI 
 Izi begint met de uitleg dat er bij dit agendapunt twee verschillende vergaderstukken 88 
geschreven zijn. De eerste vergaderstuk betreft het AFS proces en de samenwerking met de FSR 89 
FNWI. Het tweede vergaderstuk betreft het AFS proces en het overleg met het College van 90 
Bestuur. De raad zal eerst spreken over het eerste vergaderstuk, de samenwerking met de FSR 91 
FNWI. 92 
 Izi vertelt dat de CSR de FSR FNWI ontzettend waardeert en als baken van kennis 93 
beschouwd. De leden van de CSR stemmen echter individueel tijdens de GV dus er is per 94 
definitie geen gemeenschappelijk standpunt. Er moet gecommuniceerd worden dat het traject 95 
zoveel mogelijk in gezamenlijkheid wordt bewandeld maar dat kan mogelijk op het eind niet 96 
overeenkomen. 97 
 Kyah geeft aan dat het om een groot dossier gaat en dat, ondanks dat er een 98 
mogelijkheid bestaat tot hoofdelijke stemming, het onwenselijk is en de voorkeur heeft om op 99 
een lijn te liggen. Sam legt uit dat dit vooral bedoeld is om duidelijkheid op het einde te 100 
schetsen. 101 
 Cathelijne merkt op dat de discussie uit twee delen bestaat. Enerzijds betreft het een 102 
discussie over de interne besluitvorming en anderzijds gaat het over de verhouding CSR/FSR 103 
FNWI. De FSR FNWI wordt ontzettend betrokken, maar we kunnen niet bij voorbaat voor elk 104 
raadslid bepalen in welke mate dat per raadslid meeweegt. Kyah geeft aan dat het dan voor de 105 
FSR erg lastig is om op het oordeel van de CSR te vertrouwen. 106 
 Bart geeft aan dat vrijdagochtend bij de eerste sessie over ‘de Ideale AFS’ bleek dat we 107 
ontzettend kunnen verschillen op punten. Daarbij kunnen onderdelen verschillend gewogen 108 
worden. 109 
 Kyah denkt dat we betere afspraken moeten maken met de FSR FNWI hoe we hun 110 
input kunnen waarborgen. Jesse geeft aan dat dit de discussie meepraten en meebeslissen is. 111 
 Sam schetst de situatie van Roemeens vorig jaar waarbij CSR leden in de GV zelf hun 112 
eigen keuze moesten maken. Het is een kwestie van wat kan en wat we willen, en we willen 113 
FNWI erbij betrekken. 114 
 Kyah geeft aan dat ze begrijpt dat het juridisch niet kan, maar ze vindt het voorstel nu 115 
erg beperkt. Bart geeft aan dat hij wel zou willen dat de input beter gewaarborgd wordt, maar 116 
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dat hij geen dingen kan bedenken om dat beter te doen. Kyah geeft aan dat de FSR het liefst zou 117 
willen mee beslissen.  118 
 Kyah vertelt dat de FSR het proces vanaf de start van het collegejaar zoveel mogelijk op 119 
de situatie van de CSR heeft afgestemd, zodat er een werkbare situatie is en een goede 120 
informatiestroom. 121 
 Izi geeft aan dat dit een goed punt is om met de FSR te bespreken. Sam geeft aan dat hij 122 
dat ook vindt en wellicht zelfs straks na de PV al mogelijk is.  Jessica sluit af met de woorden dat 123 
je je niet moet blindstaren op een discussie mee praten of mee beslissen. De leden van de CSR 124 
waarderen de kennis van de FSR en de CSR onderschat de invloed van de FSR ook niet. Kyah 125 
geeft aan dat zij dat weet en ook onderkent, omdat zij de leden van de CSR ook kent en het 126 
proces in de CSR van dichtbij meemaakt.  127 
 Tariq geeft aan dat de participatieladder niet meepraten of meebeslissen is, maar 128 
meedenken, meedoen en meebeslissen. Meedenken is heel beperkt, maar meedoen is heel 129 
waardevol. Daarmee beïnvloed je het besluitvormingsproces. Alleen het laatste stukje, de 130 
stemming, dat kun je niet garanderen. 131 
 Bart snapt de lastige positie van de FSR en dat de leden niet meekrijgen wat de CSR de 132 
hele tijd doet en erover spreekt. Daarom denkt hij dat het betrekken van de FSR bij het proces, 133 
zoals het is voorgelegd in het vergaderstuk, erg goed is. 134 
 Sam sluit af met de woorden dat hij ervan baalt dat het beeld ontstaat dat de FSR FNWI 135 
niet betrokken wordt, want dat is niet zo. Er is een fout gemaakt maar er is al van alles gedaan 136 
om dat recht te trekken. Izi geeft aan dat we nu dus moeten praten over meedoen. Na de PV 137 
komt de FSR FNWI voor een gezamenlijke bijeenkomst. Sam doet het procesvoorstel om in 138 
gezamenlijkheid te bespreken hoe het verder moet. 139 

8. AFS proces: overleg met de GV/CvB 
Bart leidt het agendapunt aan de hand van het vergaderstuk in. Hij wil van de raadsleden 140 

weten of de CSR ervoor openstaat om twee weken voor het einde van het proces (GV2) met het 141 
CvB te praten. 142 

Jessica vraagt zich af of je er nog wat aan hebt om dan nog met het CvB te overleggen. Kyah 143 
geeft aan dat we dat al zo vaak hebben gedaan en het nooit wat heeft opgeleverd. Het is aan het 144 
College om ons tegemoet te komen. Kyah vertelt dat Gaby heeft gemaild dat we in het huidig 145 
proces alleen naar de plannen kijken, en niet naar de huidige situatie. Nadelen en risico’s voor 146 
FNWI worden daarbij niet meegenomen.  147 
 Tariq geeft aan dat het in alle redelijkheid wel netter is om met de CvB in gesprek te 148 
gaan. Daarbij is het nog niet zeker dat begin december het proces afgelopen is. 149 
 Sam vraagt aan Bart wanneer het overleg met het College van Bestuur zou moeten 150 
plaatsvinden. Bart zou dat over twee of drie weken al willen. Sam vertelt dat hij de GV van begin 151 
december wil omvormen tot een GOV dus dan zouden we al met het College van Bestuur 152 
overleggen. 153 
 Cathelijne geeft aan dat ze graag zou willen dat wij vragen zouden neerleggen bij de 154 
College van Bestuur, zodat ze ons nog tegemoet kunnen komen. Kyah geeft aan dat ze dat lastig 155 
vindt, aangezien zij op hoofdlijnen al bezwaren heeft. 156 
 Sam geeft aan dat de GOV überhaupt wel gepland wordt en we dus waarschijnlijk 157 
sowieso in gesprek gaan. 158 
 Jessica geeft aan dat zij het idee heeft dat de raad de neiging heeft op de stoel van de 159 
bestuurder te gaan zitten, en zij ziet dat niet als de rol van de raad. 160 
 Izi geeft aan dat er mogelijk een grote splitsing tussen de raad is. Sommige willen graag 161 
in gesprek en zien potentie voor een beter plan, anderen zijn op hoofdlijnen al tegen. Hij vraagt 162 
aan de raadsleden of de personen die op hoofdlijnen al tegen zijn, het pad van onderhandelen 163 
met het college wel open laten voor personen die potentie zien voor een beter plan. 164 
 Kyah heeft een vraag voor Izi en Cathelijne aangezien zij hopen dat het plan bijgesteld 165 
kan worden, hoe zij die opstelling in relatie tot het raadsstandpunt van oktober zien. Sam kapt 166 
de discussie af omdat nu verschillende discussies door elkaar lopen. 167 
  168 
Na een pauze wordt de vergadering om 12:49hervat. 169 
 170 
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 Sam geeft aan dat er even de tempo in moet. De vragen die opstaan zijn er twee. De 171 
eerste is moeten we alleen met het toets kader verder gaan en nadelen, risico’s daarin 172 
verwerken. De tweede vraag betreft wat is de relatie tussen het voorlopig standpunt van de 173 
raad en het proces naar de toekomst toe. 174 
 Bart geeft aan dat hij denkt dat de nadelen en risico’s in het toetskader gewaarborgd 175 
zijn. Cathelijne stelt dat bij een ideale AFS de huidige situatie van de FNWI al wordt 176 
meegenomen. Kyah ziet dat niet. Sam stelt als compromis voor dat we dat ook blijven toetsen 177 
aan FNWI. Tariq doet het voorstel om een kolom toe te voegen in het toetskader met ‘huidig 178 
FNWI’. 179 
 De tweede vraag betreft de relatie met de CvB en het voorgenomen besluit. Ze wil 180 
weten hoe het op detail niveau naar plannen kijken in relatie staat tot het voorgenomen 181 
standpunt van de raad. Sam formuleert de kernvraag ‘heeft het zin om met het CvB te praten als 182 
er zo weinig beweging is?’. Jessica herformuleert de vraag: ‘we hebben altijd een negatief geluid 183 
laten horen, waarom spreken we nu wel mee over details’ 184 
 Bart geeft aan dat het misschien goed is om te kijken wat we in het verleden hebben 185 
gedaan en gezegd om te kijken wat daarmee is gedaan. Cathelijne geeft aan dat ze wil aangeven 186 
wat wij willen, zodat we kunnen toewerken naar een instemming. Maar als het college niet wil 187 
toegeven, dan zeggen we nee. Kyah geeft aan dat we negatief zijn geweest over plannen op 188 
hoofdlijnen, en ze vraagt zich af of we dan wel over details moeten praten. Cathelijne wil aan het 189 
CvB de wensen van de CSR voorleggen, en dan vragen of ze dat kunnen toezeggen. Bart zegt dat 190 
in de weging van indicatoren we rekening houden met hoe belangrijk iets voor ons is. 191 
 Kyah, Bart en Tariq kijken nog eens naar de weging 192 

9. CSR in de media 
CSR staat deze week in het parool. 193 

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

11. Rondvraag en sluiting 
Anne Louise geeft aan dat ze op de eerste GV niet aanwezig kan zijn. Ze meldt zich af bij Femke. 195 
 196 
Sam sluit de vergadering om 13:08 197 

Besluiten 
 
Actielijst 
131016-02 Voor de OV maken de dossierhouders vergaderstukken ter proef. 198 
131016-08 De wc-krant wordt op de CSR-website geplaatst. 199 
131106-01 Sam plaatst de (openbare) GV stukken op de CSR website. 200 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 201 

aan Sam. 202 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 203 

regels te houden. 204 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 205 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 206 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 207 
130417-02 De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht voor CoBo’s bij op de google-drive. 208 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 209 

via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 210 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 211 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 212 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 213 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 214 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 215 
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130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 216 
Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 217 

130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-218 
mail van Irma. 219 

131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  220 
houden.  221 

 222 
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