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Opening 
Sam opent de vergadering om 11.23 1 

1. Post 
Irma behandelt de postlijst. Sam vraagt of de post op de website wordt gezet. Dat betreft enkel 2 
de officiële post van het College. Cathelijne wil het nog hebben over de individuele 3 
uitnodigingen aan de raadsleden betreffende de FDSR. Op het voorstel van de CSR aan de FDSR 4 
FNWI is een reactie per mail gekomen, deze wordt later besproken bij het punt AFS: 5 
Chronologie.   6 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. Over de vertrouwelijkheid van enkele 7 
alinea’s wordt gediscussieerd.  8 

3. Mededelingen 
DB   9 

 10 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [20 november 2013] 

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

Afwezig:  Anne Louise Schotel        

Voorzitter: Sam Quax    

Notulist:  Irma Peters 

 



 

Afgevaardigden 11 

 12 
AMC Wij zijn bezig met het opstellen van de Sinterklaasenquêtes. Elk jaar wordt er rond 5 13 
december een enquête door de studentenraad uitgedeeld, wanneer studenten deze hebben 14 
ingevuld kunnen ze een chocoladeletter/speculaaspop ophalen. Deze enquête helpt ons om te 15 
kijken tegen welke punten studenten aanlopen en welke punten wij zelf nog zouden kunnen 16 
aanpakken. Daarnaast geeft het ons een poot om op te staan wanneer wij willen dat 17 
coördinatoren iets veranderen aan hun onderwijs. Verder hebben we het gehad over Honours. 18 
Op dit moment is de instroomeis voor Honours een 7,5. De doorgangseis voor Honours is 19 
eigenlijk ook een 7,5, maar hier wordt niet strikt aan vast gehouden. Wij gaan het met de SR 20 
hopelijk volgende week hebben over de instroomeis van een 7,5 of 7. Wij hebben als SR wel de 21 
mening gevormd dat, ongeacht of het cijfer een 7 of 7,5 wordt, hier wel aan vastgehouden moet 22 
worden. Daarnaast hebben wij het gehad over de decentrale selectie. Vanaf 2015 wordt de 23 
centrale loting afgeschaft en zijn wij verplicht alle studenten decentraal te selecteren. Er wordt 24 
veel geld uitgegeven aan de decentrale selectie, dat voornamelijk wordt besteed aan 25 
salariskosten. De coördinator heeft de mening van de SR gevraagd over eventuele application 26 
fee's. Wij hebben als SR bepaald dat wij tegen application fee's zijn, omdat wij niet vinden dat 27 
geld een drempel moet zijn om mee te doen aan de decentrale selectie. Tot slot hebben wij onze 28 
OV van 2 december voor besproken.  29 

 30 
FGw   31 
 32 
FdR  Ook wij hebben volgende week OV (dinsdag). Daar agenderen we oa OER'en, 33 
huisvesting en PPLE. We zouden adviezen gaan schrijven mbt de OER maar dat verzoek hebben 34 
we nog niet gekregen en die adviezen staan dus nog in de wacht. Ook met betrekking tot 35 
huisvesting/verhuizing naar REC A blijft de informatie vanuit het faculteitsbestuur nihil. 36 
Daarom ben ik de studieverenigingen en organisaties aan het contacten om te bekijken of die 37 
informatievoorziening ook bij hen te wensen over laat. Wellicht dat we gezamenlijk een vuist 38 
kunnen maken, mocht dit nodig zijn. Ook mbt PPLE doen veel verhalen de ronde. Hopelijk kan 39 
de decaan tijdens de OV hier duidelijkheid over verschaffen. 40 
 41 
FEB  We are preparing for the OV, which is going to take place next week, these topics are 42 
going to be discussed: REC renovation, The advice on the didactic skills teaching coach 43 
Complaints: complain of overcrowdness of the Business Master; relative grading pilot in EMO ( 44 
Economic of Markets and Organization); teachers not complying with the OER; A course in 45 
Business Master, Strategy, raised the grades for people from 5 to 6 for people who got 5, in 46 
order to raise the passing rate to more then 50%, the grades were only raised to people who got 47 
5. More topics may be added, as we send in the agenda on Friday and our PV is on Thursday.  48 
Besides this we are working on other: We are planning to do Think Thank on education. The 49 
excel courses are coming to a conclusion and will likely be implemented from the January 1.  50 
Other projects are in progress, we are proposal, so that after the renovation REC would be 51 
opened during the weekend once a month, when there are midterms, as the Science Park does.  52 

 53 
FNWI  Vorige week zijn we op de PV niet toegekomen aan de agendapunten die besproken 54 
moesten worden, dus vrijdag was er een extra PV omdat de adviezen voor het Bestuurlijk 55 
Overleg van volgende week dinsdag vastgesteld moesten worden. Bij het BO bespreken we onze 56 
adviezen over de invoering van Aanvullende Kwalitatieve Toelatingseisen bij masters, de 57 
invulling van het bacheloronderwijs informatiewetenschappen op de AFS, amendementen op de 58 
OERen en het surveillanceprotocol. Verder stellen we vragen over joint degrees en over de 59 
plannen voor het masteraanbod op de AFS. Dit ons laatste BO met de decaan dus nemen we 60 
afscheid van Kareljan. Verder vormen we deze week in de PV een beeld van onze mening over 61 
Engelstalige bachelors, bespreken we de Sinterklaasenquête en bereiden we natuurlijk het BO 62 
voor. Ten slotte schrijven we nu elke week een super awesome blog voor op de website, 63 
allemaal lezen dus!! Bart vraagt of er al een instemmingsverzoek OERen is voorgelegd. Kyah 64 
denkt dat de raad op dit punt (AKT’s) geen instemming heeft.  65 
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FMG Vorige week heeft de FSR FMG een visievormende PV gehad waarbij we standpunten 66 
over de lopende dossiers BSA en Vakevaluaties hebben ingenomen. Dit was onze eerste echte 67 
inhoudelijke discussie PV, en verliep erg goed! Met het dossier Verhuizing REC is er vanuit de 68 
FSR FMG een "huisvestingsoverleg" georganiseerd tussen de dossierhouders Verhuizing REC 69 
van de FSR FMG, de FSR FEB, de FSR FdR, de CSR en de ASVA. Van de CSR waren Jesse, Farah, Izi 70 
en ik daarbij. Dit was een goed overleg waarbij vooral veel informatie is uitgewisseld, er 71 
bepaald is welke problemen er spelen en wat de prioriteiten zijn, en wat de vervolgstappen bij 72 
die problemen zijn. Volgende week is er weer een bijeenkomst. Daarnaast gaat de FSR FMG deze 73 
week op de PV vergaderen over een feestcommissie voor een openingsfeest van het REC waar 74 
we voor uitgenodigd zijn, dus of we in die commissie willen of niet. Iets anders dat de FSR FMG 75 
deze week heeft gedaan is het ophangen van de nieuwe Muurkrant, de eerste van het jaar en 76 
volledig in de nieuwe huisstijl! Ook is PPLE een dossier waar deze week aan gewerkt is. Er is 77 
veel informatie gegeven door de Decaan en we gaan deze week vergaderen over wat we 78 
hiermee gaan doen en hoe we betrokken willen worden 79 

ISO  80 
 81 

Algemeen Gaby vertelt over het eerste afgevaardigdenoverleg. Er blijken bij een aantal 82 
FSRen problemen te zijn. Gaby gaat dit in samenspraak met V&C aanpakken. Ook heeft Gaby 83 
met Bas Cornelissen gesproken over de AFS. Er worden door Kyah meer gesprekken met 84 
studieverenigingen gepland. Ze vraagt de raadsleden of zij willen laten weten of zij hierbij 85 
kunnen zijn. Zij hoopt op 4-5 raadsleden per gesprek. Cathelijne vertelt over de afspraak met 86 
universiteitsraad van de UU. Raadsleden kunnen zich hiervoor bij haar aanmelden. Soroosh laat 87 
weten op tijd weg te moeten na de pv. Daarnaast is Cathelijne bezig met de raadsgesprekken. 88 
Sam laat weten dat Paul Doop zeer blij was met zijn afscheidscadeau. Hij is met Farah bij het ISO 89 
geweest en hier zal nog een update over komen.  KSA heeft een artikel in de Folia gezet over 90 
onder meer de raad. De vraag is nu of de CSR met een reactie moet komen.  91 
 92 
131120-01 Raadsleden die naar de gesprekken met de  93 

studieverenigingen FNWI willen, melden zich bij Kyah. 94 
131120-02 Raadsleden die mee willen naar het gesprek met de universiteitsraad  95 

Utrecht geven dit aan bij Cathelijne. 96 
131120-03 Sam stuurt de raadsleden een ISO update. 97 
 98 

4. Update commissies 
O&F Het zijn drukke weken in O&F. Farah en Jesse zijn bezig met een advies over de 99 
reductie aan computerplekken. Een eerste conceptadvies is gisteren in de CV besproken. 100 
Volgende week komt het advies naar de PV. In deze PV geeft Gaby een update over het dossier 101 
huisvesting REC. Vanaf deze week vindt er op maandag een wekelijks overleg plaats tussen CSR, 102 
ASVA, FMG, FEB en FdR over de verhuizing. In dat overleg wordt informatie uitgewisseld en 103 
gekeken hoe we kunnen samenwerken. We hebben een eerste vertrouwelijke conceptversie van 104 
de begroting 2014 ontvangen. Kipras, Gaby en Izi gaan donderdag langs bij Erik Boels. Vera zal 105 
voortaan als freelance O&Fer betrokken zijn bij studiebegeleiding. Farah en Soroosh hebben dat 106 
dossier voorbereid voor de OV. We hebben een brief ontvangen van de FSR FNWI over de UvA 107 
deelsite over studeren in het buitenland (buitenlandwebsite). Ze dragen daarin een aantal 108 
concrete verbeterpunten aan zoals het updaten van informatie, en het verwijderen van dode 109 
links. Tariq zal deze punten samen met Rex van de FSR aankaarten bij bureau communicatie. 110 
 111 
O&O De afgelopen commissievergadering is er met name gesproken over de model OER’en 112 
en een ongevraagd advies voor Intake en Matching. Voor de model OER’en is er met name 113 
gesproken over de wijzigingen ten opzichte van de afgelopen model OER’en. De discussie zal op 114 
de PV van 20 november worden besproken om een oordeel vanuit de PV te vormen. Voor Intake 115 
en Matching heeft de commissie gesproken over een ongevraagd advies. Ook dit advies zal op 116 
de PV van 20 november worden besproken, ter besluitvorming. 117 
 118 
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V&C Vorige week is de dossierverdeling besproken met de raad in het kader van de extra 119 
tijd die AFS vergt en de afwezigheid van Anne Louise. Er is toen besloten de komende tijd geen 120 
(grote) nieuwe dossiers te starten. Liever hetgeen wat we doen goed doen dan een heleboel half 121 
werk leveren. Hierbij is er tevens voor gekozen de primaire focus weer terug te leggen bij de 122 
facebook en de website. Om dit tot een succes te maken is ook zeker de dossierkennis uit 123 
andere commissie nodig! Verder zullen deze week de winnaars van docent van het jaar bekend 124 
gemaakt worden. Daarnaast is vandaag 20 november ook de deadline voor de wc-krant die 125 
begin volgende week uit zal komen. Daarnaast heeft Tariq deze week ook de eerste meeting 126 
gehad met Ton van bureau communicatie over de verkiezingen. Want ja ook daar is de 127 
commissie nu al mee bezig. 128 
 129 

5. Vaststellen agenda 
Toegevoegd wordt de reactie van de FSR bij de chronologie AFS. Hierbij komen tevens de 130 
gesprekken met studieverenigingen op science park.  131 

6. mOERen 
Het onderwerp wordt ingeleid door Soroosh. Binnen de cv zijn de volgende punten naar voren 132 
gekomen: bepaling over termijnen van nakijken etc.. Hier geldt de strengste termijn op de VU, 133 
bij de UvA mag dit ook 20 werkdagen duren. De cv is van mening dat er gestreefd dient te 134 
worden naar 10 dagen, wat het streven is volgens de mOER, hoewel de cv weet dat dit niet door 135 
elke faculteit gehaald kan worden. Hoewel niet geheel bindend is O&O voor de kortste 136 
nakijktermijn. Kyah weet niet hoe faculteiten de richtlijnen van de mOER interpreteren. Zij wil 137 
daarom dat duidelijk is dat er mag worden afgeweken. Vera wil dat een maximum voor het 138 
afwijken ook moet worden aangegeven. Izi vraagt hoe het afwijken werkt en of docenten dit zelf 139 
mogen bepalen. Bart geeft uitleg aan de richtlijnen: de makers van de OERen mogen afwijken, 140 
niet de individuele docent. Indien een lijn in de WHW staat, heeft de medezeggenschap 141 
instemming. De raad is het eens. Izi wijst erop dat indien veel opleidingen zich niet aan de 142 
termijn kunnen houden, de deadline niet in de mOER gezet moet worden. Tariq denkt dat het 143 
komt doordat er eerst 20 dagen voor stond. Hij wil 10 als richtlijn geven en het aan de FSRen 144 
overlaten als de OER hun kant op komt. De FSR heeft instemming op dit deel van de OER. Vera 145 
vraagt of de raad wel een maximum in de mOER kan zetten. Bart denkt niet dat dit kan. Izi legt 146 
uit dat de raad richtlijnen geeft en dat indien er een maximum is, er alsnog van afgeweken kan 147 
worden. Soroosh vraagt zich af of er consequenties aan afwijken verbonden zijn. De optie van 148 
Tariq wordt opgenomen in het advies. 149 
 Bepalingen over cijfers: het laatste cijfer telt. Dit was al het geval binnen de UvA. 150 
Soroosh legt uit dat het merendeel van de commissie vindt dat de ambitieuze student hiermee 151 
benadeeld wordt. Indien een student een toets overdoet, maar lager scoort zijn eerste cijfer niet 152 
kan behouden. Aan de andere kant denkt een student beter na over zijn eerste cijfer. Cathelijne 153 
is van mening dat een ambitieuze student met deze regel wel extra zijn best zal doen voor de 154 
herkansing. Ook is zij van mening dat een herkansing er is voor studenten die door 155 
omstandigheden een tentamen niet hebben kunnen maken. Kyah is het daar niet mee eens, zij 156 
verwacht dat studenten altijd hun best doen voor een herkansing. Soroosh legt uit dat het 157 
standpunt van Cathelijne vooral gezien is vanuit het standpunt van docenten, die meer 158 
tentamens te verwerken krijgen. Zelf is hij voor de student en wil hij hen dezelfde kans geven 159 
om te herkansen. Bart wil graag weten hoe de andere raadsleden tegen dit stuk aankijken: 160 
Jessica ziet liever het hoogste cijfer telt. Izi is voor het laatste cijfer telt, omdat de herkansing 161 
niet mag worden gebruikt voor een tweede kans. Kipras is voor het hoogste cijfer. Tariq 162 
verwacht niet dat studenten een tentamen licht opvatten en is daarom voor hoogste cijfer telt, 163 
Jesse snapt dat studenten het druk kunnen hebben en graag hun cijfer een tweede kans willen 164 
geven. Gaby is voor het hoogste cijfer telt. Zij ziet het als opnieuw leren van de stof en vaak zelfs 165 
in de vakantie aan het studeren zijn. Vera ziet benadeling voor studenten die niet herkansen en 166 
is tegen. Sam is voor het hoogste cijfer, omdat een toets een test is van de kennis. Een student 167 
heeft het recht om zijn kennis te laten zien en dat moet in beide toetsen kunnen. De raad gaat 168 
over tot stemming en bepaalt dat het advies voor het hoogste cijfer is. 169 
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 Het aantal contacturen staat nu op minimaal 12 uur per week. De commissie is ervoor 170 
dat de 12 uur moet worden behouden met mogelijk ook een minimum aantal uren voor het 171 
tweede en derde jaar. Dit stond eerst ook in de mOER van de VU, maar is er inmiddels weer 172 
uitgehaald. Bart lijkt het een goed idee om een minimum aan te geven. 12 uur lijkt hem wat 173 
hoog en dit aantal wil hij aan de beleidsmakers overlaten. De raad het standpunt van de 174 
commissie O&O en Bart over. Vera wil wel dat er goed over de uren wordt nagedacht en dat 175 
deze niet klakkeloos moeten worden ingevoerd. Indien dit inderdaad niet direct lukt wordt dit 176 
meegegeven voor volgend jaar. 177 
 De taaltoets Nederlands is voor de VU verplicht voor de UvA optioneel. Indien de 178 
student te laag scoort gaat hij op bijspijkercursus. De commissie wil dat dit geen gevolgen heeft 179 
voor de verdere studie van de student. Jesse vraagt of er kosten zijn verbonden aan het doen 180 
van de toets/cursussen. Cathelijne verheldert dat de commissie zich afvraagt of de toets op de 181 
UvA niet verplicht kan worden. Tariq vraagt wat de taaltoets inhoud en hoe dit zich verhoud tot 182 
de eindexamens Nederlands. Deze wordt ongeacht het cijfer afgenomen. Op de VU wordt de 183 
toets in september afgenomen. Wat de uitkomst ook is, de student wordt niet van zijn studie 184 
verwijderd. Jessica vindt de toets onzin, omdat er geen consequenties aan zijn verbonden na de 185 
bijspijkercursus. Cathelijne wil dat er ook wordt nagedacht over de optie van een cursus voor 186 
studenten. Tariq legt uit dat de toets nu optioneel in de mOER staat en hij wil dat aan de FSRen 187 
overlaten. De raad gaat over tot een besluit over het punt: het verplicht stellen van de toets op 188 
de hele UvA. De raad stemt tegen. Daarna wordt er gestemd over het behouden van de huidige 189 
formulering in de mOER. De raad neemt dit aan. Soroosh merkt op dat hij wil dat de faculteiten 190 
meer aandacht geven aan deze mogelijkheid voor studenten. Soroosh mailt dit door aan de 191 
FSRen.  192 
 De honours ingangseis staat in de mOER op 7,5. Binnen de commissie is besproken dat 193 
het verschil met cum laude klein is en dat studenten daar dan liever voor kiezen. Als 194 
discussiepunt wil Soroosh daarom het ingangscijfer 7 inbrengen. Bart laat weten dat de FSRen 195 
instemmingsrecht hebben op de hoogte van het cijfer. Het gaat erom dat de CSR een richtlijn 196 
geeft van een 7 of 7,5 en dat daar vanaf kan worden geweken. Izi vraagt waarom de commissie 197 
cum laude waardevoller acht dan een honoursprogramma. Farah vertelt over de discussies van 198 
vorig jaar. Een bedrijf schijnt eerder een cum laude student aan te nemen dan een 199 
honoursstudent, omdat de inhoud hiervan minder duidelijk is. Izi merkt op dat er verschil is 200 
tussen bachelor en master honours. Bart antwoordt aan Jesse dat in de mOER staat dat het 201 
eerste jaar wel in een keer gehaald moet zijn. Kipras vraagt hoeveel studenten aan de UvA een 7 202 
of 7,5 hebben. Hij verwacht dat met een eis van een 7 te veel studenten in het traject kunnen 203 
instappen. Kyah is het daar niet mee eens. Er moeten ook een motivatiebrief geschreven 204 
worden en andere extra’s worden gedaan. Jessica denkt dat het ook wordt gedaan omdat het 205 
studenten beschermd tegen te veel werk als zij al met een 7 kunnen instappen. Gaby is voor een 206 
7, maar wil deze overwegingen meegeven aan de FSRen. De selectie moet niet te makkelijk zijn, 207 
maar gaat zeker niet enkel over cijfers. Tariq is van mening dat een 7,5 moet worden 208 
geadviseerd met het oog op de UvA als wetenschappelijk onderzoeksinstituut. Als het een 7 209 
wordt ondersteunt hij dit wel, maar de uiteindelijke uitvoering ligt bij de decanen en FSRen. 210 
Gaby vindt een 7 beter haalbaar. Kipras vraagt of studenten kunnen worden geselecteerd als zij 211 
tussen de 7-7,5 zitten en boven de 7,5 altijd worden toegelaten. Het lijkt een paar andere 212 
raadsleden geen goed idee. De raad stemt over de 7 en het merendeel is voor. Voor de 7,5 213 
stemmen 2 mensen voor. Soroosh neemt alle punten mee in de verdere uitwerking van het 214 
advies van de raad.                       215 
 216 
131120-04 Soroosh neemt de punten zoals verwoord in de pv van 131120 mee in de  217 

verdere uitwerking van het advies betreffende de mOERen. 218 

7. Intake & matching 
Binnen O&O is een ongevraagd advies opgesteld over UvA matching. Tariq vraagt of de 219 
commissie al contact heeft gehad met de werkgroep of  stuurgroep over dit advies. Dat is niet 220 
het geval. Tariq legt uit dat hij met mevrouw Wagner heeft gesproken over dergelijke zaken. Zij 221 
gaf toen aan dat zij de studenten graag ondersteund, maar dat de raad vaak om haar heen 222 
adviezen stuurt aan het College. Zij is van mening dat als zij meer betrokken wordt bij de 223 
wensen over zaken zij de raad meer kan helpen met bijvoorbeeld input voor in een brief. Farah 224 
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heeft de zorgen die er in de brief worden geuit over regelgeving aan haar zijn overgebracht. 225 
Kyah legt uit dat mevrouw Wagner vooral over de administratieve zaken gaat en dat deze brief 226 
daar niet over gaat. De brief wordt per alinea doorgenomen. 227 
Al.1-6: geen 228 
Al.7: Bart vraagt naar de reden van het instemming ging om de instemming van vorig jaar. Dat 229 
klopt. Tariq vraagt of de formulering ‘valt of staat…’ de beste is. ‘Voor de CSR…’ wordt 230 
toegevoegd aan de zin.  231 
Over het slot merkt Izi op dat Miek Krol heeft aangegeven dat deze afsluiting de standaard van 232 
de CSR lijkt te zijn. Hij wil daarom graag een meer passend slot. Tariq merkt op dat er ook iets 233 
positiefs in de brief benoemd kan worden. Vera noemt op dat er een aantal positieve punten 234 
genoemd worden. Izi vraagt of er is nagedacht over de noodzaak van een schriftelijke reactie. 235 
Mondeling kan dit ook.    236 
 237 
131120-01 De CSR besluit unaniem om het ongevraagd advies UvA  238 

Matching te versturen aan het CvB, met in achtneming van de 239 
opmerkingen zoals verwoord tijdens de pv van 131120.  240 

8. Update huisvesting 
Gaby leidt het vergaderstuk in en geeft de update per alinea, waarna er na elke alinea 241 
gelegenheid is tot het stellen van vragen. De tweede collegezaal wordt serieus genomen door 242 
BOL. De kans is er dat de FMG nog wel de komende jaren naar de James Wattstraat moet 243 
voordat deze zaal er is. De sluiting van REC-H is onduidelijk, omdat er plannen zijn, maar is 244 
staat nog niets op papier. Er komt een programmagroep bijeen om de sluiting van de Agora te 245 
bespreken. Hier gaat de CSR zo snel mogelijk achteraan. Dit is ook het geval betreffende de 246 
studieplekken. Het plan was om studenten in de Artisbibliotheek onder te brengen. Hier is 247 
echter nog geen go over gegeven. Wel wordt hier al over gecommuniceerd (de posters worden 248 
momenteel geprint om studenten voor te lichten). Jesse laat weten dat de raad zich opmaakt om 249 
maandag de informatie die er is gaat communiceren naar de achterban. Er zijn geruchten dat 250 
het REC op 15 december zou sluiten, maar dit is 21 december. Wat betreft studieverenigingen 251 
legt Gaby uit dat het voor verschillende faculteiten onduidelijk is hoe de huisvesting eruit gaat 252 
zien. Er is gesproken over verschillende oplossingen als flexplekken. De verenigingen praten 253 
met de heer Verhoek en krijgen hierbij steun van ASVA. ASVA stelt een lobbymap op met wie er 254 
invloed hebben op de verhuizing, zodat taken beter verdeeld kunnen worden. Bart vraagt of de 255 
studieverenigingen ook met de onderwijsdirecteuren gaan praten. Het lijkt hem een goed idee.  256 

Psychologie werd vooral aan het begin van het jaar veel besproken. Het personeel zit 257 
nu in de Diamantbeurs. Andere informatie is moeilijk te achterhalen. O&F heeft besproken dat 258 
zij gaan pleiten voor een plek voor al het personeel, maar dat de raad zich niet gaat mengen in 259 
de discussie over welk gebouw dit moet zijn. Voor de studenten wil de raad meegeven dat zij op 260 
het Roeterseiland moeten blijven. Tariq vraagt wat de rector hierover zei tijdens het OV. Zij 261 
sprak over de medewerkers, terwijl Gaby sprak over de studenten, en gaf aan dat niet wil dat de 262 
medewerkers een tweede keer verhuizen. Binnen de FSR wil de raad dezelfde mening uitdragen 263 
als de CSR. Of er andere opties zijn voor het onderbrengen van psychologie, weet Gaby niet. In 264 
juli 2014 komt er een nieuwe bibliotheek in het REC. Er wordt gewerkt met een poort aan het 265 
begin van binnenkomst. Farah vult aan dat de poortjes open zijn, totdat er te veel ongewenste 266 
gasten binnen komen. De vragen uit het agendastuk worden voorgelegd en het punt wordt 267 
afgesloten. Izi vraagt of de pv een update als deze nuttig vindt. Dat is het geval.  268 
 269 
Bart neemt het technisch voorzitterschap over.          270 

9. AFS (Vertrouwelijk) 
 271 
131120-05  Sam werkt het vergaderstuk AFS de finale verder uit met het stuk  272 
  vertrouwelijkheid.  273 
131120-06 Er wordt nagedacht over een mogelijke agenda voor  de  AFS  274 
  bespreking na de PV. 275 
           276 
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10. CSR in de media 
KSA heeft een stuk over de CSR in Folia geplaatst. Gisteren was er op de VU een debat over de 277 
AFS. Mogelijk wordt hier nog over geschreven. Gaby vraagt of het filmpje over het REC vanuit de 278 
CSR kwam. Dat was wel de insteek, maar uiteindelijk is dit niet gebeurd.  279 

11. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 280 

12. Rondvraag en sluiting 
Sam laat weten dat Karsten Meijer wil aftreden als voorzitter van de Raad van Advies. Hij stelde 281 
een ander voor als opvolgen. Cathelijne laat weten dat het weer een stuk beter gaat met Anne 282 
Louise.  283 
 284 
Bart sluit de vergadering om 14.03 285 

Besluiten 
131120-01 De CSR besluit unaniem om het ongevraagd advies UvA Matching te versturen  286 

aan het CvB, met in achtneming van de opmerkingen zoals verwoord tijdens de pv van 287 
131120.  288 

Actielijst 
131016-02 Voor de OV maken de dossierhouders vergaderstukken ter proef.  289 
131120-01 Raadsleden die naar de gesprekken met de studieverenigingen FNWI willen, melden zich bij  290 

Kyah. 291 
131120-02 Raadsleden die mee willen naar het gesprek met de universiteitsraad Utrecht geven dit aan  292 

bij Cathelijne. 293 
131120-03 Sam stuurt de raadsleden een ISO update. 294 
131120-04 Soroosh neemt de punten zoals verwoord in de pv van 131120 mee in de verdere uitwerking  295 

van het advies betreffende de mOERen. 296 
131120-05  Sam werkt het vergaderstuk AFS de finale verder uit met het stuk vertrouwelijkheid. 297 
131120-06 Er wordt nagedacht over een mogelijke agenda voor  de  AFS bespreking na de PV. 298 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 299 

aan Sam. 300 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 301 

regels te houden. 302 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 303 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 304 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 305 
130417-02 De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht voor CoBo’s bij op de google-drive. 306 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 307 

via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 308 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 309 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 310 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 311 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 312 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 313 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 314 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 315 
130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-316 

mail van Irma. 317 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  318 

houden.  319 
 320 
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