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Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. Docent van het Jaar 
7. UB 
8. KSA 
9. AUC (vertrouwelijk) 
10. GSR 
11. Finale besluitvorming GV (vertrouwelijk) 
12. AFS debat (vertrouwelijk) 
13. CSR in de media 
14. Wvttk 
15. Rondvraag en sluiting 

Opening 
Sam opent de vergadering om 11.04 1 

1. Post 
 Irma behandelt de postlijst.  2 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden met een wijziging in de actiepunten vastgesteld. 3 

3. Mededelingen 

DB Donderdag zijn Bart, Izi en Cathelijne op gesprek geweest in Utrecht over het invullen 4 
van medezeggenschap en de raad van Utrecht vertelde wat over Hans Amman als 5 
vicevoorzitter. De medezeggenschap van Utrecht heeft, wat bij ons de OV is, een UR plus waar 6 
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ook de vicevoorzitter van het college aanwezig is. Toevallig valt deze op 16 december en zal 7 
hier Hans Amman ook nog zitting nemen. Izi en Cathelijne willen graag kijken bij hun ‘OV’ 8 
vergadering met degene die nog meer zin hebben. Op donderdagochtend had Sam overleg met 9 
de voorzitters van de UvA en de VU over de bèta fusie. Een uitgebreid verslag staat hiervan in de 10 
mail. Op vrijdag heeft Sam gesproken met Radboud en Ingmar over de komende GV’s en GOV. In 11 
de mail staat hier ook een uitgebreid verslag van, verdere discussiepunten komen terug in het 12 
vergaderstuk over finale besluitvorming in deze PV.  Maandag hebben Izi, Bart, Jessica en 13 
Cathelijne het CSR voorstel voor de GSR met Eva besproken. Dinsdag zijn het DB van de FSR 14 
FNWI en het DB van de CSR bijeengekomen om een voorstel door te nemen. In de mail zit een 15 
toelichting van dit gesprek en de uitkomsten. Deze zal nog nader aan de orde komen in de PV. 16 
Sam heeft (dit is wat minder DB-achtig maar toch goed om even te noemen) maandag zijn 17 
gesprek gehad met bezorgde studenten en studieverenigingen over AFS.  Verder kwam dinsdag 18 
eind van de middag Miek onverwachts langs in de CSR kamer. Miek vertelde hoe ze de 19 
werksessie over AFS voor ogen heeft. Tot slot heeft Sam op dinsdag advocaat Peter Kwikkers 20 
gebeld over de benoeming van Karen Maex. Het uurloon van Kwikkers is 220 euro, en Sam zal 21 
nu concrete vragen maken welke in het juridisch advies moeten worden beantwoord. Daarna 22 
komt er een offerte. In overleg met Radboud zal een maximum van 500 euro worden ingesteld. 23 
Daar richt Kwikkers zich dan op, en blijkt dat hij meer tijd (en geld) nodig heeft, dan moet hij 24 
daartoe eerst toestemming hebben. Irma vraagt of Miek al op de hoogte is van dit uurloon. Dit is 25 
niet het geval, daarom vraagt zij Sam of hij hier haast mee wil maken. Tariq vraagt naar het 26 
uurloon. De advocaat wilde niet te veel stukken ontvangen. Radboud heeft toen het idee 27 
geopperd om een maximumbedrag af te spreken. Mocht Kwikkers hier overheen gaan, wordt dit 28 
besproken.    29 

 30 

Afgevaardigden 31 

 32 
AMC  Afgelopen maandag hebben wij onze eerste OWI-gen vergadering gehad. Helaas kon 33 
de voorzitter van het OWI en nog 1 OWI lid niet aanwezig zijn. Dit zijn allebei leden die over de 34 
bachelor gaan. Wij hadden veel punten voor de bachelor op de agenda staan en het was dus wel 35 
jammer dat deze leden er niet waren. Wij hebben het gehad over internationalisering in de 36 
bachelor. Op dit moment zijn wij de enige (/ 1 van de weinige?) studie waarbij het keuze-37 
onderwijs niet geclusterd is. Wij hebben elke do-mi keuze-ow en 1 maand in januari/juni. 38 
Hierdoor is het eigenlijk onmogelijk om naar het buitenland te gaan. Daarnaast mogen wij voor 39 
onze verpleeghulpstage en juniorcoschappen alleen naar landen waar de moedertaal 40 
Nederlands is of als de student de gesproken taal vloeiend spreekt. Wij pleitten in de bachelor 41 
herziening daarom voor geclusterd keuze-ow. Het OWI-gen bleef hier vooralsnog erg vaag over 42 
en wilde niets toezeggen hierover. Wij kaarten dit sowieso nog een volgende keer aan, wanneer 43 
het OWI-lid dat over de bachelor herziening gaat er ook bij is. Daarnaast werken we over dit 44 
punt samen met de OC. Verder hebben wij het gehad over de Dedicated master - schakeljaren. 45 
Vanwege bezuinigingen zouden specialisaties korter moeten duren. Nu is er een plan om 46 
coassistenten die al weten welke specialisatie ze willen doen een DM-schakeljaar te laten doen 47 
in het laatste jaar van hun coschappen. Dit houdt in dat je bepaalde competenties al zou 48 
verwerven in je laatste coschap jaar, waardoor je specialisatie een half jaar korter zou kunnen 49 
duren. Hier is echter nog veel onduidelijkheid over. Verder hebben wij de NSE besproken. 50 
Vooral op voorlichting wordt erg slecht gescoord. Wij hebben dit ook als punt in ons beleidsplan 51 
staan, dus hier gaan wij samen met het OWI iets aan doen. Verder hebben wij in onze pv WHW 52 
uitleg gekregen, was erg nuttig. Het blijkt dat wij niet altijd de informatie krijgen die wij horen 53 
te krijgen. Hier zullen wij een gesprek over aangaan met de decaan. Verder hebben wij de 54 
Sinterklaasenquête afgerond. 55 

 56 
FGw  Gisteren is Anne Louise bij haar commissies geweest. Het advies over de BSA komt er 57 
snel aan, het zal vooral gaan over tutorgesprekken en het tijdspad. Ook is de FSR bezig met een 58 
website voor meldingen over het BSA. De JOOP-stages wil de FGw ook in gaan stellen. En de 59 
raad heeft eigen kleding aangeschaft.  60 
 61 
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FdR  Volgende week is het OV. Hier wordt de OER geagendeerd, onder meer worden de 62 
nakijktermijn onder de loep genomen. Er zijn klachten binnen gekomen over dubbele 63 
tentamens, waar de FSR naar gaat kijken om dit te voorkomen.  64 
 65 
FEB  This week in the PV we will discuss the advice on FEB budget. A person will be present 66 
from the Facility Service at the PV to talk about renovation. We will discuss the action plan 67 
considering the grades of a master's strategy course, which were raised by the teacher only for 68 
students who got 5(to 6) in order to increase the passing rate. We will talk about re-sits and 69 
what can be done so they would not end up being clustered on the same days. We will also talk 70 
about council's productivity and how it could be improved. So far the board of the faculty has 71 
asked to advise them on 2 things. An appointment of the bachelor director and the budget. Both 72 
of these things were basically done deals and an advice was asked only because it was 73 
necessarily. During the 2 OV’s we had all but one point came from the FSR. We find it that the 74 
board of the faculty does not sufficiently involve us in the policy making process and does not 75 
share enough information about what they are working on and what is happening in the faculty. 76 
Often we learn about new policy and projects from different sources. This week we are going to 77 
discuss how can we become more involved in what the board of the faculty does. The working 78 
group of the bachelor review continuing, we give a lot of input which is received well in the 79 
group, although it is not clear to what extent the results of the working group will be 80 
implemented. And we are also moving to a different building this week. 81 

 82 
FNWI   We hebben de nieuwe AFS stukken ontvangen en zijn druk bezig met het lezen ervan. 83 
Maandag hebben we tijdens ons koffiegesprek met Kareljan globaal gesproken over de nieuwe 84 
stukken (ze waren er toen immers nog niet) en verder hebben we gesproken hoe het verder 85 
gaat vanaf 1 januari met Karen Maex. Er is nog geen faculteitsreglement, als AFS doorgaat zullen 86 
de drie verschillende faculteitsreglementen voorlopig als FR AFS gelden. Karen heeft volgens 87 
Michel gezegd dat ze "op een zondagavond wel eventjes een FR schrijft". Bij de FSR leven zorgen 88 
over hoe de AFS of de FNWI verder gaat vanaf 1 januari, omdat er veel onduidelijkheid is over 89 
het besturingsmodel van de faculteit vanaf dat moment. Volgende week hebben we een gesprek 90 
met Karen om het hierover te hebben. Verder hebben we eindelijk meer informatie ontvangen 91 
over de sectorplannen. We zijn druk bezig met het afronden van de punten die uit het BO zijn 92 
gekomen, zoals de amendementen op de OER. Dit blijkt toch iets ingewikkelder dan gedacht, 93 
bijvoorbeeld bij de AKT's heerst wat verwarring over de interpretatie van de OER. Dit wordt zo 94 
snel mogelijk opgelost. Deze week nemen we de Sinterklaasenquête af. Verder vieren we ook 95 
met de raad Sinterklaas en zijn we op teambuildingsweekend geweest. 96 

FMG  In de FSR FMG is vorige week gesproken over deelname aan de klankborgroep 97 
festiviteiten REC. Er was al besloten dat we niet zouden deelnemen aan de Feestcommissie REC, 98 
en voor de klankbordgroep is hetzelfde besloten. We hebben als FSR teveel vragen en zijn ook 99 
dermate ontevreden over hoe het proces omtrent de verhuizing REC nu loopt, om wel mee te 100 
kunnen doen aan de promotie en de feesten van de verhuizing. Verder is er gesproken over 101 
onze visie op het dossier internationalisering. Daarnaast is het conceptadvies over BSA al langs 102 
de CV gegaan en zal hij vanavond bij de PV worden besproken. We willen positief adviseren op 103 
een faculteitsbreed BSA van 42 punten, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo 104 
willen we meer contacturen met studieadviseurs, een goede training voor studieadviseurs, 3 105 
mentorgesprekken per jaar voor alle eerstejaarsstudenten, en nog een aantal voorwaarden. 106 
Verder hebben we het voor het eerst over videocolleges gehad. Twee OWI’s willen een 107 
faculteitsbreed beleid hiervoor. Vanavond op de PV gaan we het weer hebben over onze ideeën 108 
over videocolleges en hoe deze zich moeten verhouden tot het beleid. Tot slot hebben Wouter 109 
en ik vanmiddag een gesprek met Tom Verhoek (projectleider verhuizing REC FMG) waar we 110 
het o.a. willen hebben over de kantoorruimte voor studieverenigingen 111 

ISO Het ISO heeft een probleem met de achterban. Een groot gedeelte komt niet naar de 112 
werkgroepavonden of de ALV’s, waardoor het de vraag is of het ISO nog kan spreken voor alle 113 
studenten van Nederland. In de statuten van het ISO staat nu, ondanks tegen-amendement van 114 
ASVA, de CSR en anderen, dan het ISO staat voor de ‘nieuwsgierige’ student. Een aantal 115 
aanwezigen op de werkgroepavond vonden het gebrek van actieve lidorganisaties daarom niet 116 
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problematisch, dan spreken we toch gewoon voor nieuwsgierige studenten?, wordt dan gezegd. 117 
Hiertegen is door ons ingebracht dat dit slecht is voor de legitimiteit. Aan de andere kant hoeft 118 
afwezigheid van lidorganisaties ook geen groot probleem te zijn, is door ons ingebracht, omdat 119 
ze het ISO impliciet steunen. Ze betalen hun lidgelden en zijn nog steeds gewoon lid: daarmee 120 
kun je zeggen dat ze achter het ISO staan. Uiteindelijke conclusie was dat het ISO bestuur eerst 121 
maar eens de vraag moest gaan stellen aan de niet-actieve leden waarom ze niet naar de 122 
avonden kwamen. Na die inventarisatie kan pas gekeken worden waar het probleem ligt en hoe 123 
dit moet worden opgelost. De ALV vindt helaas plaats tijdens onze GOV, waardoor wij dus niet 124 
aanwezig kunnen zijn. De voorbereiding is daarom ook blijven liggen, als ik voor mezelf spreek. 125 

 126 

Algemeen Bart, Cathelijne en Izi zijn in Utrecht geweest om met de studentenraad daar 127 
te spreken. Volgende week is daar de OV waar Cathelijne en Izi gaan kijken om te zien hoe dhr. 128 
Amman is als bestuurder. Sam laat weten dat de plenaire vergadering strak geregisseerd zal 129 
worden om binnen de tijd te blijven.   130 

4. Update commissies 
O&F Dit is een super speciale thema-commissie update in het teken van aanbodgericht 131 
diplomeren. Tariq is bezig met een conceptadvies. Dat advies zal volgende week in de CV 132 
besproken worden, en de week daarna aan de PV worden voorgelegd. We willen nu iedereen 133 
inlichten over de huidige stand van zaken en de algemene strekking die het advies zal hebben. 134 
Ter herinnering: aanbodgericht diplomeren is het beleid dat de universiteit automatisch het 135 
diploma aanvraagt van studenten die daar voldoende punten voor hebben behaald. Voor veel 136 
studenten is dat een handige service, maar voor een kleine minderheid die bewust het 137 
aanvragen van een diploma uitstelt, bijvoorbeeld om nog extra vakken te kunnen volgen tegen 138 
wettelijk collegegeld, is het zuur. Dat dit beleid er aankomt heeft Tariq voor het eerst 139 
opgevangen in GALOP. Vervolgens is het onderwerp onder andere twee keer in een informeel 140 
(agenda) overleg besproken met Dymph. Uit die gesprekken bleek dat het CvB dit hoe dan ook 141 
wil gaan doen. Onderliggende reden is dat studenten die zijn ‘afgestudeerd’ maar hun diploma 142 
niet aanvragen de universiteit niets opleveren maar wel geld kosten. De mogelijkheid tot 143 
aanbodgericht diplomeren staat opgenomen in de mOER en WHW, en het CvB hoeft ons niet om 144 
advies of instemming te vragen. Onze analyse is daarom dat we vrijwel geen leverage hebben. 145 
Het CvB heeft ons niet nodig om aanbodgericht diplomeren in te voeren. De kans dat dit beleid 146 
van tafel gaat is dus miniem. Het risico op negatieve gevolgen voor studenten is afgelopen week 147 
verkleind doordat de ministerraad heeft besloten dat tweede studies ook in de toekomst tegen 148 
wettelijk collegegeld gevolgd kunnen worden. Om bovenstaande redenen zal het advies wat 149 
Tariq gaat schrijven niet gericht zijn op een onhaalbaar doel (het beleid helemaal van tafel) 150 
maar op het haalbare doel studenten zo goed mogelijk te informeren over de veranderingen, en 151 
de mogelijkheid uitstel aan te vragen bij de examencommissie. Het is onze inschatting dat de 152 
risico’s zo vermeden kunnen worden, en de voordelen behouden. We horen graag van niet 153 
O&Fers met een mening over dit dossier. 154 
 Verder is O&F bezig met:  155 
1. Huisvesting, sluiting REC H. Voor een update, zie Folia (rubriek navraag) en foliaweb.nl 156 
2. PPLE, Jesse zoekt uit wat onze rechten precies zijn. PPLE staat op de agenda voor het IO. De 157 

hoogte van het collegegeld is een van de onderwerpen waarover we de komende weken in 158 
discussie zullen gaan met het CvB 159 

3. Studiebegeleiding, na de OV waarin Dymph ‘groen licht’ heeft gegeven voor de enquête zullen 160 
we komende week met de dossierhouders samenkomen om te bespreken hoe we dat gaan 161 
realiseren. 162 

4. AUC staat vandaag op de PV agenda, en volgende week op agenda van het IO. 163 
5. UB bespreken we ook vandaag in de PV. 164 
Kyah vraagt of indien de diploma-aanvraag in de mOER staat, faculteiten nog kunnen kiezen. 165 
Een keuze is niet het geval. Het onderwerp staat ook niet in de mOER, vertelt Tariq.  166 
 167 
O&O Voor vakevaluaties is er gesproken over verschillende best practices die er voor UvA-Q 168 
zijn genoteerd. De commissie heeft een informele reactie voorbereid om daarmee input te 169 
geven aan dhr. Hoekstra voor dit dossier. Het ongevraagde advies voor intake en matching is 170 
verstuurd. De regeling is goed door het CvB aangepast. Er zal de komende periode minder te 171 
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doen zijn met dit onderwerp. Er zullen nog verschillende werk- en stuurgroepen zijn, deelname 172 
hieraan zal door blijven gaan en het dossier wordt verder gemonitord. Als derde is er gesproken 173 
over een zogenoemde Honours Council. Op de VU is er een groep studenten die de 174 
honoursstudent vertegenwoordigen en daarmee onder andere de USR van advies voorzien. Er 175 
is gesproken of dit ook een goed idee zou zijn voor de UvA, waarna de conclusie is getrokken 176 
dat dit geen onderwerp voor de CSR. Studenten kunnen een dergelijk plan uiteraard wel zelf 177 
initiëren. Daarnaast is de OV nabesproken in de commissie. Ook is er een update gegeven over 178 
het gesprek met Academische Zaken over examencommissies, waarover een uitgebreide update 179 
per mail is verstuurd. 180 
 181 
V&C  Vorige week heeft V&C voor het eerst een mediaschema opgesteld. Helaas is het niet 182 
gelukt om alles dat we wilden communiceren ook daadwerkelijk te communiceren. Vanaf heden 183 
zullen raadsleden op maandag een mail ontvangen waarin staat of er van ze verwacht wordt dat 184 
ze die week iets schrijven voor de website/facebook/WC-Krant of iets anders. De commissie 185 
V&C verwacht van iedereen dat dit dan ook daadwerkelijk gebeurt en dat de stukken tijdig 186 
worden aangeleverd bij Anne Louise (facebook), Kyah (website) of Vera/Tariq (WC-krant). 187 
Verder is in de commissie ook besproken of we mee willen doen met een debat avond samen 188 
met Science in Transition. Iedereen was hier zeer positief over en Sam zal dit op een later 189 
moment naar de PV brengen. De docent van het jaar dossierhouders zijn druk bezig met het 190 
plannen van de 'verrassingsmomentjes' voor de docenten die hebben gewonnen en het verder 191 
voorbereiden van de voordrachtsavond. 192 

5. Vaststellen agenda 
Punt 6 wordt van de agenda gehaald en het punt GSR wordt toegevoegd. 193 

6. Docent van het Jaar 
Door afwezigheid van Jessica neemt Vera het agendapunt op zich. Tariq vraagt waarom het stuk 194 
informerend op de pv ligt. Vera legt uit dat de commissie uitleg wilde geven aan hun drukte. 195 
Cathelijne is blij met het stuk, omdat anderen nu ook weten wat de DvhJ inhoudt. Jesse legt uit 196 
dat de voordrachtsavond volgende week is en hij nodigt ieder uit. De Carlo uitreikingmomenten, 197 
waarbij de leslokalen worden bestemd, kan door een tekort aan mankracht niet door gaan. 198 
Cathelijne vraagt wat de Dies is. Dat is het laatste moment van het traject. Op de viering van de 199 
Dies, wordt de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt.  200 

7. UB 
Jesse neemt het wordt en vertelt dat de brief tweemaal in de cv is besproken. Het is een 201 
ongevraagd advies betreffende het terugbrengen van het aantal pc-plekken. De CSR wil te 202 
kennen geven dit niet te zien zitten en dat hij graag ziet dat van dit traject wordt afgezien. 203 
Belangrijk is dat niet alle (software op) laptops te gebruiken zijn. Als tweede zijn de 204 
openingstijden van de UvA UB zeer kort. De CSR wil daarom ruime openingstijden adviseren. 205 
Het College heeft geen advies gevraagd, maar wel een geluid van de studenten, vandaar het 206 
ongevraagd advies. Als toevoeging laat Jesse weten dat er twee wijzigingen zijn: p.2 ter 207 
illustratie wordt nu een lopende zin en in het slot wordt nu om een schriftelijke reactie 208 
gevraagd. Bart vraagt naar de huidige openingstijden en kosten van het plan. Jesse geeft hier 209 
antwoord op. De brief wordt daarom per alinea doorgenomen. 210 
Strekking: geen 211 
Al.1 - 2: geen 212 
Al.3: Kyah voegt toe dat bij specialistische software de hoge kosten van de software genoemd 213 
kunnen worden en verwijst naar de Linux-plekken op het science park. Izi laat weten dat Linux 214 
buiten de UB valt. De pc’s op het science park zijn juist onderbezet en een aantal plekken zijn 215 
daarom ook weggehaald. Mocht Kyah weten dat dit problemen oplevert dan moet zij dit zeker 216 
aan Izi laten weten. Vera stelt voor dat de formulering wat harder gesteld kan worden. Jesse is 217 
tevreden over de formulering en vraagt wat de andere raadsleden willen. Vera stelt voor dat hij 218 
de zin in twee zinnen opdeelt en ‘veel piekmomenten en wachtrijen’ benoemt. Kyah vertelt dat 219 
studenten psychobiologie verplicht zijn een laptop aan te schaffen. Dit wordt meegenomen. 220 
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Al.4 - afsluiting: Vera vraagt of verwoord kan worden of de UB niet al mogelijkheden ziet. Jesse 221 
legt uit dat de brief aan het College gericht is. Izi weet dat de UB de ideeën over de reductie 222 
graag verdedigt tegenover het College of de raad.        223 
 224 
131204-01 De CSR besluit unaniem om het ongevraagd advies betreffende de UB  225 

met in achtneming van de veranderingen zoals verwoord tijdens de pv 226 
van 131204 te versturen aan het College.    227 

8. KSA 
Bart neemt het woord voor Jessica. Zij heeft het artikel naar aanleiding van de opmerkingen 228 
tijdens de vorige pv aangepast. Izi merkt op dat zijn algemene indruk is dat het artikel erg 229 
neutraal is en hij vraagt zich af of het artikel dan nog interessant is. Bart vraagt of hij een 230 
voorstel tot verbetering heeft. Izi bedoelt met neutraal dat er geen spanning in het stuk zit en 231 
het meer een PR-stukje is. Bart licht toe dat het stuk geen directe reactie is op het artikel KSA, 232 
vandaar dat er minder spanning in zit. Cathelijne noemt een aantal woorden die zij niet direct 233 
zou kiezen voor in het stuk. Het stuk wordt per alinea nagelopen. 234 
Al.1: Cathelijne wil een ander woord voor ‘bestoken’ en ‘mooie beloftes’ en hoort graag de 235 
reactie van andere raadsleden. Anne Louise vindt dat deze woorden juist verwijzen naar de 236 
aantijgingen van KSA en er daarom juist in moeten blijven. Gaby geeft aan dat zij al eerder 237 
aangaf dat de raad zich open kan stellen voor kritiek. Deze woorden geven wel aan wat er 238 
feitelijk gebeurt op zo’n dag. Cathelijne stelt het woord ‘overladen’ voor ter vervanging. Gaby 239 
geeft aan niet boven de kritiek op de CSR te willen staan en daarom geen problemen te hebben 240 
met de bewoording. Er wordt echter niet op de kritiek ingegaan stelt Izi. Anne Louise antwoord 241 
dat zij het jammer vindt dat het een feitelijke beschrijving van de raad is gegeven en dat zij 242 
graag meer visie terugziet in de tekst.  243 

Sam vraagt hoe verder te gaan als er toch nog veel twijfel over het stuk is. Irma vraagt 244 
of dit niet precies is wat de kritiek inhoudt, de stroperigheid en twijfel, waardoor er helemaal 245 
geen stuk komt. Bart stelt voor om met amendementen te werken voor volgende week. Jesse wil 246 
na twee besprekingen het stuk snel door de pv krijgen. Cathelijne denkt dat het artikel van KSA 247 
goed doordacht is en wil daarom de tijd en amendementen gebruiken om een goede reactie te 248 
schrijven. De raad gaat over tot stemming over de twee opties. Er wordt besloten om het artikel 249 
van amendementen te voorzien en later uit te sturen. Vera verwacht dat het invoegen van een 250 
visie veel tijd zal kosten. Izi denkt dat het uitwerken van amendementen moeilijk gaat als men 251 
het zo oneens is over de tekst. Hij stelt een nieuwe opzet voor. Vera wil niet aan een nieuwe 252 
opzet beginnen, omdat er veel goede delen in het stuk staan. Zij pleit voor het toevoegen van 253 
een visie in de eerste paar alinea’s. De discussie wordt stopgezet. De raadsleden stukken hun 254 
reactie op dit stuk voorvrijdag aan Anne Louise. Indien Izi een nieuwe opzet naast het artikel 255 
wil zetten stuurt hij deze ook in voor de volgende pv.  Jesse leest de notulen van vorige week, 256 
concrete input zou naar Jessica gestuurd worden en hij wil weten wat het verschil deze keer is. 257 
Soroosh vraagt waarom deze input vorige week niet naar voren is gekomen. Sam wil hier niet 258 
op zin gaan en stelt voor dat hij dit individueel aan de raadsleden vraagt. Gaby stelt voor dat 259 
alleen de raadsleden die opmerkingen hebben dit voor vrijdag aan V&C sturen en dat zij het 260 
mandaat krijgen de brief te sturen. Er wordt besloten dat de brief na een emailstemming 261 
verstuurd zal worden door V&C.   262 

 263 
131204-01 Raadsleden sturen input voor het KSA artikel aan Anne Louise  264 

 na verbetering wordt per emailstemming over publicatie van de  265 
  brief gestemd. 266 

9. AUC (vertrouwelijk) 
De CSR bespreekt het verzoek van de AUC council.    267 
 268 
131204-02 Het DB agendeert de brief van de AUC student council tijdens zijn IO met  269 
  het College van Bestuur. Sam vraagt de student council hoe de raad de  270 
  brief het best kan aanbieden aan het College.  271 
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10. GSR  
Cathelijne heeft een mail gestuurd en vraagt de raadleden om voor de GSR bijeenkomst hun 272 
stukken goed voor te bereiden. Voor de tweede vergadering legt Cathelijne uit dat de FSR FNWI 273 
zijn punten zal uitleggen. De bedoeling is dat zij dan hun punten hebben uitgewerkt en dat de 274 
CSR woensdag de punten ook bespreekt en deze donderdag dan ook kan bespreken met de FSR. 275 
Dinsdag komt de standpuntvorming, helaas is het tijdsbestek erg krap.   276 
 Emma van de FSR stelt voor om op 17 december een uur bijeen te komen om de 277 
tussenstand van de AFS te bespreken. Dit is niet tijdens de vorige procesbespreking 278 
afgesproken. Cathelijne vraagt of de raad de laatste week voor de besluitvorming voor zichzelf 279 
te houden of toch met de FSR te delen. Met de aanwezigheid van een technisch voorzitter 280 
worden de kosten wel weer hoger. Bart en Gaby zien de twee dingen wel als aparte zaken. Tariq 281 
lijkt het een goed idee om de meningen van de FSR nog ene keer te horen. Hij denkt wel dat er 282 
tussen de 12e en 17e weinig zal gebeuren, dus hij verwacht daarom niet dat er tijdens dat extra 283 
uur veel te bespreken valt. Bart legt uit dat de 17e er vooral is voor wanneer er wel iets 284 
schokkends gebeurd is. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan het uur vervallen. Cathelijne laat 285 
weten dat de FSR wel de behoefte heeft aan de bijeenkomst. Zelf is zij voorstander van de 286 
dinsdag.  287 
 288 
131204-02 De CSR besluit na stemming om een extra  bijeenkomst van een uur te  289 

plannen met de FSR FNWI op 17 december.   290 
 291 
Bart neemt het voorzitterschap over.  292 

11. Finale besluitvorming GV (vertrouwelijk) 
De CSR bespreekt het traject tot de GOV op 20 december 293 
 294 
131204-03 De CSR agendeert het mediaplan betreffende de AFS beslissing op de pv  295 

  van 131211. 296 
131204-04 De data voor informele gesprekken betreffende de AFS worden door  297 

Sam in de CSR-agenda gezet. 298 
 299 

Sam neemt het voorzitterschap over. 300 
 301 

12. AFS debat (vertrouwelijk) 
De raadleden geven een voor een hun mening over de AFS. 302 

     303 
13.42 Gaby en Anne Louise verlaten de vergadering.                        304 

13. CSR in de media 
De stukken van twee december zijn geanalyseerd in de Folia. Hier werd Sam ook in genoemd. 305 
Daarbij staat de raad vandaag en gisteren op de website over het Roeterseilandcomplex. De 306 
DvhJ uitslag is rondgedeeld.  307 

14. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 308 

15. Rondvraag en sluiting 
Tariq vraagt wie er moet schoonmaken. Er zal naar gekeken worden.  309 
 310 
Sam sluit de vergadering om 13.58 311 
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Besluiten 
131127-02 De CSR besluit na stemming akkoord te gaan met de offerte van TAQT voor het inschakelen 312 

van een technisch voorzitter voor de GSR vergaderingen met een maximaal bedrag van 313 
1089euro.  314 

131204-01 De CSR besluit unaniem om het ongevraagd advies betreffende de UB met in achtneming van  315 
  de veranderingen zoals verwoord tijdens de pv van 131204 te versturen aan het College.    316 
131204-02 De CSR besluit na stemming om een extra  bijeenkomst van een uur te plannen met de FSR  317 
  FNWI op 17 december.   318 

Actielijst 
131016-02 Voor de OV maken de dossierhouders vergaderstukken ter proef.  319 
131204-01 Raadsleden sturen input voor het KSA artikel aan Anne Louise na verbetering wordt per  320 
  emailstemming over publicatie van de brief gestemd. 321 
131204-02 Het DB agendeert de brief van de AUC student council tijdens zijn IO met het College van  322 
  Bestuur. Sam vraagt de student council hoe de raad de brief het best kan aanbieden aan het  323 
  College.  324 
131204-03 De CSR agendeert het mediaplan betreffende de AFS beslissing op de pv van 131211. 325 
131204-04 De data voor informele gesprekken betreffende de AFS worden door Sam in de CSR-agenda 326 
  gezet. 327 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 328 

aan Sam. 329 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 330 

regels te houden. 331 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 332 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 333 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 334 
130417-02 De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht voor CoBo’s bij op de google-drive. 335 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 336 

via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 337 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 338 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 339 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 340 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 341 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 342 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 343 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 344 
130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-345 

mail van Irma. 346 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  347 

houden.  348 
131127-01 Raadsleden houden het mediabord van Jessica in de gaten. 349 
 350 
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