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Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. Update evaluatieweekend 
7. Facebookbeleid 
8. AFS 
9. CSR in de media 
10. Wvttk 
11. Rondvraag en sluiting 

Opening 
Sam opent de vergadering om 11.02 1 

1. Post 
 Irma behandelt de postlijst. 2 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden zonder grote wijzigingen vastgesteld. 3 

3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 

DB Vorige week begon Cathelijne met het samenvoegen van de resultaten van de inwerk 4 
enquête. Deze week maakt ze de uitwerking af en zet Cathelijne hem in de nieuwe huisstijl. 5 
Vorige week is Cathelijne ook begonnen met een opzet en draaiboek voor het evalueren van de 6 
CSR. Sam heeft vorige week donderdag met Radboud afgesproken. Hieruit is de conclusie om 7 
aankomende vrijdag met beide DB’s een overleg te hebben over de komende zaken, zoals het 8 
juridisch advies voor de dubbele benoeming van Karen Maex en ook met het oog op het 9 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [22 januari 2014] 

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

Gast: Emma Boumans (FSR FNWI)           

Afwezig:  Anne Louise Schotel,  Farah Meeuse Slahouaoui     

Voorzitter: Sam Quax    

Notulist:  Irma Peters 

 



 

instellingsplan. Ook is er de afgelopen weer gewerkt aan de GV brief. Maandag stond deze ter 10 
amendering inde mail en tot vandaag is er een email stemming. Een uitgebreide update over de 11 
stand van zaken rond AFS ligt op deze PV. 12 

 13 

Afgevaardigden 14 

 15 
AMC    Er is een evaluatie geweest afgelopen maandag. Vandaag is de OWIGEN vergadering.  16 

 17 
FGw   18 
 19 
FdR   Van 10:00-11:30 vandaag hebben we OV maar bij dezen toch een (summiere) update. 20 
PPLE staat hoog op de agenda. Huisvesting/verhuizing naar REC is een onderwerp dat door het 21 
faculteitsbestuur dood gezwegen wordt, zo lijkt het. De informatievoorziening naar studenten 22 
maar naar verenigingen is nog steeds nihil. Daarnaast proberen we een aantal zaken tussen 23 
vakgroepen te uniformeren; oa. nog steeds de nabespreking, vermelding van 24 
werkgroepdocenten en antwoorden op bb. 25 
 26 
FEB In a bit more than two week we are going to have an OV, the topics so far are  27 
1. Handbook quality assurance adjustments 28 
2. An overview on how the Business Master programme is doing 29 
3. Complaints 30 
This week in the PV we will talk about the upcoming think thank "what are you missing from 31 
your education?", OV minutes and communication strategy. We are working on an advice to the 32 
Board about how the communication could be improved. 33 
 34 
FNWI    BO: Maandag hadden we voor de eerste keer Bestuurlijk Overleg met Karen Maex. Het 35 
directieteam was erg enthousiast over ons advies over de facultaire honoursregeling, veel 36 
punten hiervan gaan ze overnemen. Dit advies was bedoeld om het honoursprogramma een 37 
meer samenhangend, aantrekkelijk pakket te maken zodat het voor studenten meer is dan 38 
alleen maar wat extra vakken volgen. Het is nu vooral de kwestie op welke termijn de facultaire 39 
honoursregeling wordt ingevoerd en of er genoeg middelen/mensen zijn om de veranderingen 40 
bij alle opleidingen door te voeren. Verder hebben we vragen gesteld over het BSA. Van tevoren 41 
hadden we al een hele lijst met vragen opgestuurd, maar eigenlijk is er op geen een vraag een 42 
antwoord gekomen. Er werd ook toegegeven dat de informatie waar wij om vroegen nog niet 43 
beschikbaar was. Dit maakt het voor ons lastig om al verder te gaan met het BSA-advies, terwijl 44 
de reactietermijn wel gewoon loopt. Ten slotte hebben we nog het onderwerp ‘Stand van Zaken’ 45 
besproken, hoe nu verder met de faculteit. Er is nog weinig concreets gezegd, want er werd 46 
voortdurend gewezen op de GV-brief en ‘we moeten afwachten wat de Colleges gaan doen’. We 47 
hebben het voornamelijk gehad over veranderingen op het gebied van onderwijs en organisatie. 48 
Het lijkt erop dat het directieteam de plannen gewoon alsnog wil doorzetten. Zo wordt er 49 
bijvoorbeeld nagedacht over de samenvoeging van de bachelors Wiskunde en Biologie (en 50 
natuurlijk Natuurkunde).  51 

Toetreding vice-decaan tot directieteam: Er is gebleken dat er wel degelijk 52 
organisatorische veranderingen plaatsvinden sinds 1 januari, bijvoorbeeld de toetreding van 53 
een vice-decaan tot het directieteam. Volgens het faculteitsreglement waar de FSR mee heeft 54 
ingestemd, is het niet mogelijk een vice-decaan aan te stellen. Wel hebben we ontdekt dat er een 55 
nieuwe versie van het FR bestaat sinds november 2013 die dit wel mogelijk maakt, maar daar 56 
hebben we nooit mee ingestemd. We hebben hierover vorige week een brief gestuurd naar de 57 
decaan en daar hebben we inmiddels ook antwoord op. Zij geeft aan dat de vice-decaan geen 58 
extra taken uitvoert of mandaat heeft, maar uit onze informatie blijkt iets anders. Donderdag 59 
bespreken we onze reactie hierop op de PV. 60 

PV: BSA, visie UvA-VU samenwerking: Deze week staat veel tijd ingeruimd om het BSA 61 
te bespreken, ondanks dat er nog veel informatie mist. Er wordt immers een BSA ingevoerd bij 62 
5 opleidingen. We gaan het hebben over principiële bezwaren tegen BSA, een BSA van 42 EC bij 63 
de informatiewetenschappen, een BSA van 48 EC bij Bèta-gamma en FPS, de BSA-regeling en 64 
BSA in combinatie met UvA Matching. Verder gaan we deze week beginnen met het vormen van 65 
een visie op de samenwerking UvA-VU. De eerste onderwerpen die we gaan bespreken zijn 66 
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huidige samenwerkingsverbanden in het masteronderwijs en het mogelijk aanvragen van joint 67 
degrees. Een nieuw onderwerp dat we gaan oppakken is de kwaliteit van het masteronderwijs, 68 
omdat we tijdens een lunch met masterstudenten begrepen hebben dat daar nog wat aan te 69 
verbeteren valt. Ten slotte bespreken we het BO na en willen we een evaluatieweekend 70 
plannen. 71 

FMG  De verhuizing naar REC staat hoog op de agenda bij de FMG. Volgende week hebben 72 
we OV, waar we een hoop toezeggingen hopen te halen. Zo is het nog steeds niet duidelijk waar 73 
ons kantoor komt en hoe groot die wordt. Verder gaat het ongevraagd advies over de BSA-74 
brieven vanavond voor de laatste keer langs de pv en zal hij daarna worden opgestuurd. Tot slot 75 
zijn we bezig met het uitzoeken van de meningen van studenten rondom webcolleges. 76 

ISO  77 
 78 

Algemeen Irma vraagt de raadleden om hun computer-ID aan haar te sturen, indien zij 79 
moeite hebben met het inloggen in windows 7. Cathelijne wil voor vrijdag input voor de nieuwe 80 
pv-tijden. De RvA heeft een nieuwe voorzitter in Floris van Heemst. Als laatste vraagt zij de 81 
raadsleden om voor de pv hun updates te sturen.  82 
 83 
140122-01 Raadsleden die problemen met hun computer ID ondervinden in het  84 

gebruik van computers met windows 7 geven dit door aan Irma. 85 
 86 

4. Update commissies 
O&F   De profileringsfondsdenktank was een succes. Zo'n dertig bestuursleden van studie- 87 
en studentenverenigingen deden mee aan de simulatie waarin de onderhandelingen over het 88 
profileringsfonds werden nagebootst. Tariq heeft daardoor meer inzicht gekregen in wat 89 
belangrijk is voor de besturen. Soroosh gaat dieper in op de kosten bovenop collegegeld. Hij 90 
gaat bij de FSRen uitzoeken welke opleidingen studenten extra kosten in rekening brengen. Ook 91 
gaat hij preciezer uitzoeken wat hierover juridisch is geregeld. We hebben deze week twee 92 
conceptbrieven besproken: een ongevraagd advies over aanbodgericht diplomeren en de 93 
instemmingsbrief voor het kiesreglement. Binnenkort komt Tariq ook nog met een ongevraagd 94 
advies over harmonisatie vakaanmelding. Het dossier studiebegeleiding heeft afgelopen week 95 
stilgelegen door de afwezigheid van Farah. 96 
 97 
O&O  De dossiers zijn langzaam door hun herstart-periode aan het gaan. Deze week heeft er 98 
een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de dossierhouders MOOC’s en Digitaal Toetsen. De 99 
dossiers zullen vorm gaan krijgen mede naar aanleiding van informatie die bij deze bijeenkomst 100 
is verkregen. Voor Examencommissies wordt op dit moment onderzocht of het nuttig en nodig 101 
is een extern lid in de examencommissie te hebben zitten. Hierover zal, indien dit een goed idee 102 
blijkt, een ongevraagd advies worden opgesteld. Het dossier Vakevaluaties loopt langzaam 103 
verder. Voor Honours en Excellentie wordt op dit moment informatie opgezocht voor een 104 
ongevraagd advies over ingangseisen voor het honoursprogramma. Daarnaast is er met het 105 
dossier Harmonisatie een start gemaakt. Het draaiboek opheffen opleidingen wordt deze week 106 
definitief afgestemd met Miek. Na de afstemming is hij definitief en zal deze nogmaals naar de 107 
FSR’en worden gestuurd ter informatie. BKO/SKO zit ook in de opstartende fase, en de 108 
dossierhouders UvA Matching blijven in de werkgroepen deelnemen om  de voortgang actief te 109 
monitoren. 110 

V&C:   Vorige week vrijdag hebben we met de commissie geëvalueerd dit was erg leuk en 111 
nuttig. Aankomende weken gaan we hard werken aan voornamelijk de website en de facebook. 112 
Hier moet meer structuur in komen en er moet uitgebreid worden. Om die reden staat deze 113 
week ons facebook beleid op de agenda. Verder zal er 27 januari een filmdag plaatsvinden op 114 
het AVC (bij AMC) voor het filmpje van de studentenraadsverkiezingen. Deze week zullen we 115 
tevens de eerst volgende lunch met de rector plannen en daar invulling aan geven. Voor deze 116 
week ziet het mediaschema er als volgt uit 117 
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5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  118 

6. Update evaluatieweekend 
Cathelijne opent het agendastuk met de melding dat het weekend bij Bart plaatsvindt. Ze vraagt 119 
of mensen die (deels) afwezig zijn dit voor 27 januari aan haar willen melden. Tijdens de pv van 120 
29 januari wordt al begonnen met een CSR evaluatie. Tijdens het weekend wordt er per persoon 121 
geëvalueerd. Vera vraagt vanaf hoe laat het weekend bij Bart begint. Dat is eind van de middag, 122 
al begint de evaluatie pas zaterdag. Het evalueren tijdens de pv zal rond de twee uur duren.  123 
 124 
140122-02 Raadsleden die (deels) afwezig zijn tijdens het evaluatieweekend geven  125 

dit voor 27 januari door aan Cathelijne. 126 

7. Facebookbeleid 
Jessica neemt het agendastuk over van Anne Louise. Momenteel wordt er niet voldoende 127 
gebruik gemaakt van facebook en het plaatsten van foto’s in onduidelijk. Jessica is van mening 128 
dat een klein facebookbeleid hier duidelijkheid in kan scheppen. Voor (nette) foto wil zij het 129 
mandaat deze ter behoeve van de zichtbaarheid van de raad, om deze te kunnen plaatsen. Ook 130 
wil zij andere stukken sneller kunnen plaatsen. Irma vraagt of zij als secretaris ook onder de 131 
raadsleden valt. Dat is het geval. Er wordt echter niet getagged en er worden ook geen foto’s 132 
geplaatst waar individuen op staan. Het gaat meer om vergadersessies en bijeenkomsten. Hier 133 
kunnen Irma en ook Soroosh zich in vinden.   134 
 135 
140122-01 De CSR besluit na stemming de commissie V&C naar eigen inzicht, maar  136 

alleen indien het relevant en van toegevoegde waarde is, foto’s op 137 
Facebook te laten plaatsen waarop ook raadsleden staan afgebeeld.   138 

8. AFS 
Cathelijne geeft uitleg aan de brief van de GV. Zij heeft advies ingewonnen bij de RvA. Of de brief 139 
in het geval van een geschil tegen de raad gebruikt kan worden is een mogelijkheid, maar er 140 
mag altijd een verweer worden geschreven na deze brief. Een jurist naar de brief laten kijken 141 
om dit tegen te gaan is mogelijk, maar beter is om een advocaat dan naar een verweer te laten 142 
kijken. Er is voor gekozen om een korte brief te sturen met de argumenten, langere brief, als 143 
bijlage. Gaby vraagt of de brieven van onder meer de Senaat wordt bijgevoegd. Er wordt naar 144 
verwezen, maar ze zijn niet bijgevoegd. Emma Boumans geeft aan dat er alsnog een aantal 145 
opleidingen zullen worden samengevoegd. Bij de brief die de GV ontving leek het erop dat de 146 
bachelor plannen ook doorgang vinden. Het lijkt haar dat de GV beter niet kan instemmen met 147 
de bijlagen. Kyah heeft dit meegenomen in haar wijzigingen op de brief. Emma vraagt of dit 148 
voldoende zal zijn. Sam legt uit dat er wordt verwezen naar de gebruikelijke 149 
medezeggenschapsroutes voor het verdere vervolg. Per bijlage is er niet gereageerd, die waren 150 
namelijk geen onderdeel van het voorgenomen besluit. Tariq geeft aan dat de bijlagen pas 151 
zouden gelden indien de GV zou instemmen. Emma heeft de angst dat de FSR mogelijk wordt 152 
overgeslagen. Bart weet dat indien het College de FSR overslaat ze wel bij de CSR uitkomen. 153 
Emma geeft aan dat er met de sectorplannen in het achterhoofd wel ingestemd moet worden 154 
door de FSR. Kyah voegt toe dat de FSR denkt dat alles voor samenwerking geregeld wordt, 155 
bijvoorbeeld voor natuurkunde, en dat instemming dan op het laatste moment wordt gevraagd 156 
zodat de FSR niet terug kan.  157 

Wat Emma naar voren wil brengen is dat zij hoopt dat de GV waakt voor samenvoeging 158 
van opleidingen. Gaby en Bart zijn van mening dat de raad wel actie kan ondernemen. Mogelijk 159 
niet via de GV brief nu, maar apart een aanvulling hierop. Gaby wil zelfs wel de brief van nu 160 
hiervoor gebruiken. Tariq geeft aan dat de brief gaat om het voorgenomen besluit en de 161 
opleidingen op een ander moment aangestipt kunnen worden. Izi denkt niet dat de brief 162 
hierover hoeft te gaan. Ook Sam maakt zich minder zorgen dan de FSR en Gaby. Izi wil dat het 163 
politieke en juridische deel gescheiden blijven. De brief gaat over het besluit en de juridische 164 
gevolgen hebben hier niets mee te maken. Over het gevolg kan men in gesprek blijven. Irma 165 
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denkt dat op het laatste moment opnemen van extra voorwaarden of informatie paniekvoetbal 166 
is en juist een mogelijke bron voor een geschil. Izi verwacht dat een groot aantal dingen buiten 167 
de zeggenschap van de raad liggen. Jessica geeft aan dat de GV ‘nee’ heeft gezegd tegen het 168 
voorgenomen besluit. Veel bijlagen gaan over facultaire besluiten, dat op facultair niveau zal 169 
worden uitgevochten. Er zal niets aan de brief worden toegevoegd over de bijlagen. 170 

Cathelijne vertelt dat de DB’s van de COR en CSR vrijdag bijeen zullen komen om over 171 
het juridisch advies, het instellingsplan en de heidag te praten. Tariq vraagt of er nog een GOV 172 
komt waarbij de rector een presentatie geeft over het Instellingsplan. Sam hoopt hier wel op. 173 

Het juridisch advies over de benoeming van de decaan is binnen, maar deze is nu enkel 174 
nog voor de GV. Cathelijne roept de raadleden op om hun ideeën over het advies te laten horen.    175 

Vanavond is een informeel diner met de Collegevoorzitter. Het doel van de 176 
bijeenkomst is om mevrouw Gunning te informeren over de werkwijze van de GV. Tariq 177 
verwacht dat de Collegevoorzitter zal vissen naar mogelijkheden voor de toekomst. Gaby wil 178 
problemen tegen gaan door bij vragen over AFS te verwijzen naar de GV brief. Ook Bart wil voor 179 
zeer inhoudelijke vragen een formele bijeenkomst plannen. Tariq vraagt zich af wat het nut is 180 
voor mevrouw Gunning is. Inhoudelijk zal dit tegenvallen. Sam geeft aan dat het een diner 181 
betreft en dat er niet al te veel verwacht wordt van de CSR. Izi vraagt wat de raadsleden ervan 182 
zouden vinden als ieder op persoonlijke titel spreekt. Gaby vindt dat geen goed idee, omdat er 183 
eerst enkel vanuit de GV gesproken werd. Jesse is van mening dat de leden kunnen zeggen wat 184 
ze willen, het diner is informeel en er wordt niet genotuleerd. Soroosh geeft aan dat nieuwe 185 
plannen wel tijdens dergelijke bijeenkomsten worden gesmeed. Kyah voegt zich bij hem, een 186 
eerste plan of aansturing kan gegeven worden. In het kader van eigen mening vraagt Tariq aan 187 
de FNWI wat zij voor sturing willen meegeven. Emma heeft aan de decaan laten weten tijdens 188 
het BO dat de plannen voor samenvoeging van studies goed moeten worden bekeken. Het 189 
antwoord was licht afwijzend. Daarnaast wil zij ook weten of de samenwerking met ASML en 190 
andere partijen doorgang vindt. Sam wil aan mevrouw Gunning uitleggen hoe zij zich tot de GV 191 
moet verhouden. Hij en Radboud zijn beiden gesprekspartners. Daarnaast wil hij over de 192 
opleidingen meegeven dat er in een vroeg stadium met studenten gesproken moet worden als 193 
er plannen tot samenvoeging zijn.             194 

De GSR zal elke twee weken op vrijdag plaatsvinden. De eerstvolgende is op 31 januari. 195 
De locatie zal steeds wisselen tussen CREA en Science Park. De borrel met de FNWI vindt op 30 196 
januari plaats. Dit valt helaas in de tentamenweek. 197 

Tariq geeft aan het ook een keer over de toekomst te willen hebben. Emma praat hier 198 
ook over binnen de FSR FNWI. Het onderwerp zal op de GSR agenda gezet worden.  199 

De rector zit bij Folia maakt kennis vandaag. AFS zal waarschijnlijk aangehaald 200 
worden. Sam vraagt zich af of de GV de reactie alvast aan haar kan geven, zodat de rector iets 201 
meer kan ingaan op de vraag. Emma geeft aan dat indien de rector aangeeft eerder de brief te 202 
hebben gelezen, niet iedereen hier blij mee is. Ook Tariq en Izi denken dat het beter niet gedaan 203 
kan worden.     204 

   205 
11.48 Jesse komt de vergadering binnen.  206 
 207 
140122-03 Raadsleden sturen input over het juridisch advies betreffende de  208 

aanstelling van mevrouw Maex op aan de pv. 209 

9. CSR in de media 
 Sam staat in Folia. Ook is er geschreven in Folia over de ISO brief betreffende collegegelden.   210 

10. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  211 

11. Rondvraag en sluiting   
Soroosh vraagt de afgevaardigden om de FSR te vragen naar extra kosten bovenop het 212 
collegegeld. Hij hoopt op een antwoord voor de pv over twee weken. Kyah vraagt wanneer er 213 
met de RvA bijeen wordt gekomen. Er zullen verschillende bijeenkomsten zijn, ook met 214 
betrekking tot het vertrek van Karsten.   215 

Pagina 5 ~ 6 



 

 216 
140122-04 Afgevaardigden vragen hun FSR naar extra kosten bovenop het  217 

collegegeld en sturen dit voor de pv van 140205 door aan Soroosh. 218 
 219 
Sam sluit de vergadering om 12.10 220 

Besluiten  
140115-01 De CSR besluit unaniem om een bedrag van 100euro uit te geven aan de Nieuwjaarsborrel. 221 
140115-02 De CSR besluit na stemming om 500 euro uit te geven uit het CSR-budget aan het 222 

evaluatieweekend, indien de kosten hoger uitvallen wordt dit gedragen door de CSR-leden. 223 
140122-01 De CSR besluit na stemming de commissie V&C naar eigen inzicht, maar alleen indien het  224 

relevant en van toegevoegde waarde is, foto’s op Facebook te laten plaatsen waarop ook 225 
raadsleden staan afgebeeld. 226 

Actielijst     
140115-05 De taakgroep GSR zal een meeting hebben en de toekomstige samenwerking / taakverdeling  227 

agenderen. 228 
140122-01 Raadsleden die problemen met hun computer ID ondervinden in het gebruik van computers  229 

met windows 7 geven dit door aan Irma. 230 
140122-02 Raadsleden die (deels) afwezig zijn tijdens het evaluatieweekend geven dit voor 27 januari  231 

door aan Cathelijne. 232 
140122-03 Raadsleden sturen input over het juridisch advies betreffende de aanstelling van mevrouw  233 

Maex op aan de pv. 234 
140122-04 Afgevaardigden vragen hun FSR naar extra kosten bovenop het collegegeld en sturen dit  235 

voor de pv van 140205 door aan Soroosh. 236 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 237 

aan Sam. 238 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 239 

regels te houden. 240 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 241 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 242 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 243 
130417-02 De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht voor CoBo’s bij op de google-drive. 244 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 245 

via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 246 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 247 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 248 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 249 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 250 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 251 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 252 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 253 
130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-254 

mail van Irma. 255 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  256 

houden.  257 
131127-01 Raadsleden houden het mediaschema van Jessica in de gaten. 258 
 259 
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