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Opening 
Sam opent de vergadering om 11.02 1 

1. Post 
 Irma behandelt de postlijst. 2 

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

3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 

DB Vorige week stond in het teken van evalueren. Tijdens het evaluatieweekend is er meer 4 
individueel geëvalueerd. Op de agenda staat een terugkoppeling hiervan. Deze week start 5 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [5 februari 2014] 

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

Gast:            

Afwezig:  Anne Louise Schotel,  Farah Meeuse Slahouaoui 

Voorzitter: Sam Quax    

Notulist:  Irma Peters 

 



 

Cathelijne met het inwerktraject van de nieuwe raad. Sam heeft vorige week een interview 6 
gehad met Folia. Rond UvA VU is er veel gebeurd en hier heeft Cathelijne een apart stuk over 7 
geschreven. In de commissies zal het IO van gisteren worden teruggekoppeld.  8 
 9 
Sam vult aan dat hij op 15 januari te ondoordacht zijn DB update heeft geformuleerd. Hij 10 
betreurt de uitkomst hiervan. Bij dezen wil hij laten weten dat hetgeen hij geschreven heeft 11 
over dhr. Broers te vlot en scherp is gesteld. Voortaan zal Sam beter op nuancering van zijn 12 
update letten. Ook andere raadsleden worden erop gewezen dat de notulen waar hun updates 13 
in wordt opgenomen, wel degelijk worden gelezen. Een juiste formulering voordat de updates 14 
worden rondgemaild is daarom van belang.     15 

 16 

Afgevaardigden 17 

 18 
AMC    Afgelopen PV hebben we het gehad over de alliantie tussen AMC & VUmc. Wij hebben 19 
gekeken wat wij belangrijke zaken vinden die wij willen behouden van ons eigen onderwijs en 20 
waar de fusie wat ons betreft dus geen invloed op zou mogen hebben. De bachelors van 21 
Geneeskunde blijven op dit moment apart. Van de master is de M3 fase al geharmoniseerd, M1 22 
en M2 zullen worden geharmoniseerd. Binnenkort zullen er businesscases door de VU en het 23 
AMC naar buiten worden gebracht waarin scenario's over de locatie zullen worden 24 
geschetst. Verder zijn we bezig met de bachelorherziening. Er is een didactisch concept naar 25 
buiten gebracht, waar wij input op hebben geleverd, de komende tijd zal er gewerkt worden aan 26 
een blauwdruk, waarover dan weer onze mening zal worden gevraagd. UvA Matching voor MIK 27 
is niet doorgegaan wegens te weinig aanmeldingen. MIK wil een BSA invoeren van 42 punten, 28 
maar wil studenten belonen die meer dan 42 hebben gehaald. Ze zijn hier echter niet over uit 29 
hoe dit mogelijk is. Binnen onze raad gaan wij nog stemmen wat wij hiervan vinden. 30 

 31 
FGw   32 
 33 
FdR   We gaan deze week eindelijk een reactie sturen op de adviesaanvraag mbt OER. 34 
Volgende week is er eindelijk een bijeenkomst voor studentenverenigingen en organisaties mbt 35 
de verhuizing naar REC A. Volgende week hebben we ook weer OV. Op de agenda dan uiteraard 36 
PPLE, harmonisatie vak/tentamenaanmelding (in navolging advies CSR) en evaluatie 8-8-4 37 
systeem; we gaan kijken of het bestuur daar aan wil. 38 
 39 
FEB This week we had an OV. We talked about the results of course evaluation pilot: 40 
student feedback groups. The board did not want to take the responsibility for organizing it. We 41 
discussed the problems of Business studies master, grading, overcrowdness, different levels of 42 
difficulty in the tracks. They said, as during the last OV, that they will work on it. We went 43 
through the action points which the board has not done from the previous and this year. The OV 44 
took 45min. This week we are going on an evaluation weekend. The PV agenda is not set yet. 45 
The PV is tomorrow. This week FSR FEB also has it's think tank with the students about what 46 
your ideal education is. 47 
 48 
FNWI    We bespreken vier belangrijke onderwerpen deze week op de PV: 49 
Ons BSA-advies ligt besluitvormend voor. Waarschijnlijk adviseren we negatief over de 50 
invoering van een BSA bij alle vijf de opleidingen, omdat we per opleiding momenteel nog 51 
verschillende grote bezwaren hebben tegen een BSA. Per opleiding (Informatiekunde, 52 
Informatica, Kunstmatige Intelligentie, Bèta-gamma en FPS) leggen we uit wat onze 53 
zorgpunten/bezwaren zijn. Het advies wordt waarschijnlijk in de vorm ‘nee, tenzij’. Ook 54 
adviseren we negatief over de algemene eis dat je binnen twee jaar alle vakken van het eerste 55 
jaar gehaald moet hebben. We bespreken deze week het instellingsplan en de input die we mee 56 
willen geven aan de CSR. We hebben allerlei documenten binnen gekregen over de 57 
samenvoeging van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde, deze week vormen we een beeld over 58 
de samenvoeging van deze opleiding. We hebben nog geen instemmingsverzoek ontvangen, 59 
maar beginnen toch vast met het vormen van onze mening over de samenvoeging. Over 60 
anderhalve week hebben we een IO, waar onder andere de eventuele samenvoeging en 61 
sectorplannen voor Biologie en Wiskunde op de agenda staan. We gaan vragen stellen over hoe 62 
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het zit met de sectorplannen en wat de plannen zijn voor verdere samenwerking (of 63 
samenvoeging). Donderdag is de door ons georganiseerde PhD-dag. Vanuit de faculteit is er 64 
geen voorlichting voor masterstudenten over het volgen van een PhD, dus organiseert de FSR 65 
zo'n voorlichting samen met studieverenigingen. Het belooft zeer interessant en druk te 66 
worden! Verder krijgen we deze week een update over studieruimtes en computerplekken op 67 
Science Park en bespreken we het evaluatieweekend. 68 

FMG  Vorige week hadden we OV. Dit is niet zo goed gegaan. Vanavond op de PV gaan we 69 
bespreken hoe we verder willen gaan met onze decaan. Ook gaan we bespreken hoe we verder 70 
gaan met onze contactpersoon huisvesting, want we worden niet voldoende betrokken bij de 71 
besluitvorming omtrent de verhuizing naar REC. Verder gaan we volgende week een 72 
Valentijnsactie houden, waarbij we wist-je-dat-jes over de faculteit en de FMG aan studenten 73 
gaan uitdelen samen met een roos. We zullen het ook hebben over de zaalreservering-systeem 74 
pilot die men wil draaien op de FMG. 75 
 76 
ISO  77 

 78 

Algemeen  Kyah vertelt over de GSR van afgelopen vrijdag. Bij de FSR FNWI is er nog 79 
geen instemmingsverzoek binnen betreffende de samenvoeging natuurkunde. Tevens is er 80 
gesproken over het contact met de decaan. Haar verantwoordelijkheden zijn nog onduidelijk 81 
voor de FSR. De FSR overlegt nu vooral veel met dhr. Haring en wacht op een besluit over de 82 
verdere gang van zaken na het niet doorgaan van AFS. Irma heeft de OV-notulen ingekort. 83 
Teksten die niet direct relevant zijn voor een actiepunt of besluit zijn qua grootte het meest 84 
teruggebracht. Cathelijne vraagt de raadsleden om mee te werken aan de posters en geeft aan 85 
dat de pv vanaf volgende week om 13.00 begint. Jessica laat weten dat de raad na de pv naar 86 
Artis gaat. Ook geeft zij aan dat de raadskamer vies is en vanaf nu gaat zij het corveeschema 87 
harder navolgen.   88 
    89 
11.10 Jessica, Jesse en Tariq komen de vergadering binnen.  90 

4. Update commissies 
O&F   Tariq werkt aan een ongevraagd advies harmonisering vakaanmelding. Daarin 91 
adviseren we de vakaanmeldperiode voor alle opleidingen gelijktijdig te houden (BA en MA 92 
apart). Voorwaardes daarbij zijn dat (1) SIS het aan kan, en (2) studenten zich kunnen 93 
inschrijven voor vakken met ingangseisen, ook als de resultaten van het vorige semester nog 94 
niet verwerkt zijn in SIS. De huidige situatie waarbij verschillende opleidingen verschillende 95 
aanmelddata hebben is verwarrend voor studenten, en maakt het moeilijk voor de UvA helder 96 
te communiceren. Op dit moment moeten (alleen) FdR studenten zich apart aanmelden voor 97 
tentamens, daar willen ze vanaf. Daarom adviseren we ook (in een later stadium) de onderdelen 98 
waarvoor een student zich moet inschrijven te harmoniseren. Een lotingssysteem in plaats van 99 
first come, first serve is voorlopig onhaalbaar. Het leek een gedane zaak dat de tweede grote 100 
collegezaal in de OMHP zou komen. Gaby ontving gisteren echter een mailtje van Tom Verhoek 101 
(FMG) waarin hij meldt dat de mogelijkheid om de tweede collegezaal in REC J/K te bouwen 102 
toch nog onderzocht wordt. De FGw heeft namelijk geen behoefte aan een grote collegezaal in 103 
de binnenstad. Ingmar van de COR staat kritisch tegenover PPLE. Hij wil vooral dat docenten 104 
PPLE ook voldoende onderzoekstijd krijgen. Het wordt een uitdaging om het 105 
instemmingsverzoek onder tijdsdruk te behandelen met 3 FSRen, 3 ORen en de COR. Wanneer 106 
er meer informatie is zal PPLE informerend besproken worden in de PV. Vragen over 107 
harmonisering kunnen na de pv gesteld worden aan Izi.  108 
 109 
O&O  De commissie is geïnformeerd over de stand van zaken betreffende het 110 
honoursprogramma. De voorwaarden van het honoursprogramma zijn doorgenomen, evenals 111 
de wijze waarop het document is opgesteld samen met de VU. De commissie heeft ook nog kort 112 
gesproken over honoursprogramma’s in de masterfase. Hier komen we later op terug. Als 113 
tweede is er gesproken over internationalisering. De adviezen en reacties van afgelopen CSR 114 
zijn doorgenomen. Er is gebrainstormd hoe dit dossier vorm kan krijgen en wanneer deze zal 115 
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starten (met het instellingsplan, of eerder/later). De volgende CV wordt hier meer vorm aan 116 
gegeven. De voortgang van intake en matching, examencommissies en NSE zijn besproken. Ook 117 
is er kort besproken wat er in het SVO vanuit O&O kan worden meegegeven, evenals eerste 118 
input voor de brainstorm over het instellingsplan. Het instellen en opheffen van opleidingen is 119 
voorzien van een draaiboek. Gisteren zijn de laatste wijzigingen van Miek Krol aangenomen. 120 
Taalminoren wordt nu door Soroosh onderzocht. Indien het noodzakelijk is, wordt er een 121 
dossier gestart.  122 
 123 

V&C  mail 124 

5. Vaststellen agenda 
Aan de agenda worden de punten UvA VU (vertrouwelijk) en medezeggenschapssimulatie 125 
toegevoegd.  126 

6. Evaluatie CSR 
De uitslag van de evaluatie heeft Cathelijne verwerkt en in een bijlage meegestuurd. Vera vraagt 127 
of de afgevaardigden nog geëvalueerd zijn. Dat is tijdens het weekend niet meer aan bod 128 
gekomen. De discussiepunten worden doorgenomen, er zijn geen vragen. Cathelijne vraagt 129 
wanneer de raadsleden de afgevaardigden willen evalueren. Jessica stelt voor om dit met de 130 
gehele raad te doen, bijvoorbeeld volgende week. Dan volgt ook een terugkoppeling van het DB.  131 
 132 
140205-01 Een evaluatie afgevaardigden wordt gehouden tijdens de pv van 140212. 133 

7. Begroting CSR en Verwachtingen 2014 
Irma legt de begroting van 2014 uit en geeft toelichting op de verschillende posten. Maandag is 134 
Irma bij Renee Bakkerus geweest om het boekjaar 2013 door te spreken. Jessica kon hier helaas 135 
niet bij aanwezig zijn. Alle rekeningen en declaraties zijn betaald. Twee betalingen zijn wat 136 
onduidelijk, dit speelt Renee Bakkerus door aan de controller op het Maagdenhuis. In totaal is 137 
het CSR budget van 2013 niet overschreden.  138 
 De begroting voor het nieuwe jaar is naar Irma’s idee weer haalbaar. Deze is namelijk 139 
gelijk aan die van 2013. Grote posten voor het voorjaar zijn: de verkiezingen, het inwerken 140 
waarvan veel facturen pas in het najaar aan de raad zullen worden gestuurd, maar wel al 141 
afgesloten dienen te worden, en de overige bureaukosten van papier tot abonnementen en 142 
onvoorziene kosten. Aan de raad wordt gevraagd of de posten en begroting duidelijk zijn. Dat is 143 
het geval. Wil de raad vrijheid in uitgaven houden of meer vastgestelde uitgaven, zoals 144 
raadsvesten en vaste trainingen. De raad wil de vrijheid van keuze per raadsjaar vasthouden. 145 
Irma is hier ook voor, omdat dit een stempel drukt op het raadsjaar. Daarna vraagt Irma of de 146 
raadsleden weten waar zij budget vandaan kunnen krijgen voor uitgaven. Declaraties kunnen 147 
bij haar worden ingediend en voor grote kostenposten heeft Jessica een voorschot voor V&C.   148 

8. Begroting UvA en Huisvesting 
Izi vertelt dat de raad heeft geadviseerd op de kaderbrief. Hij wil dat korting op onderwijsprijs 149 
wordt teruggedraaid. Izi wil de toezegging hierop graag nogmaals op de OV horen. De 150 
diplomadefinitie van langer dan nominaal plus 1 werd door de raad afgewezen. Het College 151 
verwacht echter dat dit goed zal komen door de professionaliteit van betrokkenen.  De CSR en 152 
een aantal FSRen blijven vasthouden aan het eigen advies. Als laatste heeft de CSR aangegeven 153 
dat hij wil dat de FSRen betrokken worden bij het proces. Het College wil deze wens 154 
ondersteunen. Echter, er zijn een aantal raden die zelf weinig initiatief getoond op dit vlak. Kyah 155 
geeft aan dat haar FSR geen inzicht krijgt in de begroting voordat zij het belang hiervan heeft 156 
aangetoond. Izi stelt voor dit bij de rector en Miek Krol aan te kaarten. Ingmar van de COR heeft 157 
een artikel geschreven waarin hij pleit voor meer financiële aantrekkelijkheid voor het geven 158 
van onderwijs. Irma was vorig jaar bij een workshop jaarrekening lezen en vraagt of er dit jaar 159 
eenzelfde workshop voor de begroting georganiseerd is. Dat is niet het geval. Izi laat weten dat 160 
Sam en Kipras maandag met David Jan Donner hebben gesproken over de begroting. De COR 161 
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heeft niet geadviseerd op de kaderbrief en Izi verwacht dat een samenwerking op het gebied 162 
van da begroting er niet in zit. De commissie zal nu een conceptadvies schrijven. 163 
 Jesse gaat verder met het huisvestingsplan. Er bestaat een meerjarenplan, dat jaarlijks 164 
wordt bekeken en zo nodig aangepast. Het interessants voor de CSR is ruimtebehoefte tot 2030. 165 
Hier is een groot kader over geschreven. Interessant is om in het licht van recente 166 
ontwikkelingen (groei studentenaantallen en REC) te gebruiken voor advies. Jesse noemt de 167 
kwaliteit van onderwijsruimtes en de druk die hierop staat, ICT, duurzaamheid, catering en 168 
dubbel gebruik van onderwijsruimtes. In het plan wordt hier maar kort over gesproken en Jesse 169 
wil hier graag op in gaan middels het advies. Hij vraagt de raadsleden om het plan door te lezen 170 
en input aan hem te leveren. Kyah leest dat het Science Park geen onderdeel uitmaakt van het 171 
huisvestingplan en vraagt hoe dit zit. Jesse geeft aan dat AFS nog in het plan staat. Het SP staat 172 
ook onder grote druk, ook dit zal terugkomen in het advies. Izi vertelt dat Miek Krol inmiddels 173 
uitzoekt hoe het zit met AFS in het huisvestingsplan. Kyah vraagt naar de noodgebouwen op SP. 174 
Jesse verwacht dat plannen als deze terug komen in het plan van 2015. Bart adviseert de 175 
commissie om het instellingsplan mee te nemen bij discussies over huisvesting. De pv is het 176 
ermee eens om de adviezen over de begroting en het huisvestingsplan te scheiden.                    177 
 178 
140205-02 De raadsleden nemen het huisvestingsplan van de UvA door en geven  179 

input voor het advies door aan Jesse. 180 

9. SR simulatie 
Vera leidt het agendastuk in. In het kader van kandidaatstelling voor de verkiezingen lijkt het de 181 
commissie een idee om een simulatie te houden. Deze wil Vera organiseren op dinsdag 4 maart. 182 
Er wordt begonnen met een uitleg over de verkiezingen, waarna er dossiers worden verdeeld 183 
en kleine vergaderingen worden gehouden. In de begroting van de verkiezingen staat de 184 
simulatie al. Het budget is voor promotie en hapjes en drankjes. Gaby vraagt of de datum 185 
haalbaar is. De datum is gekozen voor het inleveren van de lijsten, zodat geïnteresseerden zich 186 
nog kunnen aanmelden. Na de 4e zijn er tentamens en ook daarna kan de simulatie niet. 187 
Volgende week wil Vera de posters ophangen en de campagnefilm tonen. Bart heeft ook vrees 188 
voor de korte termijn, maar heeft vertrouwen in de organisatie. Vera vraagt welke raadsleden 189 
een rol in de simulatie willen vervullen. De raadsleden geven zich op.  190 
 191 
140205-01 De CSR besluit unaniem om een SR simulatie te organiseren.      192 

10. UvA VU (vertrouwelijk)  
De CSR krijgt updates over de gevoerde gesprekken betreffende AFS en krijgt de gelegenheid tot 193 
het stellen vragen. 194 
 195 
Het diner met mevr. Gunning wordt besproken. Gaby denkt dat de raad en het College dichterbij 196 
elkaar zijn gekomen, maar dat er nog een paar onduidelijkheden zijn. Kyah is van mening dat de 197 
Collegevoorzitter vaak hetzelfde verhaal afstak. Jessica vond haar wel openhartiger. Gaby had 198 
gevraagd naar de redenen naast de praktische zaken om met de VU samen te werken. Het 199 
antwoord was dat de UvA en UU meer bij elkaar passen en dat er soms van de VU geleerd kan 200 
worden, maar als eerste waren de reden toch van praktische aard. Duidelijk werd dat de 201 
Collegevoorzitter verwacht dat er dingen mis gaan als er geen samenwerking plaats vindt in de 202 
toekomst. Tariq vult aan dat de aanstelling van mevr. Gunning gebaseerd is op het samenbrengen 203 
van de twee universiteiten.  204 
 Over de GSR vraagt Tariq of er al een bijeenkomst is geweest over de aanstelling van de 205 
decaan. Dat is het geval en uit de bijeenkomst kwam dat de FSR en het CvB samen zullen gaan 206 
zitten om hierover te praten. Kyah licht toe wat de FSR van de CSR verwachtte in deze zaak. De 207 
FSR wil duidelijkheid over centrale plannen, zodat zij dit zelf niet in stukken hoeven te zetten. Er 208 
zullen wel overkoepelende plannen moeten zijn voordat samenvoegingen kunnen plaatsvinden. 209 
Cathelijne vraagt wat de CSR nu wil doen met het dossier. Opname in het instellingsplan wordt 210 
genoemd. Izi noemt dat mevr. Gunning heeft aangegeven dat harmonisatie moeilijk is door het 211 
missen van commitment met de VU. Hij vraagt zich af of de raad nog verder moet met dit dossier. 212 
Tariq vraagt naar het contact met studieverenigingen. Dit is tijdens de GSR niet ter sprake 213 
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gekomen. Tariq en ook Jessica willen graag weten hoe zij met de verenigingen contact moeten 214 
onderhouden. Het lijkt alsof de FSR er nu tussen zit. Izi wil dit benoemen, zodat er niet opnieuw een 215 
conflict ontstaat. Jessica gaat hiermee aan de slag en zal snel met Emma afspreken. Een plan 216 
daarnaast is om met elke vereniging individueel te gaan zitten.  217 
 De dubbele benoeming decaan wordt aangehaald. Mevr. Gunning zal hierover praten met 218 
de FSR. Cathelijne voegt toe dat het College vaak aangeeft blij te zijn met de nieuwe decaan. Tariq 219 
las in de brief van het College aan de FSR dat de benoeming een strategische zet was. Hij wil dit op 220 
centraal niveau aanpakken om een precedent tegen te gaan. Izi sluit inmenging op centraal niveau 221 
niet uit, de raad heeft echter aangegeven dat de FSR een grote speler is. Een aantal raadsleden 222 
heeft graag dat de benoeming nogmaals apart wordt besproken met het College. De raad is het 223 
erover eens dat afzetten van de decaan niet aan de orde is, het gaat erom dat het vertrouwen 224 
geschaad is. Ook uit het juridisch advies bleek dat er geen juridische gronden zijn waarop de GV 225 
zich kan beroepen. Bart stelt voor om met de G(O)V het onderwerp door te spreken. Eerst zal de 226 
benoeming nogmaals op de pv terugkeren.                           227 
 228 
140205-03 Het onderwerp dubbele benoeming decaan FNWI wordt geagendeerd op  229 

de pv van 140212. 230 

11. Instellingsplan 
Bart heeft een actielijst opgesteld met data waarop het plan door partijen naast de COR van 231 
input wordt voorzien. Tot eind maart kan de raad input aan het College doorgeven. Alle vormen 232 
van input zijn welkom, zolang thema’s universiteitsbreed zijn en voorzien zijn van een 233 
onderbouwing. Na maart worden de plannen uitgewerkt.  234 

Tijdens de brainstorm komen de volgende thema’s aan bod: internationalisering, 235 
digitaal onderwijs, rendementsdenken, studentexperience, kwaliteitszorg. Izi noemt 236 
universiteitsbreden ICT-systemen voor secundaire systemen als vakaanmeldingen. 237 
Leeromgeving in het kader van de experience en academische gemeenschap. Digitalisering van 238 
onderwijs kan gecombineerd worden met traditioneel onderwijs. En ook kan vernieuwd 239 
onderwijs ontwikkeld worden zonder gebruik van ICT. Nieuwe geldstromen aanspreken wordt 240 
uit de OV gehaald. Focus op docenten voor het geven van kwalitatief goed onderwijs. De 241 
aanname dat goede onderzoekers direct goed onderwijs kunnen geven, is achterhaald. 242 
Zwaardere consequenties hangen aan vakevaluaties kan dit wegnemen. Wetenschappelijke 243 
integriteit. Medezeggenschap en rechtspositie studenten. Engelstalig onderwijs. Competente 244 
rebellen. Betaalbaar en zichzelf blijven. Band met Amsterdam. Aansluiting op de arbeidsmarkt. 245 
Amsterdams Bèta cluster. 246 

De AAA: voor harmonisatie met de VU wordt geopperd. Of niet, en beide zijden worden 247 
van argumenten voorzien. Voor: makkelijk uitwisselen studenten. Tegen: langzamere 248 
besluitvorming en wegnemen eigen zeggenschap en identiteit. Harmonisatie bedrijfsvoering, als 249 
de academische kalender en SIS. Er een (A)AA van maken om andere samenwerkingen toe te 250 
laten, in surf-verband of sans. Meer onderzoekscentra. Verdere ontwikkeling SP of AMC voor 251 
aantrekking bedrijven. Delen eigendommen, met als voorbeeld studieplekken en gebouwen 252 
uitwisselen. Uitbreiding Europees profiel.                           253 

12. CSR in de media 
 Jesse staat in de Folia met PPLE.  254 

13. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  255 

14. Rondvraag en sluiting   
Cathelijne herhaalt de posters. Irma geeft ene laatste update over de computers en vraagt leden 256 
of zij indien zij de csr@uva.nl als mailadres opgeven voor aanmeldingen voor een event, dit aan 257 
Irma te laten zodat zij weet aan wie zij de mails kan doorsturen.  258 
 259 
Sam sluit de vergadering om 14.03 260 
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Besluiten  
140115-01 De CSR besluit unaniem om een bedrag van 100euro uit te geven aan de Nieuwjaarsborrel. 261 
140115-02 De CSR besluit na stemming om 500 euro uit te geven uit het CSR-budget aan het 262 

evaluatieweekend, indien de kosten hoger uitvallen wordt dit gedragen door de CSR-leden. 263 
140129-01 De CSR besluit na stemming om de adviesbrief betreffende aanbodgericht diplomeren te  264 

versturen aan het College met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens de 265 
pv van 140129. 266 

140129-02 De CSR besluit na stemming om de reactie betreffende de herziening van het kiesreglement  267 
te versturen aan het College, mits het instemmingsverzoek niet afwijkt van het 268 
conceptkiesreglement. 269 

140205-01 De CSR besluit unaniem om een SR simulatie te organiseren. 270 

Actielijst     
140122-04 Afgevaardigden vragen hun FSR naar extra kosten bovenop het collegegeld en sturen dit  271 

voor de pv van 140212 door aan Soroosh. 272 
140205-01 Een evaluatie afgevaardigden wordt gehouden tijdens de pv van 140212. 273 
140205-02 De raadsleden nemen het huisvestingsplan van de UvA door en geven input voor het advies  274 

door aan Jesse. 275 
140205-03 Het onderwerp dubbele benoeming decaan FNWI wordt geagendeerd op de pv van 140212. 276 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 277 

aan Sam. 278 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 279 

regels te houden. 280 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 281 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 282 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 283 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 284 

via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 285 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 286 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 287 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 288 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 289 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 290 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 291 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 292 
130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-293 

mail van Irma. 294 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  295 

houden.  296 
131127-01 Raadsleden houden het mediaschema van Jessica in de gaten. 297 
140122-01 De CSR besluit na stemming de commissie V&C naar eigen inzicht, maar alleen indien het  298 

relevant en van toegevoegde waarde is, foto’s op Facebook te laten plaatsen waarop ook 299 
raadsleden staan afgebeeld. 300 
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