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Opening 
Cathelijne opent de vergadering om 13.02 1 

1. Post 
 Irma behandelt de postlijst. 2 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden onder voorbehoud van Sams input over de DB update vastgesteld. 3 
 4 
140212-01 Sam stuurt voor de pv van 140219 een go voor of wijziging op de DB  5 

update van 140205. 6 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [12 februari 2014] 

  
Aanwezig:  Cathelijne Kroon, Jessica Endert, Bart Mulders,  Izi Hitimana, Kyah Smaal, 
Kipras Sederevicius,, Vera de Weerdt,  Jesse Schreurs,  Tariq Sewbaransingh,  Anne Louise 
Schotel       

Gast:            

Afwezig: Farah Meeuse Slahouaoui,  Gaby Lunansky,  Sam Quax,  Soroosh Nassiri Nezhad 

Voorzitter: Cathelijne Kroon    

Notulist:  Irma Peters 

 



 

3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 

DB     Cathelijne heeft de uitslag van de evaluatie enquête uitgewerkt en met een 7 
vergaderstuk aan de raad gebracht. Maandag heeft het DB nog nagesproken over de feedback 8 
uit de evaluatie voor het DB. We gaan ons inzetten om de PV meer inhoudelijke discussie te 9 
krijgen. Ook zullen we extra kijken naar de vergaderstukken om te zorgen dat er de goede 10 
discussie op tafel komt. Verder zullen we vandaag in de PV nog kijken naar de afgevaardigden. 11 
Verder heeft Jessica vrijdag met Emma gesproken. Het verslag hiervan is naar de PV verzonden. 12 
Op deze PV zullen we kijken of en hoe we de samenwerking UvA VU verder willen insteken. Het 13 
punt van het bereiken van de achterban kan hier ook nog terugkomen. Maandag is er een 14 
afstemming met de FSR FNWI geweest. Een update hiervan komt verder ook aan de orde bij het 15 
vergaderstuk ‘UvA VU’. Aankomende vrijdag is er verder een GSR. Deze zal plaats vinden van 16 
9.00 tot 10.30 op het sciencepark. Op de agenda staat: input van CSR voor FSR over de 17 
verschillende mogelijkheden FNWI: "hoe nu verder",  het instellingsplan input FSR FNWI, 18 
adviesaanvraag voor een programma coördinator samenwerking UvA VU en het bespreken van 19 
de notulen van het BVO. Vorige week hebben we de eerste brainstrom over het instellingsplan 20 
gevoerd. Eenzelfde brainstrom over thema’s en onderwerpen zal aankomende donderdag 21 
plaatsvinden met de FSR’en. Het zou ook gewenst zijn dat hier een paar leden van de CSR 22 
aanwezig zullen zijn. Verder gaan we vrijdag met het DB van de COR om de tafel zitten om de GV 23 
heidag vorm te geven. Voor input van de CSR ligt er een vergaderstuk op tafel. Vrijdag heeft Sam 24 
een overleg met de voorzitters van de FSR’en. Cathelijne schuift hierbij aan om een start te 25 
maken met het project inwerken van de toekomstige raden. Voornamelijk is het belangrijk dat 26 
er data binnenkort data komen voor het inwerken zoals, de startdag, CSR inwerkweekend, CSR 27 
inwerk tweeweken, maagdenhuisweekend en dergelijke. 28 

Afgevaardigden 29 

 30 
AMC     31 

 32 
FGw Op dit moment zijn we in onze FSR bezig met het bespreken van wijzigingen in de OER. 33 
Vooral de doorstroommasters doen stof opwaaien. Bovendien wordt er een ongevraagd advies 34 
opgesteld over 8-8-4. We hebben aan het FB vragen gesteld over de begroting, deze zijn nog niet 35 
beantwoord, maar we hebben al wel de officiële adviesaanvraag binnengekregen over de 36 
begroting. Informeel gezien heeft Gerard Nijsten wel aan aantal dingen verhelderd op het 37 
gebied van de begroting. Bovendien hebben we samen met de OR een presentatie gekregen 38 
over het verhuizen naar de binnenstadscampus, hoe deze vorm zal krijgen en hebben we onze 39 
zorgen geuit. Er zal op de binnenstadscampus bijvoorbeeld geen vestiging van het USC meer 40 
komen. Bovendien werd de nieuwe governancestructuur, het OBP-plan, aan ons uitgelegd, 41 
hierover mogen wij ook binnenkort adviseren. De officiële aanvraag is al binnen, maar we gaan 42 
eerst nog met het DB van de OR hierover praten voor we aan het schrijven slaan. Voor degene 43 
die dit interessant vinden, ik bezit mooie schema's hiervan. Een nieuwe onderwijsdirecteur GSH 44 
is benoemd na ons positieve advies, J.W. van Henten. Hij is tevens vice-decaan. Interne zaken die 45 
noemenswaardig zij bestaan uit het feit dat we eindelijk een HR hebben en bovendien zijn we 46 
bezig met het opzetten van onze FGw nieuwsbrief die we gaan versturen. Tenslotte een 47 
vervelend punt, onze muurkranten zijn uit het gehele gebouw verwijderd en vervangen met 48 
(vermoedelijke) KSA-muurkranten, geschreven uit onze naam en in ons format, als kritiek op 49 
ons zogenaamde advies op de begroting (feitelijk incorrect, heeft nog niet plaatsgevonden).Een 50 
aantal raadsleden geeft input voor mogelijke oplossingen.   51 
 52 
FdR   Gisteren hebben we een interessante OV gehad. We hebben onze zorgen geuit over de 53 
vakgroep Strafrecht. Het bestuur is op de hoogte van de problemen en gaat zsm het gesprek aan 54 
om te kijken hoe er het eea verbeterd kan worden. Mbt de harmonisatie van vakaanmelding 55 
heeft het bestuur aangegeven het komend academisch jaar waarschijnlijk nog niet mee te 56 
kunnen in de UvA brede harmonisatie van de periode waarin de vakaanmelding valt. Wel wordt 57 
er naar gestreefd om de koppeling tussen inschrijving van en tentamen vanaf september in te 58 
voeren. Daarmee zou de aparte inschrijving voor tentamens dus komen te vervallen. We hebben 59 
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ook gesproken over de problemen van het 8-8-4 systeem. Het bestuur was niet happig op een 60 
interne evaluatie maar er bleek wel behoefte aan een centrale evaluatie. Daarvoor is echter wel 61 
noodzakelijk dat de FdR ook wat op papier zet, iets wat ze later wel inzagen en een klein 62 
evaluatiedocument gaat er nu dus wel komen. Tot slot hebben we uitgebreid gesproken over 63 
PPLE. Een lijst met concrete vragen is besproken. De algemene boodschap was dat er op dit 64 
moment nog veel onduidelijkheid heerst. Eind deze week/begin volgende week komt de 65 
faculteit met een pakket aan stukken. Het gaat met name over de financiële onderbouwing en de 66 
wijzigingen van het faculteitsreglement. 67 
 68 
FEB We had our council evaluations, a lot of came from it, now we will work on 69 
implementing the feedback. This week in the PV we will talk about "Handbook quality 70 
assurance" advice and PPLE. We started working on monitoring intake & matching at FEB. In 71 
the following month FSR FEB hopes to set up a meeting with FEB OR. In the last 3 years these 72 
two organs had no official contact. 73 
 74 
FNWI    We hebben ons BSA-advies verstuurd. We hebben opeens een adviesaanvraag binnen 75 
gekregen over het conceptprofiel van de vicedecaan. Uit de adviesaanvraag en het 76 
conceptprofiel lijkt het alsof de decaan een nieuwe vicedecaan gaat aanstellen, met een andere 77 
functie dan de vicedecaan tot nu toe officieel had. Hier zullen vragen over gesteld worden op het 78 
IO. Daarnaast hebben we 'ter informatie' een conceptprofiel ontvangen van een 'directeur 79 
samenwerking', een tijdelijke functie die de decaan wilt instellen voor 2 jaar. Het conceptprofiel 80 
heeft Emma doorgestuurd naar de hele GSR. Deze week gaan we het verder hebben over de 81 
sectorplannen voor biologie en wiskunde en hoe de verdere samenwerking bij de opleidingen 82 
zich ontwikkelt. We willen misschien een advies schrijven hierover, omdat de samenvoeging 83 
door lijkt te gaan terwijl de context is veranderd (geen AFS). Samenvoeging van opleidingen 84 
moet daarom nu op een andere manier bekeken worden dan voor de kerst. Volgende week 85 
hebben we IO, op de agenda staat ons BSA-advies, vragen over sectorplannen bij biologie en 86 
wiskunde, de samenvoeging van natuurkunde en update over de OERen. In de PV bespreken we 87 
deze week verder nog het instellingsplan en academische vaardigheden. 88 
 89 
FMG  Vorig weekend hadden we evaluatiedag, wat erg nuttig en leuk was. Er is veel 90 
feedback op elkaar gegeven, ook op mij als afgevaardigde. Conclusie daarvan was dat ik wel iets 91 
meer tijd aan de FSR zou moeten besteden. Deze week hebben we een valentijnsactie waarbij 92 
we rozen zullen uitdelen aan de studenten met leuke 'wist-je-dat-jes' over de FSR en de FMG. 93 
 94 
ISO  95 

 96 

Algemeen Cathelijne is blij dat de taartlijst werkt. Tariq vertelt dat het concept 97 
profileringsfonds aan hem gestuurd is. Binnen de commissie is dit besproken en Tariq heeft 98 
input meegenomen naar de werkgroep. Volgende week komt het onderwerp oordeelvormend 99 
op de pv. De wc-krant hangt en deze week worden de verkiezingsposters opgehangen. 100 
Cathelijne geeft aan dat nu de vergadering om 13.00 begint, updates voor de pv tot 12.00 101 
kunnen worden rondgestuurd. Cathelijne vraagt welke raadsleden vrijdag aanwezig zijn tijdens 102 
de GSR. De leden melden zich met handen aan.   103 
 104 
13.10 Anne Louise komt de vergadering binnen.  105 
  106 

4. Update commissies 
O&F   Jesse en Gaby hebben een overleg gehad met dossierhouders PPLE van de betrokken 107 
FSRen, ook is er een overleg geweest met Ingmar van de COR/OR FMG. Tenslotte heeft de FSR 108 
FdR, die uiteindelijk over het instemmingsverzoek gaat, PPLE in hun OV besproken. Daar zijn 109 
een aantal zorgpunten uit naar voren gekomen, waaronder de volgende. (1) PPLE is nog altijd 110 
niet geaccrediteerd, het is onduidelijk wat er met de studenten gebeurt die zich al hebben 111 
aangemeld als PPLE geen accreditatie krijgt. Edgar du Perron, de decaan FdR, heeft gezegd dat 112 
die studenten dan bijvoorbeeld bij rechten worden ingeschreven en dan alsnog een PPLE 113 
curriculum kunnen volgen. O&F zou dat onwenselijk vinden. We willen dat nu gecommuniceerd 114 
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wordt dat PPLE studenten zich het best kunnen inschrijven voor een back-up studie, ook zodat 115 
ze voor die opleiding kunnen deelnemen aan UvA-matching. (2) Verder vinden we het 116 
belangrijk dat de beste docenten niet alleen aan PPLE les zullen geven, zodat de beste docenten 117 
voor de bestaande opleidingen niet verloren gaan. (3) Ook willen we dat PPLE docenten 118 
onderzoeksbudget krijgen, zodat PPLE niet net als AUC alleen onderwijs en geen onderzoek 119 
heeft. Deze zorgpunten worden volgende week alvast informeel aan Dymph voorgelegd in het 120 
IAO. Volgende week ontvangt de FSR FdR (als het goed is) de stukken, we hopen dan meer 121 
informatie te hebben. Tariq heeft de eerste conceptversie van het profileringsfonds ontvangen. 122 
Die is zoals we al bang waren een stuk minder gunstig dan we nu hebben. Zo staat er in de 123 
conceptversie bijvoorbeeld dat je voortaan minimaal 12EC moet halen om je bestuursbeurs te 124 
krijgen. De mogelijkheid om bestuursbudget aan te vragen is geschrapt, en het aantal maanden 125 
beurs voor studie- en studentenverenigingen is in sommige gevallen bijna gehalveerd. Het 126 
spreekt voor zich dat we met dit eerste voorstel absoluut niet kunnen instemmen. We hebben 127 
van te voren uitgesproken dat het harmoniseren van het profileringsfonds niet mag betekenen 128 
dat wij er op achteruit gaan. Dat is nog steeds ons uitgangspunt. Voor vragen en specifiekere 129 
info kun je terecht bij Tariq. Het conceptadvies begroting en huisvestingsplan staat 130 
geagendeerd voor de komende CV. 131 
 132 
O&O  Het dossier Harmonisatie is uitvoerig besproken in de laatste CV. De commissie heeft 133 
gediscussieerd over de voor- en nadelen van Harmonisatie (met name op het gebied van 134 
regelingen, beleid en documenten) en is in discussie gegaan over verschillende manieren 135 
waarop een advies ingestoken kan worden. De discussie wordt deze PV geagendeerd om plenair 136 
te behandelen. Voor NSE is er een discussie gevoerd over een mogelijke insteek. De rector heeft 137 
ons verzocht na te denken over de NSE en met een ongevraagd advies te komen. Binnen de 138 
commissie is er gesproken over verschillende insteken, waaronder de vraag waarom de 139 
response van de NSE laag is, waarom studenten geneigd zijn de NSE redelijk negatief in te 140 
vullen en of het voor studenten wel zichtbaar genoeg is wat er met hun ‘kritiek’ gebeurt. Voor 141 
Examencommissies is de commissie geüpdate over de stand van zaken. Er wordt nu gewerkt 142 
aan een advies om de invoering van een extern lid in de examencommissie geleidelijk te starten, 143 
zodat de UvA dit beleid direct kan invoeren zodra het wettelijk verplicht is. Aankomende CV 144 
staat op de planning om de stand van zaken betreffende de midterm-review Prestatieafspraken 145 
te bespreken, en wordt de CV geïnformeerd over het dossier Digitaal Onderwijs. 146 
 147 

V&C  Vorige week is er samen met bureau communicatie geëvalueerd hoe de docent van het 148 
jaar verkiezingen van dit jaar zijn verlopen. Ze waren laaiend enthousiast en vonden ons 149 
geweldig. Ze waren erg trots op de prestatie die we hadden neergezet. Deze week staat op de 150 
agenda voor V&C de verdere uitwerking voor de UB-nacht, deze zal 18 maart gehouden worden 151 
en komt dus snel dichtbij, de gezamenlijke studentenraadsborrel nu de nieuwjaarsborrel is 152 
komen te vervallen zal er een halfjaarlijks evenement van gemaakt worden. De organisatie van 153 
de verkiezingen is ook in volle gang en de studentenraadssimulatie begint ook concrete vormen 154 
aan te nemen. Verder komt er deze week een nieuwe wc-krant te hangen is er uitgebreid 155 
contact geweest met Webton over de website en moeten we weer communiceren! Vorige week 156 
is dat redelijk goed gegaan. Op de facebook stonden stukken over: lunch met de rector en 157 
verkiezingsdebat en op de website: profileringsfonds en verkiezingsdebat. 158 

5. Vaststellen agenda 
Door de afwezigheid van een groot aantal raadsleden wordt het punt harmonisatie UvA VU naar 159 
volgende week doorgeschoven. De punten 7 en 8 worden omgedraaid. Het punt evaluatie 160 
afgevaardigden wordt aan de agenda toegevoegd.  161 

6. Verkiezingen 
Tariq geeft een update over de stand van zaken van de verkiezingen. Volgende week is de eerste 162 
week van actie: de kandidaatstelling. Hiervoor worden poster binnen de UvA verspreid en het 163 
verkiezingsfilmpje wordt vertoond. Er zal aandacht gevraagd worden voor de simulatie en op 164 
facebook zal informatie over de verkiezingen verstrekt worden. Het verkiezingsteam ligt goed 165 
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op schema. Tariq verwacht dat er budget over blijft, ideeën voor extra promotiemateriaal zijn 166 
daarom welkom.     167 

7. Harmonisatie vakaanmeldingen 
De CSR van vorig jaar heeft een advies verstuurd aan het College over een procedure 168 
verandering betreffende aanmelden van First come, First serve naar loting. Dit om SIS te 169 
ontlasten. Hier is een werkgroep aan gaan zitten en deze heeft besloten dat het principe van 170 
loting een nieuw systeem zou betekenen en dus niet wordt ingevoerd. SIS kan tegenwoordig 171 
ook de piekmomenten aan. Wel vond de groep het een goed idee om de aanmeldperiodes gelijk 172 
te trekken, wat communicatie makkelijker maakt. Binnen de commissie is het onderwerp 173 
besproken en de conceptbrief ligt nu voor aan de pv. Kyah heeft de angst dat er vakken zijn die 174 
een strenge deadline opwerpen voor alle vakken. Tariq legt uit dat het aanmeldproces uit drie 175 
delen bestaat: de vraag die nu voor ligt is of de faculteiten eenzelfde beleid moeten voeren. Bart 176 
vraagt of er naast de communicatie nog voordelen zijn. Qua logistiek is dit ook gemakkelijk, 177 
bijvoorbeeld bij samengevoegde onderwijsbalies. Jessica lijkt het een goed idee, omdat het de 178 
zaken voor veel studenten een stuk makkelijker maakt. Ook Anne Louise die twee studies volgt, 179 
ziet hier heil in. Tariq reageert op Kyah door voor te stellen dat de CSR adviseert om enkel de 180 
startdata gelijk te stellen, echter hij vindt dit afbreuk doen aan het advies. Of het praktisch 181 
geregeld kan worden, hangt af van de OERen, studiegidsen en andere gerelateerde documenten. 182 
Qua techniek moet de stresstest eerst gehaald worden. Kyah wil dat dit wel goed in de gaten 183 
wordt gehouden. Bart zou wel de einddata gelijk houden, om verwarring juist tegen te gaan. De 184 
omgang met late aanmeldingen kan dan aan de faculteit overgelaten worden. De 185 
aanmeldperiode is nu waarschijnlijk twee weken. Kyah pleit voor drie en de rest van de raad 186 
sluit zich daarbij aan. Op de FMG bestaan er naplaatsingsdagen vertelt Tariq. Hier is een prijs 187 
van 50euro aan verbonden. Tariq stelt voor om een dergelijke dag kosteloos te maken. De raad 188 
wil dit liever aan de faculteiten en FSRen over laten. Het veranderen van de procedure naar 189 
loting wordt door de raad besproken. Dat staat los van de harmonisatie. Tariq deelt daarna een 190 
bijlage rond en vraagt of deze meegestuurd kan worden. De raad staat hier positief tegenover. 191 
Vera wil nog benadrukken dat de invoering van cijfers in SIS geen belemmering mogen vormen 192 
voor de aanmeldingen.              193 
 194 
14.13 Tariq verlaat de vergadering. 195 
 196 
140212-01 De CSR besluit unaniem om de brief betreffende harmonisatie  197 

vakaanmeldingen te versturen aan het College met in achtneming van de 198 
wijzigingen zoals verwoord tijdens de pv van 140212.         199 

8. Huisvesting 
Jesse excuseert zich voor het late versturen van het agendastuk. Vorige week is het 200 
huisvestingsplan 2014 besproken. Jesse heeft uit de brief een aantal punten gehaald die hij wil 201 
terugbrengen in het advies. Graag hoort hij of de pv zich hierin kan vinden. Het advies is gericht 202 
op een zin of de efficiency slag die de UvA wil gaan maken met de vier campussen. Als eerste 203 
vraagt Jesse naar de studentenaantallen en of de raad opnieuw wil vragen om een update. De 204 
prognoses zijn vorig jaar al voorzien van de vraag om een update. Huisvesting stelt dat er in de 205 
getallen een buffer zit. De raad is van mening dat dit zeker nodig is en dat er recentere cijfers 206 
zijn. Daarna volgt de vraag om een strikt minimum aan en minimale definitie van studieplekken. 207 
Daarnaast bestaan er nog samenwerkingsplekken en cateringplekken. Jesse heeft de voorkeur 208 
voor een ratio voor de studieplekken los van cateringplekken. Er is een pilot gestart met dubbel 209 
gebruik van onderwijszalen. Jesse wil hier aandacht aan geven, omdat op de FMG is gebleken 210 
dat dit nog niet als de oplossing voor het ruimtegebrek kan worden gepresenteerd. Jesse ziet dit 211 
meer als een extra oplossing. Het gebruik van de ruimtes is verschillend. Met Kyah en Anne 212 
Louise wil Jesse specifiek naar het Science Park en de binnenstadscampus kijken. Op SP mist 213 
Kyah een lange termijn visie. Jesse wil toch dat de tweede grote collegezaal op het Roeterseiland 214 
komt. Voor de binnenstad voorziet Anne Louise een groot aantal problemen. Graag hoort zij 215 
meer over studieplekken op de UB en het opvolgen van de toezegging van ruimte voor 216 
studieverenigingen. Jesse weet dat van de 950 plekken er 800 zijn voor FGw studenten. Hoe dit 217 
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wordt gehandhaafd, weet de pv niet. Daarna vraagt Jesse of de raad wil adviseren om een USC 218 
vestiging in de binnenstad op te nemen, mits het onderwijs en onderzoek er niet onder lijdt. De 219 
raad vindt het lastig om hier nu om over te adviseren maar wil het wel bespreekbaar maken. Als 220 
laatst benoemd Jesse het op tijd betrekken van studieverenigingen bij alle huisvestingsplannen. 221 
De raad is het hier mee eens.                    222 

9. Reactie dhr. Dijkgraaf 
Kyah wil graag een reactie geven op de column van Robbert Dijkgraaf in de Folia. Hierin 223 
noemde hij studenten conservatief. Ook ASVA heeft een opiniestuk aan de Folia gestuurd. Kyah 224 
wil dhr. Dijkgraaf uitnodigen om met hem in gesprek te gaan. Jesse stelt voor om een gesprek te 225 
voeren en daarna iets te plaatsen. Kyah begrijpt dit, maar legt uit dat het er ook om gaat dat de 226 
achterban betrokken blijft bij de column en reactie daarop. De raad geeft aan om op de site te 227 
zetten wat de gang van zaken is met verwijzing naar de column.  228 
 Izi is het met een brief eens, maar wil de mail aan dhr. Dijkgraag wijzigen en de naam 229 
conservatief als geuzennaam te dragen. Andere raadsleden zijn het hier niet mee eens. Anne 230 
Louise wil meer benadrukken dat de tweedeling die Dijkgraaf ziet voor de raad niet bestaat. 231 
Jessica sluit zich daarbij aan. Jesse stelt voor om niet mee te gaan in het AFS verhaal. De raad 232 
besluit om het wel te benoemen.      233 
 234 
140212-02 De CSR besluit unaniem om een reactie te versturen aan dhr. Dijkgraaf 235 

en hem uit te nodigen om met de raad in gesprek te gaan met in 236 
achtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens de pv van 237 
140212. Over het proces wordt bericht via sociale media.         238 

10. Doelen GSR 
Izi wil boven tafel krijgen wat de raad nog wil met de UvA VU samenwerking, liefst verwoord in 239 
concrete doelen. Er wordt gevraagd of de raad principieel tegen samenwerking is. Dar is niet 240 
het geval. Daarna wordt er gevraagd naar mogelijke samenwerkingen. Jessica hoort graag eerst 241 
de problemen. Vera is van mening dat het aangeven van ideeën niet enkel kan bij een probleem. 242 
Zij ziet voordelen voor onderzoek en het delen van faciliteiten. Echter denkt zij dat de FNWI 243 
beter zich heeft op de mogelijkheden. Kyah weet het niet direct en vraagt hoe de raad het 244 
proces ziet. Cathelijne licht toe dat de FSR FNWI nu zoekt naar opties voor de bètafaculteit, 245 
waarna de resultaten aan de CSR worden gepresenteerd. Graag hoort de FSR ook van de CSR 246 
wat hij wil. Er wordt gevraagd om scenario’s en informatie waar de raad mee kan werken. De 247 
FSR vraagt de raad om hetzelfde wat de situatie moeilijk maakt. Kyah licht toe dat het er de FSR 248 
vooral om gaat dat de raden in dezelfde fase van het proces zitten. Daarnaast gaat het hen over 249 
de context op centraal niveau. Vera stelt voor om dan eerst de harmonisatiediscussie van 250 
volgende week aan te gaan. Bart vraagt zich af of de GSR het juiste medium is voor 251 
overkoepelende UvA VU thema’s. Hij heeft het liever eerst over hoe en of de GSR verder moet 252 
gaan. Jessica begrijpt de vraag om een centraal kader vanuit de FSR, tegelijk is zij van mening 253 
dat de FSR veel beter het eigen FNWI kader kan opstellen. Daar kan de CSR dan mee naar het 254 
College. Het College zal nu zelf geen kader maken het is nu het moment voor de FSR om iets 255 
neer te zetten. Bart verwacht dat er wel punten zijn die mogelijk problematisch worden. Deze 256 
punten kunnen gezocht worden, waarna de raad over oplossingen kan nadenken. De FSR heeft 257 
aan Cathelijne doorgegeven de chaos op de faculteit als een probleem te zien. Dit door 258 
verschillende samenwerkingen per opleiding. De input van de pv wordt meegenomen naar de 259 
volgende GSR.                       260 

11. Heidag 
Op 21 februari is de GV heidag. De agenda wordt samen met de COR opgesteld. Het 261 
instellingsplan zal een goed deel van de middag beslaan. De raad is van mening dat een 262 
evaluatie van de AFS niet per se nodig is. De DB’s hebben ook al geëvalueerd. De input die het 263 
DB meeneemt zijn de thema’s instellingsplan. Izi geeft aan dat eigen input altijd mogelijk is, niet 264 
alle thema’s hoeven door de hele GV gedragen worden. 265 
 266 
140212-02 Raadleden geven input voor de heidag voor 140214 door aan het DB.     267 
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12. CSR in de media 
 Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 268 

13. Wvttk 
De evaluatie afgevaardigden wordt gehouden. De updates zullen op papier komen en kort 269 
toegelicht worden tijdens de pv.   270 

14. Rondvraag en sluiting   
Anne Louise wijst naar het facebookevent  voor de verkiezingssimulatie. Irma vraagt wie de 271 
campagnestukken van de Gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg heeft aangevraagd. Jesse 272 
maakt hierna bekend dat hij zich verkiesbaar heeft gesteld voor de Gemeenteraad Tilburg en bij 273 
het krijgen van een plek de raad zal verlaten (Deze grap werd op 140219 bekend gemaakt aan de 274 
raad).  275 
 276 
Cathelijne sluit de vergadering om 15.57 277 

Besluiten  
140115-01 De CSR besluit unaniem om een bedrag van 100euro uit te geven aan de Nieuwjaarsborrel. 278 
140129-02 De CSR besluit na stemming om de reactie betreffende de herziening van het kiesreglement  279 

te versturen aan het College, mits het instemmingsverzoek niet afwijkt van het 280 
conceptkiesreglement. 281 

140205-01 De CSR besluit unaniem om een SR simulatie te organiseren. 282 
140212-01 De CSR besluit unaniem om de brief betreffende harmonisatie vakaanmeldingen te versturen  283 

aan het College met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens de pv van 284 
140212. 285 

140212-02 De CSR besluit unaniem om een reactie te versturen aan dhr. Dijkgraaf en hem uit te nodigen  286 
om met de raad in gesprek te gaan met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord 287 
tijdens de pv van 140212. Over het proces wordt bericht via sociale media. 288 

Actielijst     
140122-04 Afgevaardigden vragen hun FSR naar extra kosten bovenop het collegegeld en sturen dit  289 

voor de pv van 140212 door aan Soroosh. 290 
140205-03 Het onderwerp dubbele benoeming decaan FNWI wordt geagendeerd op de pv van 140219. 291 
140212-01 Sam stuurt voor de pv van 140219 een go voor of wijziging op de DB update van 140205. 292 
140212-02 Raadleden geven input voor de heidag voor 140214 door aan het DB.     293 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 294 

aan Sam. 295 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 296 

regels te houden. 297 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 298 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 299 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 300 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 301 

via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 302 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 303 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 304 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 305 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 306 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 307 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 308 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 309 
130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-310 

mail van Irma. 311 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  312 

houden.  313 
131127-01 Raadsleden houden het mediaschema van Jessica in de gaten. 314 
140122-01 De CSR besluit na stemming de commissie V&C naar eigen inzicht, maar alleen indien het  315 
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relevant en van toegevoegde waarde is, foto’s op Facebook te laten plaatsen waarop ook 316 
raadsleden staan afgebeeld. 317 
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