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Opening 
Sam opent de vergadering om 13.02 1 

1. Post 
 Irma behandelt de postlijst. 2 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden vastgesteld met de opmerking dat de rondvraag betreffende het vertrek van 3 
Jesse een grap was.  4 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [19 februari 2014] 

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

Gast:            

Afwezig: Farah Meeuse Slahouaoui, Kipras Sederevicius 

Voorzitter: Sam Quax    

Notulist:  Irma Peters 

 



 

3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 

DB     Sam was de afgelopen week ziek en is sinds gister weer beter. Vorige week heeft 5 
Cathelijne een begin gemaakt aan het prikken van data voor het inwerken van de nieuwe raden. 6 
Hier is een inwerkschema uitgekomen (zie PV agenda). Verder is er vorige week nog een GSR 7 
geweest. In deze GSR is een definitief procesvoorstel gemaakt en dit proces komt ook terug op 8 
de PV. Vorige week vrijdag was er ook een overleg met het DB van de COR. In dit overleg 9 
hebben we de GV heidag doorgesproken die gericht zal zijn op het instellingsplan. Als het goed 10 
is zit de invulling van die dag in jullie mail. Vrijdag was er een VZO. Hier hebben met name alle 11 
raden een update gegeven van de stand van zaken. Nog een concreet actiepunt is dat we onze 12 
adviezen direct willen delen met de FSR'en. Voor de CSR betekent dit dat 13 
de commissievoorzitters de verzonden adviezen aan het college ook gelijk zullen mailen naar de 14 
voorzitters. Verder hebben we gister een IAO gehad. Terugkoppeling hiervan zal plaatsvinden 15 
tijdens de commissievergaderingen. Tot slot zal Jaco de volgende PV aanschuiven om 16 
aankomend OV voor te bereiden. 17 

Afgevaardigden 18 

 19 
AMC    Binnenkort zal er volledig decentraal geselecteerd worden voor geneeskunde. Het 20 
AMC wil dan waarschijnlijk middelbare schoolcijfers meewegen. Wij zijn aan het uitzoeken op 21 
welke manier dit dan zou gebeuren. Wij willen binnenkort een PR-actie gaan organiseren. We 22 
gaan de mening van het bestuur peilen over een stagevergoeding voor coassistenten. 23 

 24 
FGw Het 884 advies wordt opgesteld. Ook wordt er een advies over de OER geschreven.    25 
 26 
FdR Stukken over PPLE zijn deels binnen. De financiële stukken zijn met excuses van de 27 
decaan, verlaat.  28 
 29 
FEB The council is working on the OER, this week we received the first draft. We are also 30 
writing an advice letter to the board about communication at FEB. The council started 31 
implementing new measures to be more efficient. 32 
 33 
FNWI    Vanochtend was er een gesprek met Louise Gunning over de dubbele aanstelling van 34 
de decaan en over de toekomst van de samenwerking met de VU. Ik kon daar zelf helaas niet bij 35 
aanwezig zijn, dus een update daarover volgt later. Vanavond is er weer een overleg met de 36 
studieverenigingen en zal er onder andere gebrainstormd worden over 37 
toekomstscenario's/mogelijke samenwerkingsvormen met de VU. Afgelopen maandag hadden 38 
we IO. Er zijn vragen gesteld over het nieuwe conceptprofiel voor een vicedecaan, maar we 39 
werden eigenlijk steeds doorverwezen naar de decaan zelf. Op de vragen die hadden over 40 
sectorplannen bij Biologie en Wiskunde zijn weinig concrete antwoorden gekomen, omdat het 41 
nog geen officiële sectorplannen zijn maar 'verkenningsdocumenten'. We hebben nog steeds 42 
geen instemmingsverzoek voor de samenvoeging van Natuurkunde ontvangen. Deze week gaan 43 
we verder aan de gang met studieadvies, de 8-8-4 evaluatie en aankomend weekend gaan we op 44 
evaluatieweekend. 45 
 46 
FMG   47 
 48 
ISO  49 

 50 

Algemeen Geïnteresseerden in de kennismaking met Hans Amman kunnen zich bij Izi 51 
aanmelden.  52 
 53 
140219-01 Raadsleden die dinsdagmiddag kennis willen maken met de  54 

vicevoorzitter van het College melden zich aan bij Izi.  55 
  56 
  57 
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4. Update commissies 
O&F   Deze week beginnen Jesse en Soroosh met het behandelen van 58 
het inschrijvingsbesluit. We hebben eerder in de CV en PV al besproken dat we over de hoogte 59 
van de instellingscollegegeldtarieven in principe hetzelfde zullen adviseren als de voorgaande 60 
jaren (we zijn principieel negatief over de hoogte, maar zullen geen geschil aanspannen). De 61 
dossierhouders zullen daarom in eerste instantie kijken naar het beleid er omheen. De 62 
conceptadviezen voor de begroting en het huisvestingsplan zijn af. Nu worden ze gecombineerd 63 
tot één brief, volgende PV worden ze besluitvormend besproken. 64 
 65 
O&O  Door het vervallen van de commissievergadering is er geen update. 66 
 67 

V&C  Deze week zal het filmpje voor de Studentenraadsverkiezingen worden 68 
gecommuniceerd. Dit filmpje wordt tevens gebruikt ter promotie van de 69 
Studentenraadssimulatie. Verder liggen we op schema voor de verkiezingen en alles verloopt 70 
volgens plan. Er worden ook op het dossier UB-nacht grote vorderingen gemaakt, er is 71 
inmiddels een programma van de nacht. Hierbij is het wel zo dat een aantal dingen nog 72 
afgestemd moet worden met de UB, om te kijken of ze doorgang mogen vinden. Het 73 
Studentenraadsevenement begint ook concrete vormen aan te nemen, in principe kunnen alle 74 
raden aanwezig zijn (behalve miss de FNWI). Deze week zal er ook 'algemeen' 75 
promotiemateriaal besteld worden, we hebben als CSR namelijk helemaal geen stickers, flyers 76 
of andere dingen met ons logo erop meer. Aankomende CV zal er ook nagedacht worden over 77 
Science in transition en het evenement dat we hier omheen willen creëren. In het kader van de 78 
communicatie is er afgelopen week op facebook gepost over: UB openingstijden, Brainstorm 79 
instellingsplan, rondleiding REC en op de website: Rondleiding REC. 80 
 81 
13.07 Tariq komt de vergadering binnen.  82 

5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  83 

 84 

13.13 Anne Louise komt de vergadering binnen. 85 

6. Inwerken 
Hoewel het vroeg in het jaar is, wil Cathelijne vast beginnen met het opzetten van het 86 
inwerktraject. Hiervoor heeft zij alle belangrijke data geplant en zij noemt deze op. De 87 
aanwezigheid van de raad op deze data is van groot belang. De startdag is 30 mei met 88 
aanwezigheid van de rector (NB na de vergadering is de startdag verzet naar 20 juni). Het 89 
inwerkweekend is op 13-15 juni, 18-29 augustus is de inwerktweeweekse en het 90 
Maagdenhuisweekend op 5 en 6 september. Het overdrachtsdiner en OV vinden plaatst op 9 91 
september. Afmeldingen hoort Cathelijne graag.   92 

7. GSR 
De aankomende weken zullen als volgt worden ingevuld: 21 februari heeft de FSR een 93 
evaluatieweekend en zal er gesproken worden over de faculteit. Op 28 februari kan de CSR 94 
input aan de FSR geven. Deze komt dan op 14 maart met een definitief voorstel. Op 14 maart 95 
kunnen de raden bekijken waar ze elkaar kunnen helpen of ondersteunen aan de hand van het 96 
definitieve voorstel.   97 

8. UB nacht 
Vera vertelt dat de UB nacht op 18 maart plaatsvindt. Lezingen zullen ingeperkt worden en er 98 
zal meer aandacht zijn voor pauzemomenten voor de studenten. Er komt een ASVA 99 
informatiemarkt, een UB rondleiding, yoga, virtuele rondleidingen in andere gebouwen en ook 100 
kunnen er dingen gewonnen worden. Graag ontvangen Vera en Jesse input van de raad voor 24 101 
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februari. Doel is om de CSR en de UB in de kijker te spelen bij de student. Ook is er de 102 
mogelijkheid voor studentenpartijen om aan promotie te doen.   103 
 104 
140219-02 Raadsleden leveren input en geven aanwezigheid betreffende de UB  105 

nacht aan bij Vera en Jesse.  106 
 107 

13.22 Gaby komt de vergadering binnen.  108 

9. SR event 
De planning loopt op schema, vertelt Anne Louise. Ze vraagt of de raadsleden input hebben. 109 
Gaby vraagt wat er met het geld van de FSR wordt betaald. Dit wordt enkel besteed als de CSR 110 
boven het eigen budget komt, mogelijk is dat niet het geval.    111 

10. Promotiemateriaal 
Afgelopen jaar heeft de CSR het oude algemene promotiemateriaal opgemaakt. Voor de 112 
komende tijd wil Jessica een nieuw arsenaal aanleggen en vraagt de raad om een mandaat om 113 
800 euro uit te geven aan materiaal, dat de commissie dan naar eigen inzicht kan uitgeven. De 114 
raad is het ermee eens dat er materiaal moet worden aangeschaft. Vast staat dat er flyers en 115 
stickers worden gekocht. Cathelijne wijst de commissie op de markers die nog voorradig zijn.  116 
  117 
140219-01 De CSR besluit unaniem om de commissie V&C het mandaat te geven om  118 

promotiemateriaal voor algemene doeleinden te bestellen met een 119 
maximumbedrag van 800,- euro. 120 

11. Instellingsplan 
Bart geeft een powerpointpresentatie over de resultaten na de brainstormsessies. Onderwijs, 121 
onderzoek, internationalisering, student experience en digitaal onderwijs worden als 122 
hoofdthema’s toegelicht. Bart neemt de presentatie ook mee naar de GV, waarna de discussie 123 
weer geopend wordt. Niet alle kleine, faculteitsgerichte punten zijn onder te brengen in een 124 
thema. Bart zal deze punten toch proberen mee te nemen. Ook de rector hoort graag de input en 125 
hier zal tijdens het OV en de lunch met de rector dan ook over gesproken worden. Bart 126 
verwacht dat de AAA deel zal uitmaken van het IP. Input kan de raad vrijblijvend geven aan het 127 
College. Hoe dit te doen wordt vrijdag met de GV afgestemd.        128 

12. Profileringsfonds 
Tariq legt kort de stand van zaken uit. Elke maand is er een gesprek met de werkgroep. De UvA 129 
en HvA werken samen aan een profileringsfonds. De eerste opzet heeft Tariq bekeken en hij wil 130 
met de raad zo snel mogelijk dingen aangeven waar hij het niet mee eens is. De werkgroep 131 
bestond vorig jaar ook, maar deze kon niet tot overeenstemming komen. Lering die uit de groep 132 
getrokken werd, is dat de regelingen eerder moeten worden vastgelegd. In november heeft 133 
Tariq dan ook aangegeven dat hij in april de regeling aan de studieverenigingen wil 134 
overhandigen. De verwachting is echter dat de regeling pas in juni wordt voorgelegd. Tariq 135 
vraagt of de raad zich hierbij neerlegt. Kyah vraagt om toelichting van andere partijen. 136 
Problematisch is dat internationale studenten geen bestuursbeurs kunnen krijgen aan de UvA, 137 
maar aan de VU wel. De verdeling naar aantal uren is zeer groot. Daarbij moet 60% van de 138 
verenigingsleden UvA-student zijn, waardoor HvA-leden worden geweerd door verenigingen. 139 
Tariq wil voorstellen om nog een jaar vast te houden aan de oude regeling en ondertussen 140 
doorwerken aan de nieuwe. Hij vermoedt namelijk dat er in juni geen consensus is. Als er niets 141 
verandert, legt het College de oude regeling voor aan de CSR. De raad gaat mee met het advies 142 
van Tariq, zodat er duidelijkheid is naar de verenigingen toe.  143 
 Over de procedure vraagt Tariq of hij de principiële punten van de raad naar AZ kan 144 
communiceren. Dat is het geval. Daarna vraagt hij of de regels voor het verkrijgen van een beurs 145 
geschrapt moet worden. Aanwezigheid zal via de notulen gecontroleerd worden. Izi ziet wel heil 146 
in de regel voor het inzetten ervan bij leden waarvan disfunctioneren wordt aangegeven. Gaby 147 
is het daar niet direct mee eens, de raad kan zelf ook actie ondernemen en leden afzetten. De 148 
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raad is het niet eens over opname van de regel zoals deze nu verwoord is. Daarna haalt Tariq de 149 
bijlagen aan. Deze zijn volgens wettelijk gezien geen onderdeel van de regeling. Om verwarring 150 
te voorkomen wil Tariq de criteria uit de bijlagen opnemen in de regeling. Izi stelt voor om op te 151 
nemen dat de bijlagen deel uitmaken van de regeling of dat de CSR instemmingsrecht heeft op 152 
de bijlagen. Sam wil vooral duidelijk hebben dat de CSR invloed blijft houden op de bijlagen. 153 
Jesse is ervoor om de bijlagen in de regeling op te nemen.  154 
 De schaalindeling van de beurzen is op basis van het ledenaantal. Kleine verenigingen 155 
zullen niets meer ontvangen en het aantal maanden is overal teruggebracht. De commissie O&F 156 
wil dit terugdraaien, omdat harmonisatie geen reden tot bezuiniging moet zijn. De raad is het 157 
hiermee eens. Toehoorders bij het faculteitsbestuur staan ook in de nieuwe regeling. Tariq wil 158 
dit eruit hebben, omdat veel toehoorders al bestuurservaring hebben en dus geen beurs meer 159 
kunnen ontvangen. Kyah is het niet eens met de term, omdat de student moet kunnen 160 
meepraten. De begrenzing van 24 maanden wil Tariq echt gelijk trekken aan de term studietijd 161 
ofwel tijd dat een student aan de UvA zit. Bart wil geen koppeling aan studiejaren. 24 maanden 162 
betekent dat een student in beide fases nominaal plus een kan studeren. Izi wil liever geen 163 
principieel punt maken van dit onderwerp, omdat hij verwacht dat de onderhandeling niet 164 
gewonnen kan worden. Er wordt gepleit voor 24 om 12 maanden voor bachelor en master. Niet 165 
de hele raad is het hiermee eens. Tariq geeft aan dat het om uitzonderingsgevallen gaat en dit 166 
wil hij vasthouden. Daar kunnen een aantal raadsleden zich ook in vinden. Later zal hier verder 167 
over gepraat worden.  168 
 De raad bediscussieert hoe de punten over te brengen aan de werkgroep. Tariq 169 
adviseert om de punten op schrift in te dienen, zodat er bewijs is voor de volgende raad en 170 
daarmee kan aangetoond worden dat er bezwaren bestaan in het vroegste stadium. De raad kan 171 
zich hierin vinden. Vera ziet liever dat de punten eerst aan Miek Krol gestuurd worden en dat 172 
kenbaar wordt gemaakt dat de CSR over het algemeen tevreden is over de regelingen aan de 173 
UvA zoals deze er nu liggen. Tariq houdt de betreffende principiële punten aan en niet het 174 
onderwerp harmonisatie met de VU, als onderwerp van de brief. De brief zal worden gestuurd 175 
aan de werkgroep en Miek Krol. 176 
 177 
 178 
140219-03 Tariq stelt naar aanleiding van de discussie betreffende het  179 

profileringsfonds een brief op ter besluitvorming voor de pv van 180 
140226.                                              181 

13. Harmonisatie UvA VU 
Harmonisatie van documenten met die van de VU wordt door Gaby ingeleid. Graag wil zij dat de 182 
raad een raadsstandpunt inneemt zodat dit gecommuniceerd kan worden naar het College. De 183 
algemene voordelen en nadelen worden opgesomd, waarna de raad overgaat tot discussie. 184 
Anne Louise vraagt of alle voordelen wel genoemd zijn. Deze punten zijn de enige die uit de 185 
commissievergadering zijn gekomen. Dat harmonisatie geen doel op zich moet zijn, begrijpt Izi, 186 
hij wil echter ook niet dat het een discussiepunt moet zijn. Het is een middel. Cathelijne 187 
benoemt de zorg om dubbele medezeggenschap. Hierbij wordt de adviesbrief over de mOER 188 
aangehaald als voorbeeld waar het punt van dubbele medezeggenschap benoemd staat. De raad 189 
wil voordat er werkgroepen met de VU worden opgericht hiervan op de hoogte worden gesteld. 190 
De raad bedenkt dat er eerst over het gehele onderwerp met het College gesproken dient te 191 
worden voordat de regelingen apart worden bekeken. Hoewel er al veel aspecten 192 
geharmoniseerd zijn, wil Gaby wel een punt duidelijk maken naar het College toe. De raad 193 
maakt een onderscheid tussen bedrijfsvoering en onderwijs, echter is niet iedereen het er mee 194 
eens dat er voor de bedrijfsvoering algemeen meer voordelen zijn.  195 
 Belangrijk voor de raad is het punt waarop hij betrokken wordt in het proces. Izi geeft 196 
aan dat bij het profileringsfonds de inhoudelijke discussie heeft uitgewezen dat de raad tegen is 197 
en dat dan gesteld kan worden dat harmonisatie op dit moment geen goed idee is. Volgens Gaby 198 
heeft de raad niet de mogelijkheid om te kiezen tussen beter voor de UvA of niet instemmen, 199 
omdat er soms gewoonweg (op tijd) ingestemd moet worden. Ze is het er ook niet mee eens dat 200 
de VU wordt betrokken bij de beoordeling van alle honours opleidingen van de UvA. Volgens Izi 201 
is dit een van de nadelen die bij harmonisatie komt kijken die tegen de voordelen moeten 202 
worden afgewogen. De raad wil inhoudelijk in discussie blijven en Sam geeft aan dat de raad 203 
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zich niet moet laten afschrikken door grote en moeilijke besluiten. De raad hoeft niet geheel op 204 
het proces te zitten, maar kan ook concrete, inhoudelijke punten benoemen. Tariq vat de 205 
discussie samen en stelt voor om discussiepunt 3 bij het profileringsfonds volgende week te 206 
behandelen. De raad kan zich hierin vinden. De nadelen uit het agendastuk worden als 207 
zorgpunten behandeld: afstemmen dubbele gremia, centralisatie, visieverschillen.  208 
 209 
140219-04 Gaby en Kyah verwerken de input van de CSR betreffende harmonisatie  210 

UvA VU en brengen een brief ter besluitvorming naar de pv van 140226.                   211 

14. CSR in de media 
 Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 212 

15. Wvttk 
  Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt 213 

16. Rondvraag en sluiting   
Tariq vraagt of de raad een reactie heeft gehad van het College betreffende de mOER. Bart laat 214 
weten dat de brief er zonder toelichting snel aankomt en dat toelichting volgt. Cathelijne leest 215 
een bericht van Farah voor en deelt de posters van het evaluatieweekend uit.   216 
 217 
Sam sluit de vergadering om 15.54 218 

Besluiten  
140115-01 De CSR besluit unaniem om een bedrag van 100euro uit te geven aan de Nieuwjaarsborrel. 219 
140129-02 De CSR besluit na stemming om de reactie betreffende de herziening van het kiesreglement  220 

te versturen aan het College, mits het instemmingsverzoek niet afwijkt van het 221 
conceptkiesreglement. 222 

140205-01 De CSR besluit unaniem om een SR simulatie te organiseren. 223 
140212-01 De CSR besluit unaniem om de brief betreffende harmonisatie vakaanmeldingen te versturen  224 

aan het College met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens de pv van 225 
140212. 226 

140212-02 De CSR besluit unaniem om een reactie te versturen aan dhr. Dijkgraaf en hem uit te nodigen  227 
om met de raad in gesprek te gaan met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord 228 
tijdens de pv van 140212. Over het proces wordt bericht via sociale media. 229 

140219-01 De CSR besluit unaniem om de commissie V&C het mandaat te geven om promotiemateriaal  230 
voor algemene doeleinden te bestellen met een maximumbedrag van 800,- euro. 231 

Actielijst     
140205-03 Het onderwerp dubbele benoeming decaan FNWI wordt geagendeerd op de pv van 140226. 232 
140212-01 Sam stuurt voor de pv van 140226 een go voor of wijziging op de DB update van 140205.    233 
140219-01 Raadsleden die dinsdagmiddag kennis willen maken met de vicevoorzitter van het College  234 

melden zich aan bij Izi. 235 
140219-02 Raadsleden leveren input en geven aanwezigheid betreffende de UB nacht aan bij Vera en  236 

Jesse. 237 
140219-03 Tariq stelt naar aanleiding van de discussie betreffende het profileringsfonds een brief op ter  238 

besluitvorming voor de pv van 140226. 239 
140219-04 Gaby en Kyah verwerken de input van de CSR betreffende harmonisatie UvA VU en brengen  240 

een brief ter besluitvorming naar de pv van 140226. 241 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 242 

aan Sam. 243 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 244 

regels te houden. 245 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 246 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 247 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 248 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 249 
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via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 250 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 251 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 252 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 253 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 254 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 255 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 256 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 257 
130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-258 

mail van Irma. 259 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  260 

houden.  261 
131127-01 Raadsleden houden het mediaschema van Jessica in de gaten. 262 
140122-01 De CSR besluit na stemming de commissie V&C naar eigen inzicht, maar alleen indien het  263 

relevant en van toegevoegde waarde is, foto’s op Facebook te laten plaatsen waarop ook 264 
raadsleden staan afgebeeld. 265 
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