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Opening 
Sam opent de vergadering om 13.03 1 

1. Post 
 Irma behandelt de postlijst. 2 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 3 

3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 

DB Vorige week was het gesprek met Louise over het voorstel van het CvB. Ook ontvingen 4 
we woensdag een conceptbrief. Vrijdag stuurde Miek Krol een nieuw conceptvoorstel voor de 5 
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brief en dit bespreken we verder in op deze PV. Maandag belde Emma ook met het verzoek of 6 
wij op de OV een toezegging konden regelen om instemmingsrecht (nu hebben ze officieel 7 
adviesrecht) te krijgen op het samenvoeging van opleidingen naar aanleiding van het gesprek 8 
met Louise Gunning. Na het teruglezen van de uitwerkingen van het gesprek heeft Louise 9 
Gunning hier niet een concrete uitspraak of toezegging over te hebben gedaan. We hebben aan 10 
Emma doorgegeven dat het goed is om dit verzoek eerst bij hun eigen bestuur neer te leggen. 11 
Verder was maandag een Crea pandvergadering. Hier was weinig nieuws, alleen nog even de 12 
warmte op ons kantoor aangekaart en ze vroegen iedere vereniging om na te denken over de 13 
inrichting van Crea. Uiteindelijk was de conclusie dat een koffiehoek wel leuk zou zijn, als dit 14 
niet ten kosten zou gaan van de vergaderruimte. Verder waren Irma ik en Tariq aanwezig bij de 15 
I-strategy dag (over digitalisering). Dit was met name een startmiddag om een visie te schrijven 16 
over IV-strategie (informatievoorzieningsstrategie). Irma ik en Tariq zaten bij de groep 17 
studenten en dachten na in een brainstorm over de IV over vijf jaar. Tot slot is er een nieuwe 18 
RvA met de gehele CSR gepland op woensdag 26 maart in de avond. Deze zal onder andere in 19 
het teken staan van de opvolging van Karsten naar Floris als voorzitter van de RvA. Ook kunnen 20 
we weer onderwerpen agenderen om met de RvA in gesprek te gaan. 21 
 22 
Afgevaardigden 23 

 24 
AMC  We zijn bezig met het BSA-MI. 25 

 26 
FGw    We zijn nog steeds bezig met de OER en ons advies over 8-8-4. Het OER advies is 27 
inmiddels bijna af, 8-8-4 is zelfs al verstuurd. We hebben bovendien alle docenten aan de FGw 28 
een kopie van ons advies met bijgaande brief in hun postvakje bezorgd en een mail met ons 29 
advies als bijlage naar alle studenten gestuurd. Over 884 wordt ook een bijeenkomst 30 
georganiseerd waarbij alle OC's, studenten en docenten zijn uitgenodigd. Ons advies over de 31 
begroting is verstuurd en helaas niet erg goed ontvangen. Hierover gaan we nog in gesprek met 32 
het bestuur. Ook zijn we bezig met onze nieuwsbrief en het inwerktraject. 33 
 34 
FdR  We gaan bij de FdR kijken of we een soort studentenadvies loket oid kunnen oprichten 35 
vanuit de FSR. Dit als tegenhanger en misschien voorloper van de studieadviseurs. Er is 36 
gebleken dat die nog lang niet genoeg beschikbaar zijn. Nog steeds geen uitsluitsel over de 37 
financiën van PPLE overigens. 38 
 39 
FEB We are working on the oer, in the first draft a lot of what was in the old oer has been 40 
taken out, some due to the MOER, other things were simply removed. We are working on our 41 
remarks and will discuss the OER in the upcoming OV, on the 19th of March. We also have an 42 
active file, which focuses on study advisers, at the moment we are looking into what can 43 
precisely be done to enhance their quality. 44 
 45 
FNWI    We versturen deze week als het goed is een aantal adviezen. Een advies gaat over 46 
academische vaardigheden als vervolg op het advies van de vorige raad, waarin we adviseren 47 
om studiepunten toe te kennen aan academische vaardigheden en dit vorm te geven in een 48 
zogenaamd 'lintvak'. Het tweede advies gaat over het conceptprofiel van de vicedecaan en het 49 
derde advies gaat over het surveillanceprotocol tijdens tentamens. Over twee weken hebben we 50 
een BO, dus we zijn bezig met het voorbereiden daarvan. We gaan het onder andere hebben 51 
over de adviesaanvraag die we hebben binnen gekregen over de samenvoeging van Natuur- en 52 
Sterrenkunde. Ook gaan we vragen stellen naar aanleiding van de 8-8-4 evaluatie. Verder 53 
bespreken we onze adviezen over academische vaardigheden, BSA, conceptprofiel vicedecaan, 54 
AKT's en surveillanceprotocol. We zijn druk bezig om de drie 'visies' die we vorige week op de 55 
GSR hebben gepresenteerd samen te voegen tot één document en verder uit te werken. We zijn 56 
daar al een stuk verder mee gekomen, we bespreken het stuk ook oordeelvormend op de PV. 57 
Verder hebben we het over de computerwerkplekken die gaan verdwijnen en het 58 
inwerkweekend. 59 
 60 
FMG  Afgelopen week stond vooral in het kader van huisvesting en de gestelde deadline van 61 
28 februari. Nu blijkt dat de harde deadline nog een paar dagen wordt uitgesteld. De Decaan wil 62 
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er niet veel over zeggen, maar zegt dat hij blijft vechten voor de plek waar de faculteit recht op 63 
heeft. In een gesprek met de Onderwijsdirecteuren is gister wel duidelijk geworden dat 64 
studenten sowieso vanaf september les zullen hebben op het REC, en dat er vanaf nu ook naar 65 
de studenten gecommuniceerd zal worden over de verhuizing. Wouter en ik hebben al een 66 
afspraak staan met de BC medewerker van de FMG. Ook begint men nu met het indelen van de 67 
onderwijsruimtes, het maken van de roosters, etc. Verder begint de OER procedure voor ons nu, 68 
we hebben bijna alle concept-OERen ontvangen van de OCs. Aangezien de FMG de mOER van dit 69 
jaar nogmaals zal gebruiken, is er in de meeste OERen niet veel veranderd. Tot slot zullen we 70 
vanavond in de PV behandelen of we de dossiers 8-8-4 en Doorstroommasters zullen oppakken 71 
in de FSR, zoals in de commissie O&O van de CSR is afgesproken.  72 
 73 
ISO  74 

 75 

Algemeen Tariq, Cathelijne en Irma waren gisteren bij de iGovernance bijeenkomst van 76 
de UvA. Er komt een terugkoppeling vanuit de werkgroep die aan de raadsleden gestuurd zal 77 
worden.  78 
 79 
140305-01 Het stuk iGovernance zal na ontvangst door o.a. Tariq, aan de  80 

raadsleden gestuurd worden. 81 

4. Update commissies 
O&F   Afgelopen week hebben we als O&F (incl. Irma) kennisgemaakt met de nieuwe vice-82 
voorzitter van het CvB Hans Amman. Het was een heel leuk gesprek waarbij meteen bleek dat 83 
Hans er geen moeite mee heeft het achterste van z'n tong te laten zien. 'Je hoeft van mij geen 84 
politieke antwoorden te verwachten.' We hebben het heel open gehad over huisvesting, de 85 
financiële toekomst van de universiteit en duurzaamheid. Ook gaf hij ons meteen z'n 86 
06nummer. Deze week liggen er twee brieven besluitvormend voor aan de PV: een adviesbrief 87 
over het inschrijvingsbesluit (instellingscollegegeld) en een advies over het profileringsfonds. 88 
Tariq heeft vanochtend een gesprek gehad met de Babs van den Bergh, de voorzitter van de 89 
profileringsfondswerkgroep. Daar heeft hij de strekking van het advies al voorbesproken. 90 

 91 

O&O Op verschillende faculteiten wordt er nu gesproken over een evaluatie van 8-8-4. Er 92 
zijn geluiden dat de semesterindeling niet overal naar behoren werkt. O&O gaat navraag doen 93 
bij de FSR'en hoe het hier mee gaat, en of er vanuit de facultaire raden behoefte is of de CSR dit 94 
dossier ook oppakt. Indien dit het geval is, dan zal O&O het dossier officieel op centraal niveau 95 
openen. In de tussentijd zal er wel op navraag worden gedaan of 8-8-4 bij het CvB momenteel 96 
besproken wordt en of er al evaluatie-afspraken zijn gemaakt voorheen. Ook is er gesproken 97 
over doorstroommasters. In verschillende OER'en staat nu (of komt te staan) dat er aanvullende 98 
eisen worden gesteld aan deelname aan een masterprogramma (naast het behalen van je 99 
bachelor) en dat de directe doorstroommaster dus wordt opgeheven. Ook hier wordt aan 100 
faculteiten gevraagd of de CSR het dossier moet oppakken. Voor taalminoren is er contact 101 
gelegd met de FGw om boven tafel te krijgen of en welk probleem er is. Ook wordt er 102 
binnenkort in UvA Data gekeken of we kunnen zien of er veel studenten een talenstudie in hun 103 
minor volgen. Deze week zal de conceptbrief voor harmonisatie in de CV worden besproken. De 104 
brief komt de week erna op de PV. Ook is de CV geïnformeerd over de februarironde van UvA 105 
Matching. Binnenkort komt er een informerend stuk op de PV met een update over de 106 
matchingweken. Verder krijgt de CV deze week een update over het honourskader en de week 107 
erna over de UvA-VU honourscommissie. Tot slot wordt er gewerkt aan de midterm-review 108 
voor prestatieafspraken en wordt er gekeken wat voor een nuttig advies we kunnen versturen 109 
voor de NSE. 110 
 111 

V&C  Deze week zal de studentenraadsimulatie plaatsvinden, we hopen dat dit een groot 112 
succes wordt en dat potentiële nieuwe raadsleden het een leuke ervaring vinden. Verder komt 113 
er deze week een nieuwe wc-krant uit. Zal er 'algemeen' promotiemateriaal besteld worden 114 
voor de CSR, het gaat om stickers, flyers en bieropeners. Daarnaast worden er ook grote 115 
vorderingen gemaakt met de UB-nacht het programma is bijna helemaal rond en de silent disco 116 
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mag doorgang vinden :)! Verder zal er in het kader van de verkiezingen een bulkmail worden 117 
rndgestuurd naar studenten met het filmpje, een link naar onze website en een quote van 118 
Dymph, het doel is studenten enthousiasmeren om zich verkiesbaar te stellen voor de 119 
Studentenraad. Wat communicatie betreft vorige week is er op de facebook en website een stuk 120 
geplaatst over het advies op de begroting en het hvp en de folia heeft n.a.v. ons advies zelf ook 121 
nog een stukje geschreven. 122 

5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  123 
 124 
140305-02 Cathelijne en Sam nemen tijdens het DB de pro memori door, met de  125 

intentie de lijst in te korten.  126 

6. Inwerkweekend 
Cathelijne presenteert de budgettering van afgelopen jaren en die voor komend jaar. Aan de 127 
raad wordt gevraagd of zij het eens zijn met deze begroting. Tariq vindt van wel.  128 
 129 
140305-01 De CSR besluit unaniem om Cathelijne het mandaat van maximaal  130 

€1850,- te geven voor de organisatie van het inwerkweekend ’14-‘15.   131 

7. Instellingscollegetarieven 
Jesse presenteert de conceptbrief betreffende de instellingscollegegeldtarieven. De tarieven zijn 132 
in lijn met afgelopen jaar en hangen samen met de SCAU rechtszaak. Voor de vorm wil Jesse 133 
negatief adviseren, omdat de tarieven een belemmering vormen voor het volgen van een 134 
tweede studie. Echt wil de raad geen officieel bezwaar aantekenen. Hiervoor heeft Jesse de 135 
exacte verwoording van de brief van vroeg jaar overgenomen. De pilot voor het volgen van een 136 
tweede studie direct na de eerste voor het wettelijk collegetarief, wordt door de raad positief 137 
beoordeeld en het College wordt aangemoedigd om dit structureel in te voeren. Voor 138 
schakelstudenten worden de kosten anders, er wordt nu bepaald per punt in plaats van het 139 
wettelijk collegegeld. Dit wordt benoemd in de brief met de opmerking dat er graag in gesprek 140 
wordt gegaan over deze trajecten in zijn geheel. Bart vraagt of schakelstudenten nu 141 
contractstudenten worden. Dat is niet het geval. Jesse gaat verder in op de pilotregeling: na de 142 
eerste bachelor zou een tweede meer geld kosten. De pilot is er voor studenten die nominaal 143 
hebben gestudeerd en direct een tweede studie doen. De tweede studie kost dan geen extra 144 
geld. Schakelprogramma bestaan volgens Tariq en Jesse vaak niet uit meer dan 45 punten, wat 145 
neer komt op het wettelijk collegetarief. Kyah voorziet dat dit wel een punt kan worden als er 146 
meer programma’s gaan worden aangeboden. Jesse verhelderd dat er ook voordelen zijn.147 
 De raad neemt de conceptbrief door: De voor en nadelen zullen in de brief benoemd 148 
worden. De woorden eventueel en neutraal worden geschrapt.  149 
Al.1-2: geen 150 
Al.3: standaardonderdeel wordt verbeterd. 151 
Al.4: toevoeging dan 152 
Al.5: geen 153 
Afsluiting: de CSR adviseert negatief 154 
 155 
140305-02 De CSR besluit unaniem om zijn advies betreffende de  156 

instellingstarieven isb 2014 te versturen aan het College met in 157 
achtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens de pv van 158 
140305.   159 

 160 
13.35 Vera komt de vergadering binnen.        161 

8. Profileringsfonds 
Tariq legt uit dat de pv al concludeerde een brief te willen sturen. Hij wilde snel duidelijkheid 162 
aan de studentenverenigingen verschaffen en iets zeggen over de verenigingen van VU en UvA. 163 
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Tariq heeft een gesprek gehad met de voorzitter van de werkgroep en haar een conceptbrief 164 
gestuurd. Zij stelde voor om de conceptversie die zij zag ook aan het College te sturen. De 165 
aanbevelingen wil Tariq apart naar de werkgroep versturen. De brief wordt doorgenomen: 166 
Al.1-2: geen 167 
Al.3: de laatste zin wordt aangepast. 168 
Al.4-7: geen 169 
Al.8: instellingsspecifiek wordt aangepast. De specifieke regeling en binding met de stad, vindt 170 
Gaby niet erg handig. Dit stuk wordt geschrapt 171 
Al.9: Kyah is bang dat de verwoording verkeerd wordt opgevat en pleit voor een verduidelijking 172 
van ‘Een gedeeltelijk …’. Tariq denkt dit met de opsomming daarboven al onderbouwd te 173 
hebben en geeft uitleg. De zin ‘uniformeren…’, wordt wel aangepast.   174 
 175 
140305-03 De CSR besluit unaniem om de informerende brief betreffende het  176 

Profileringsfonds te versturen naar het College met in achtneming van 177 
de wijzigingen zoals verwoord tijdens de pv van 140305.   178 

9. Samenwerking UvA VU 
Na een korte leespauze ligt Kyah het debat samenwerkende universiteiten van VU-connected 179 
uit. Om het debat goed voor te bereiden wordt er een diner georganiseerd met de deelnemers. 180 
Gaby en Kyah hebben enkele ideeën voor het debat en zij vragen de pv of deze het ermee eens 181 
is. Het AFS proces zal door de twee afgevaardigden zo objectief mogelijk geschetst worden. 182 
Tariq denkt dat de raad dan een zeer saaie gesprekspartner is en heeft liever dat de raadsleden 183 
op persoonlijke titel hun mening geven. Gaby verwacht dat de debatleider liever de mening en 184 
onderbouwing hoort om het debat goed voor te kunnen bereiden. Daarom wil Gaby wel de 185 
kansen en angsten verwoorden. Ook Cathelijne is voor verwoording van de eigen ervaring. Ze 186 
vraagt zich af of de avond niet aan de hand van stellingen wordt voorbereid. Een combinatie van 187 
persoonlijk en geheel CSR is ook ene mogelijkheid, geeft Jesse aan. De afgevaardigden zullen 188 
aandachtpunten voor de toekomst meenemen naar het gesprek. Bijvoorbeeld de verschillende 189 
identiteiten geeft Vera aan. Tariq hoort graag achteraf hoe de bijeenkomst was. Gaby en Kyah 190 
nemen de input mee naar de bijeenkomst.         191 

10. Instellingsplan 
Cathelijne heeft mede naar aanleiding van de Overlegvergadering met de rector een 192 
onderwerpenlijst gemaakt voor het instellingsplan. Als nieuwe onderwerpen worden genoemd: 193 
education in transition naast science in transition, docentschap als gelijke van onderwijs, 194 
academische toetsing en vorming, internationalisering met veel aandacht voor buitenlandse 195 
studenten hier, maar te weinig voor vertrekkende UvA-studenten, meer onderzoeksbudget 196 
genereren, AAA. Kyah vraagt of de raad zich ook bezig zal houden met onderwerpen die het 197 
College hoogstwaarschijnlijk aandraagt. Bart wil dat wel en deze onderwerpen onder de grote 198 
thema’s scharen. De AAA wordt naar GV-niveau getild.  199 
 Gaby kan zich minder vinden in de punten interdisciplinariteit, omdat zij niet weet hoe 200 
dit ingestoken moet worden. Cathelijne legt uit dat dit punt door de FSR-FNWI is aangedragen. 201 
Het IIS valt nu onder de FNWI, maar zal apart komen te staan en deze positie wil de FSR ter 202 
discussie stellen. In dat geval wil Gaby het punt niet aandragen voor het IP. Bart laat weten dat 203 
hij van FSRen wel het onderwerp heeft meegekregen, PPLE is een extreme vorm van 204 
interdisciplinariteit. Als tweede noemt Gaby internationalisering. Ook Bart wil niet meer 205 
investeringen om buitenlandse studenten naar Nederland te halen. Gaby vindt stabilisatie en  206 
een studentenstop in strijd met het aantrekken van meer internationale studenten. Farah 207 
verduidelijkt dat het om het aantrekken van toptalent gaat. Cathelijne vindt deze groep wel een 208 
meerwaarde voor de universiteit. De raad zal de visie over een gemakkelijk gefaciliteerde 209 
buitenlandgang van de UvA-student uitwerken. Jesse vraagt of de raad niet beter al prioriteiten 210 
kan stellen betreffende de punten. Cathelijne wil dit laten afhangen van de animo bij uitwerking 211 
van de onderwerpen. De beroepsoriëntatie vindt de raad niet nodig, hoewel het al bij veel 212 
opleidingen bestaat. Gaby vraagt zich af wat de student wil.  213 
 De thema’s worden onder de raadsleden verdeeld en van een hoofdverantwoordelijke 214 
voorzien. De groepen zullen zelf besluiten of hun thema een hoofdthema of kleiner stuk wordt 215 
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en besluit al dan niet de COR bij het thema te betrekken. Duidelijk is dat de raad 216 
onderwijskwaliteit bovenaan plaatst.  217 
 218 
140305-03 De IP groepen werken hun thema’s uit voor eind maart.          219 
    220 
14.34 Joris verlaat de vergadering.              221 

11. AFS (VERTROUWELIJK) 
De raad bespreekt het vervolg op de afwijzing AFS door de GV in vertrouwen.                   222 

12. CSR in de media 
 Folia was gisteren bij de simulatie en er staat een stuk in de Folia. Ook staat er een stuk over de 223 
begroting en het HVP in de Folia en wordt er over de tweede grote collegezaal gesproken.  224 

13. Wvttk 
 Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 225 

14. Rondvraag en sluiting   
Anne Louise nodigt de raadsleden uit voor en feestje bij haar thuis. Tariq vraagt of de mOER al 226 
is ontvangen. Dat is niet het geval. Bart vraagt hier wekelijks naar bij het College en heeft 227 
aangegeven dat de FSRen hun werk nu niet kunnen doen.   228 
 229 
140305-04 Sam en Bart gaan met spoed achter de mOER aan.    230 
 231 
Sam sluit de vergadering om 15.32 232 

Besluiten  
140115-01 De CSR besluit unaniem om een bedrag van 100euro uit te geven aan de Nieuwjaarsborrel. 233 
140212-02 De CSR besluit unaniem om een reactie te versturen aan dhr. Dijkgraaf en hem uit te nodigen  234 

om met de raad in gesprek te gaan met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord 235 
tijdens de pv van 140212. Over het proces wordt bericht via sociale media. 236 

140305-01 De CSR besluit unaniem om Cathelijne het mandaat van maximaal €1850,- te geven voor de  237 
organisatie van het inwerkweekend ’14-‘15.   238 

140305-02 De CSR besluit unaniem om zijn advies betreffende de instellingstarieven isb 2014 te  239 
versturen aan het College met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens de 240 
pv van 140305.   241 

140305-03 De CSR besluit unaniem om de informerende brief betreffende het Profileringsfonds te 242 
versturen naar het College met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens de 243 
pv van 140305. 244 

Actielijst       
140226-02 V&C schrijft een stukje voor de almanak van Machiavelli. 245 
140226-03 FSR afgevaardigden geven het zsm aan bij de secretaris als hun FSR af wil wijken van de 246 

campagnebudgetverdeling. 247 
140305-01 Het stuk iGovernance zal na ontvangst door o.a. Tariq, aan de raadsleden gestuurd worden. 248 
140305-02 Cathelijne en Sam nemen tijdens het DB de pro memori door, met de intentie de lijst in te  249 

korten.  250 
140305-03 De IP groepen werken hun thema’s uit voor eind maart. 251 
140305-04 Sam en Bart gaan met spoed achter de mOER aan.     252 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 253 

aan Sam. 254 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 255 

regels te houden. 256 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 257 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 258 
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alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 259 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 260 

via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 261 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 262 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 263 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 264 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 265 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 266 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 267 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 268 
130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-269 

mail van Irma. 270 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  271 

houden.  272 
131127-01 Raadsleden houden het mediaschema van Jessica in de gaten. 273 
140122-01 De CSR besluit na stemming de commissie V&C naar eigen inzicht, maar alleen indien het  274 

relevant en van toegevoegde waarde is, foto’s op Facebook te laten plaatsen waarop ook 275 
raadsleden staan afgebeeld. 276 
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