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Opening 
Sam opent de vergadering om 13.08 1 

1. Post 
 Irma behandelt de postlijst.  2 

 3 

2. Vaststellen notulen 
De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld. 4 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [26 maart 2014] 

  
Aanwezig:   Sam Quax, Cathelijne Kroon,  Izi Hitimana,  Jessica Endert,  Bart Mulders, Kipras 
Sederevicius, Kyah Smaal,  Jesse Schreurs,  Tariq Sewbaransingh,  Anne Louise Schotel, 
Farah Meeuse Slahouaoui,  Gaby Lunansky,  Vera de Weerdt          
Gast:            
Afwezig:  Soroosh Nassiri Nezhad              
Voorzitter: Sam Quax    
Notulist:  Irma Peters 

 



 

3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 

DB Er is een document naar iedereen gemaild waar voor alle werkgroepen ed een korte 5 
toelichting is geschreven. Tot donderdag hebben jullie de tijd om hier verbeteringen aan 6 
Cathelijne voor door te geven. Daarna zal het document definitief zijn. Als er in de toekomst nog 7 
veranderingen zijn kan ik die ook aanpassen. Gisteren was er de Lunch met de Rector, het 8 
onderwerp was AAA en hier kwam ook een terugblik op AFS naar voren. De rector startte met 9 
de vraag of we individueel konden aangeven hoe we tegen samenwerking aankeken en onze 10 
punten de aandacht te geven tijdens de lunch. Na een meningsronde reageerde de rector op 11 
onze punten. Helaas was een uur kort tijd en hebben we nog niet alle punten besproken. Ook 12 
hebben we kort nagesproken met de CSR en kwam het volgende naar boven: het ging 13 
voornamelijk over (het proces rond) AFS. De een vond dit prettig, omdat er geleerd moet 14 
worden van wat er fout ging, de ander had liever langer gesproken over AAA en hoe nu in de 15 
toekomst samenwerking tot stand kan komen. Verder is het voor meer van ons duidelijk wat de 16 
nut en noodzaak is, ongeacht of je het er wel of niet mee eens bent. Het gesprek was en voelde 17 
na een uur nog niet afgerond. Het voorstel is nu om het op de OV over dit onderwerp verder te 18 
spreken. Vanavond hebben we RvA om 20.00 in gebouw J/k. De agenda is naar iedereen 19 
verzonden en Sam heeft maandag hier nog een toelichting op gegeven. We gaan namelijk ons 20 
opdelen in drie groepen en laten drie thema’s aan bod komen: (1) AAA, (2) IP-proces en (3) 21 
Inwerken. Volgende week vrijdag 4 april is er een GV en de agenda wordt volgende PV 22 
voorbesproken. Afmeldingen moeten naar Cathelijne. 23 
 24 
Afgevaardigden 25 

 26 
AMC   27 

 28 
FGw    Deze week hebben we geen PV gehad omdat er te weinig mensen aanwezig zouden 29 
zijn. Volgende week donderdag hebben we de OV, waar we het gaan hebben over de OER, 30 
governance én ons 884 advies. Hier is tevens over gesproken met studenten en medewerkers. 31 
De insteek van de FSR is om het systeem af te schaffen.  32 
 33 
FdR    34 
 35 
FEB   This week FSR FEB continues the discussion on the topic whether Economics and 36 
Business bachelor should be split and the marketing of Amsterdam School of Business and 37 
Amsterdam School Economics. We are also writing an advice on the "Jaarverslag" FEB 2013. 38 
And working on the OER. If you would like to know more about any of these subjects please do 39 
ask me! 40 
 41 
FNWI   Maandag hadden we een kort BO, dat was verplaatst omdat de decaan vorige week 42 
ziek was. We hebben ervoor gezorgd dat we in plaats van adviesrecht alsnog nu al 43 
instemmingsrecht krijgen op de samenvoeging van Natuurkunde. Ook het BSA is besproken, we 44 
denken dat er nog heel wat te halen valt, zeker bij de IIS-opleidingen. We hebben het ook gehad 45 
over de evaluatie van 8-8-4, maar het directieteam is erg terughoudend met het verspreiden 46 
daarvan of überhaupt het aanpakken van de verbeterpunten. Verder zijn AKT’s opnieuw aan 47 
bod gekomen. We hebben vorige week een reactie gehad op het advies dat we in januari 48 
verstuurd hebben dat nog steeds over de OER 13-14 gaat, en in die reactie stond eigenlijk 49 
voornamelijk een beschrijving van het proces en dat de OER toch is vastgesteld zonder daarin 50 
ons advies meegenomen. We hebben nu afgesproken dat ons advies alsnog verwerkt gaat 51 
worden voor de nieuwe OERen en dat we de inhoudelijke discussie over AKT’s gaan voeren in 52 
de OER-gesprekken. We gaan deze week aan de slag met het vormen van een oordeel over de 53 
samenvoeging van Natuurkunde, we bespreken een advies over samenwerking in het 54 
masteronderwijs, en we krijgen een update over de OERen. We gaan kijken naar de begroting 55 
van de FNWI want we hebben daar eindelijk informatie over ontvangen. Ook werken we aan de 56 
open brief aan de academische gemeenschap waarin onze visie staat en we zijn bezig met het 57 
uitzetten van het inwerktraject.      58 
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 59 
FMG  De FSR FMG zal vanavond in de PV een advies over zaalreserveringen bespreken, 60 
waarin wordt geadviseerd om nog niet met de zaalreserveringensysteem pilot te beginnen in 61 
dit vroege stadium. We hebben ons daarbij ook gebaseerd op het CSR Huisvestingsplan advies. 62 
Verder zijn we druk bezig met de OERen. Ook zijn we bezig met het uitzoeken van de meningen 63 
over 884, met als doel het aanvragen van een evaluatie op de FMG over 884 bij de Decaan. Tot 64 
slot hadden we vanochtend weer een gesprek met Tom Verhoek waar we niet zo blij van 65 
werden, dus gaan we vanavond bespreken of we toch niet naar de Folia gaan met een artikel. 66 
 67 
ISO  68 

 69 

Algemeen  Gaby bedankt de raad voor het oppakken van haar werk tijdens haar 70 
afwezigheid. Jessica, Farah en Tariq zijn vorige week op de foto gegaan met het CvB. Irma laat 71 
weten dat er komende week nieuwe laptops komen.  72 

4. Update commissies 
O&F Naar aanleiding van kamervragen heeft Jet Bussemaker aangegeven dat het 73 
universiteiten niet is toegestaan om nainschrijvingen voor tentamens tegen betaling aan te 74 
bieden. Tentamens zijn noodzakelijk voor het volgen van een opleiding, waarvoor daarom geen 75 
andere kosten dan het collegegeld gerekend mag worden. De UvA heeft aangegeven 76 
waarschijnlijk geen nainschrijvingen meer toe te staan als daar geen administratiekosten voor 77 
gevraagd mogen worden. Miek heeft ons informeel gevraagd het CvB een ongevraagd advies te 78 
sturen waarin we aangeven dat we de mogelijkheid voor nainschrijven graag willen behouden. 79 
Miek denkt dat als de CSR en CvB samen optrekken we Den Haag in deze kwestie kunnen 80 
trotseren. Dit voorstel hebben we deze week in de CV besproken. O&F is van mening dat op de 81 
korte termijn nainschrijvingen mogelijk moeten blijven, en wil dus een ongevraagd advies 82 
sturen zoals Miek heeft gevraagd. Daarbij plaatst O&F twee kanttekeningen: (1) We hebben al 83 
geadviseerd dat we vinden dat tentameninschrijvingen automatisch zouden moeten gebeuren 84 
bij het vakinschrijven, nainschrijvingen voor tentamens zouden dan niet meer aan de orde zijn. 85 
(2) De 'administratiekosten' die gevraagd worden zijn belachelijk hoog (soms €50,- of meer), 86 
dat vinden we niet kunnen. Nainschrijvingen zouden veel goedkoper of zelfs gratis moeten zijn. 87 
Dit onderwerp staat volgende week op de PV agenda. Farah en Kipras zijn onze nieuwe 88 
contactpersonen 'integrale veiligheid'. Ze gaan met medewerkers praten over de meest 89 
uiteenlopende zaken op het gebied van veiligheidsbeleid. 90 

 91 

O&O De commissie wil een brief sturen naar het College om waardering uit te spreken over 92 
de stappen die het CvB op dit moment heeft genomen m.b.t. examencommissies. Deze brief is 93 
afgelopen CV besproken en wordt komende PV ter besluit voorgelegd. Daarnaast is er input 94 
geleverd op het onderwerp digitalisering van het instellingsplan. Deze input is afgelopen 95 
donderdag naar het desbetreffende IP-groepje gestuurd. Enkele weken terug is het dossier 96 
Studiebegeleiding van O&F naar O&O overgeheveld. Bij O&O was nog niet iedereen op de 97 
hoogte van de inhoud van dit dossier, dit is medegedeeld. Daarnaast is er een tijdpad opgesteld 98 
waarin is opgenomen wanneer de enquêtes over studieadviseurs worden opgesteld en 99 
afgestemd. De commissie is daarnaast geüpdatet over de huidige stand van zaken betreffende 100 
UvA Matching. Deze update zal aankomende PV informerend worden voorgelegd, zodat 101 
iedereen op de hoogte is. Aankomende CV kiest de commissie een insteek voor het dossier 102 
BKO/SKO. Tevens zal het honourskader weer besproken worden, bespreken we een wijziging 103 
van examendata in de model OER en wordt het dossier internationalisering opnieuw opgepakt. 104 
 105 

V&C  Aankomende vrijdag is het centraal medezeggenschapsevenement. Een mooi moment 106 
om met alle studentenraden eens te kijken naar de dingen de we gemeen hebben en de punten 107 
waarop we verschillen. We gaan er vanuit dat hier zoveel mogelijk mensen bij aanwezig zijn, 108 
want dan is het des te gezelliger en nuttiger. Verder zal deze week ook de tekst voor de 109 
algemene flyer van de CSR opgesteld worden en hopelijk kan deze dan ook aan het eind van de 110 
week besteld worden. Verder gaan we deze week contact opnemen met de eventuele sprekers 111 
voor het debat over education in transition. Zodra bekend is of deze aanwezig kunnen zijn 112 
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begint het evenement echt vormen aan te nemen en zal de PV hier verder over geïnformeerd 113 
worden. Er is ook een afspraak gepland met Yasha van BC om het te hebben over de 114 
alternatieve opening voor studenten van het academisch jaar. Daarnaast zal ik ook gaan kijken 115 
of het mogelijk is voor de SR om een company aan te maken op linkedin zodat mensen dit op 116 
kunnen nemen in hun werkervaring lijst. 117 

5. Vaststellen agenda 
Aan de agenda wordt de verlate tentameninschrijving toegevoegd.  118 

6. Update UvA matching 
Na een leespauze vraagt Tariq hoe het komt dat matching niet als proefstuderen wordt gezien. 119 
Vera geeft uitleg: in februari is het te vroeg voor studenten om zeker te zijn van hun keuze. 120 
Velen haken daardoor af. Vera vindt dit een positief punt, omdat zij dan in juni nog een keer hun 121 
studiekeuze kunnen checken, terwijl de werkgroep er anders tegenaan kijkt. Gaby vraagt hoe er 122 
met no shows wordt omgegaan. Er wordt uitgedragen dat studenten toch moeten komen, 123 
anders vervalt het recht op toegang tot een opleiding. Onduidelijk is of er dan nog wel toegang 124 
is tot een tweede deelname in juni. De twee afgevaardigden hebben al meerdere keren om 125 
verduidelijking gevraagd, maar deze is niet gekomen. Farah stelt voor dat zij de punten 126 
adresseert bij de stuurgroep die volgende week bijeen komt. Binnen O&O wordt het 127 
stappenplan verder uitgewerkt.     128 

7. Examencommissies 
De twee punten die voorgesteld zijn, zijn volgens Cathelijne goed haalbaar. De namen van de 129 
examencommissieleden staan online. Het lijkt een goed idee om te peilen of externe leden zijn 130 
aangewezen begin 2015. Izi vraagt of een brief nodig is. Cathelijne wil met de brief een positieve 131 
houding uitstralen. Ook wil zij middels deze brief de zaak overdragen aan de nieuwe raad. 132 
Volgens meerdere raadsleden is een brief dan niet nodig. Bart sluit zich aan bij het argument 133 
dat de raad door de brief een positieve houding laat zien. Ook betrokkenheid is hiermee 134 
gewaarborgd. Andere raadsleden spreken zich voor en tegen de brief uit. Er wordt geadviseerd 135 
om de vraag scherper te formuleren en in te kaderen.  136 
Al.1: De reden voor versturing ontbreekt. 137 
Al.2: geen 138 
Al.3: Over r. 13 wordt gevraagd op basis de verplichting bestaat. R. 16 wordt aangepast. R.18 139 
wordt objectiviteit en later wordt extern vervangen door onafhankelijk. Opgemerkt wordt om 140 
een omschrijving te geven van een extern lid. De term lid wordt blijvend aangehouden als 141 
omschrijving voor leden van de examencommissies.  142 
Al.4: Er wordt gevraagd of de alinea geschrapt kan worden, gezien deze niet veel toevoegt. 143 
Meerdere suggesties doen de ronde. Cathelijne bekijkt de suggesties en zal de alinea opsplitsen 144 
tussen de voorgaande en nakomende alinea’s.  145 
Gaby pleit voor opname van een opmerking over problemen binnen commissies. 146 
 147 
140326-01 Cathelijne past de brief betreffende examencommissies aan en brengt 148 

deze ter stemming terug naar een volgende pv.     149 

8. FNWI visie harmonisatie VU 
Izi geeft een korte uitleg aan het agendastuk. De pv wordt gevraagd of hij zich wil inzetten voor 150 
het wegnemen van drempels. Tariq vindt dat dit tegen het eerdere advies van de CSR ingaat. 151 
Kyah geeft uitleg aan het doel van het punt, wat gaat om harmonisatie van 152 
administratiesystemen op de hele UvA. Gaby ziet een vergaande harmonisatie niet zitten, voor 153 
haar is zeggenschap binnen de opleidingen van grote waarde. Kyah legt wel uit dat er op 154 
termijn gedacht wordt, bijvoorbeeld als de contracten met SiS en SAP aflopen. Tariq stelt voor 155 
om het niet over SiS te hebben. Wel is hij voor het faciliteren van samenwerking. Toch blijft hij 156 
erbij dat vorige week door de raad elders is aangegeven. Izi ziet geen verband in de 157 
argumentatie van Gaby. Cathelijne verduidelijkt dat de argumentatie elkaar in de greep houden: 158 
men wil niet harmoniseren want dat zou betekenen dat er een trend komt dat alles uiteindelijk 159 
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samen moet, maar het niet harmoniseren wordt veelal als reden gebruikt om de samenwerking 160 
niet te starten want er zijn geen faciliteiten die het mogelijk maken. Cathelijne stelt dat we als 161 
raad een knoop moeten doorhakken wat we willen. Ook andere raadsleden zien geen direct 162 
verband tussen harmonisatie met samenwerking als direct gevolg. Izi stelt de stelling bij en 163 
vraagt of de CSR zich bij de visie van de FSR wil voegen. Toch blijven een aantal raadleden dit 164 
strijdig te vinden met het advies dat eerder verstuurd is. Andere raadsleden zien inmiddels het 165 
probleem betreffende de nut en noodzaak beschreven in het advies als niet meer geldend. Er 166 
wordt besloten om het punt naar volgende pv te verplaatsen.  167 
 Vervolgens wordt het punt betreffende communicatie besproken. Bart geeft aan blij te 168 
zijn met de actie van de FSR, maar wil deze enkel door hen ondertekend zien. Tariq stelt voor 169 
om wel te helpen met het uitdelen van de brief. Kyah legt uit dat het een brief aan de 170 
academische gemeenschap betreft en geen manifest. Daarna geeft zij aan dat meerdere groepen 171 
worden gevraagd om een reactie op de brief.   172 
 173 
140326-02 Het agendapunt harmonisatie systemen uit de visie FNWI wordt  174 

verplaatst naar de pv van 140402.         175 
140326-03 De CSR stelt een brief op ter reactie op de brief van FSR FNWI.   176 

9. Examendata 
Momenteel bestaan er op de UvA 12 examendata. Deze regel wil het College wijzigen, zodat 177 
examendata ook voor in de toekomst kunnen worden aangegeven. Tariq legt daarbij dat bij de 178 
invoering van SiS voor deze 12 data is gekozen. Echter is het handig om elke dag van de week 179 
een examen aan te kunnen vragen. Bij het schrappen van de regel is het nog niet bekend welke 180 
data dan wel gekozen kunnen worden. Een regel die de raad aandraagt is de laatste inspanning 181 
die de student levert, dat kan een tentamen of scriptie zijn. Inspanning van de UvA volgt dan 182 
nog, maar telt niet mee. Voordeel voor de student is dat er een maand collegegeld teruggestort 183 
kan worden. Ook telt vertraging van de laatste inspanning van de UvA niet mee, wat voordeel 184 
kan hebben voor buitenlandgang of het beginnen aan een master. Er wordt gevraagd of de raad 185 
instemmingsrecht heeft op dit deel uit de mOER. Bart zal dit nakijken.  186 
Nadat Bart dit heeft uitgezocht in de WHW, blijkt dat de raad adviesrecht heeft. Met het oog op 187 
DOU, die geen examendata in de toekomst aanneemt, is de huidige regeling ook voor studenten 188 
nadelig. Tariq stelt voor om de kern van aanbodgericht diplomeren toe te voegen aan de brief. 189 
Tekstuele verbeteringen kunnen aan hem gestuurd worden        190 
 191 
140326-01 De CSR besluit na stemming om de brief wijzigingen examendata 192 

mOER te versturen aan het CvB met in achtneming van de wijzigingen 193 
zoals verwoord tijdens de pv van 140326.  194 

10. Verlate tentameninschrijving 
Verlate inschrijving kunnen omdat deze bij wet verboden blijken te zijn, afgeschaft worden. 195 
Middels een advies wil de raad zich hiertegen verzetten. Vera legt uit dat hertentamens op het 196 
AMC geen directe inschrijving geven aan studenten. Sam geeft aan dat het CvB volgende week 197 
een standpunt gaat formuleren. Met het advies hoeven zij niets te doen, maar indien de raad 198 
geen advies indient is de kans heel klein dat er wordt vastgehouden aan de oude regeling. Er 199 
zijn geen aanvulling op de aangegeven argumenten. Gaby geeft aan dat het voor het behoud van 200 
studiesucces ook van groot belang is dat verlate inschrijvingen blijven. Tariq wil de stem van de 201 
raad ook in Den Haag laten horen. Dat zou via de VSNU kunnen.     202 
 203 
140326-04 Sam stelt naar aanleiding van de opmerkingen gemaakt tijdens de pv 204 

van 140326 een advies op betreffende verlate tentameninschrijvingen 205 
en brengt deze ter besluitvorming naar een volgende pv.  206 

11. Instellingsplan 
- Onderwijskwaliteit 
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Anne Louise heeft alle opmerkingen van vorige week opgenomen in de tekst. Izi vraagt of 207 
de tekst positiever ingestoken is. Anne Louise heeft nog een wijziging en daarmee is Izi 208 
tevreden. Vera is het niet eens met de tegenstelling kwaliteit en kwantiteit. Er wordt gekozen 209 
voor kwaliteit en verwijdering van kwantiteit.  210 

Onderzoek en onderwijs vindt Izi scherp geformuleerd. Onderwijs als straf en tijd afkopen 211 
worden afgezwakt. De raad bespreekt wat wenselijk is en hoe dit in de visie te verwoorden. Izi 212 
stelt voor dat het afkopen van onderwijs mogelijk moet zijn, maar bij uitzondering. Anne Louise 213 
noemt het een symptoom, wat zal worden opgenomen in de tekst. Gaby is het niet eens met de 214 
focus op werkgroepen.  Hier was tijdens de vorige pv overeenstemming over. Gaby was toen 215 
niet aanwezig. Het woord ‘altijd’ zal geschrapt worden. Bij de kennisclips en hoorcolleges zal 216 
Anne Louise een voorbeeld plaatsen en aangeven dat het geen vervanging van elkaar is. Over 217 
vakevaluaties mist Vera een opmerking over toenemende consequenties. Ook wil zij duidelijk 218 
stellen dat studenten naast het vak ook de docent beoordelen. Dit laatste wordt overgenomen 219 
voor in de tekst. Gaby had nog graag iets over multiple choice teruggezien in de input. Jesse ziet 220 
de term ‘well rounded’ graag geschrapt.          221 

   222 
140326-02 De CSR besluit na stemming om het deel onderwijskwaliteit toe te  223 

voegen aan zijn input Instellingsplan aan het CvB met in achtneming van 224 
de opmerkingen zoals verwoord tijdens de pv van 140326.  225 

 226 
Internationalisering 227 
Het deel aandachtspunten en suggesties wordt zonder opmerkingen doorgelopen en het 228 

stuk is daarmee goedgekeurd.  229 
 230 

140326-03 De CSR besluit na stemming om het deel internationalisering toe te  231 
voegen aan zijn input Instellingsplan aan het CvB.  232 

 233 
Science in Transition 234 

Kyah vraagt of een andere naam gekozen kan worden voor dit agendapunt. Een aantal 235 
suggesties worden geopperd. Sam vat het stuk samen en deze wordt vervolgend per alinea 236 
besproken. Over sfeer geeft Vera een opmerking mee over klanten en studenten. Tariq wil de 237 
zin geheel schappen. Hier wordt gehoor aan gegeven. Cathelijne is het er niet mee eens dat het 238 
deel over ‘de universiteit is geen bedrijf’ in het instellingsplan terug moet komen. Andere 239 
raadsleden willen het stuk behouden. Izi merkt op dat het deel onderzoek dat belangrijker is 240 
dan onderwijs, mogelijk meer uitleg vergt. Later zullen hij en Sam dit bespreken. Tariq vraagt 241 
wat het advies is. Het allocatiemodel moet zo worden vormgegeven dat er prikkels zijn voor 242 
beide vakken.        243 

 244 
140326-04 De CSR besluit na stemming om het deel Science in Transition toe te  245 

voegen aan zijn input Instellingsplan aan het CvB met in achtneming van 246 
de opmerkingen zoals verwoord tijdens de pv van 140326.  247 

 248 
Medezeggenschap & zeggenschap 249 
Opnieuw geeft Sam de strekking van de tekst kort weer. Tariq stelt voor om iets op te 250 

nemen over kwaliteit van personeel en dus ook bestuur in de inleiding. Aan gehoord voelen 251 
wordt zijn toegevoegd. Vera vraagt welke mogelijkheden van communicatie de CSR vraagt van 252 
het College. Sam vindt dat mogelijk te toegespitst, hij voegt wel een voorbeeld toe. Gaby wil het 253 
naast de CSR ook hebben over de FSRen en tijdige adviesaanvragen aan hen. Sam zal verwijzen 254 
naar het stuk van de ISO betreffende rechtspositie. Sam doet een aanpassing aan het deel over 255 
ontvangst van de CvB agenda.       256 

 257 
140326-05 De CSR besluit unaniem om het deel medezeggenschap en  258 

zeggenschap toe te voegen aan zijn input Instellingsplan aan het CvB met 259 
in achtneming van de opmerkingen zoals verwoord tijdens de pv van 260 
140326. 261 

 262 
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Digitalisering 263 
Tariq geeft een inleiding en vertelt dat de raad zal inzetten op een gedigitaliseerde 264 
leeromgeving. Dit kan binnen blackboard, maar ook daarbuiten. In een aanvullend advies kan er 265 
meer op de inhoud en mogelijkheden worden ingegaan. De raad neemt het advies per alinea 266 
door: Bart vraagt wat er met een ‘volwaardige’ leeromgeving bedoeld wordt. Tariq geeft aan dat 267 
de omgeving meer moet zijn dan een systeem voor het delen van bestanden en zal dit in de 268 
tekst voegen. Er worden een aantal tekstuele wijzigingen doorgegeven.      269 

 270 
140326-06 De CSR besluit na stemming om het deel digitalisering toe te voegen aan  271 

zijn input Instellingsplan aan het CvB met in achtneming van de 272 
opmerkingen zoals verwoord tijdens de pv van 140326. 273 

 274 

- Student experience 

Farah geeft een korte samenvatting van het document en vraagt of de raad het eens is met de 275 
strekking. Na een leespauze merkt Cathelijne op dat de mogelijkheid tot het eten van maaltijden 276 
gefaciliteerd dient te worden. Over begeleiding merkt Kipras op meer over stages in het stuk te 277 
zetten. Vera merkt op dat dit al in het stuk internationalisering wordt aangemerkt. Bart merkt 278 
op over mentorprogramma dat de strekking niet geheel duidelijk is. Het idee is volgens Tariq 279 
dat eerstejaars moeten kunnen kiezen mee te doen met een programma. Ze worden dan 280 
gekoppeld aan een meerderejaars. Dit zal worden uitgelegd in de tekst. Bij diversiteit wordt een 281 
‘hoger gehalte’ verandert in hogere mate. Verwezen zal worden naar een rapport betreffende 282 
diversiteit. Farah vraagt of zij iets moet toevoegen over toetsen. Dit blijkt niet nodig.           283 
 284 
140326-07 De CSR besluit na stemming om het deel student experience toe te  285 

voegen aan zijn input Instellingsplan aan het CvB met in achtneming van 286 
de opmerkingen zoals verwoord tijdens de pv van 140326. 287 

- Aanreiking aan CvB 

Bart stelt voor een korte brief te schrijven ter aanreiking aan het CvB. Bart zet alle stukken in 288 
een format, dat nog eenmaal door Irma wordt doorgenomen. Het rapport zal worden voorzien 289 
van een voorblad en inhoudsopgave. Bart ontvangt de stukken graag voor vrijdag 12.00u. Bart 290 
voegt toe dat het rapport op het OV zal terugkomen. 291 

 
140326-05 De input van de CSR betreffende het Instellingsplan wordt volledig  292 

geïntegreerd in een document aangeboden aan het College middels een 293 
brief en verheldering tijdens de komende OV.  294 

12. CSR in de media 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 295 

13. Wvttk 
 Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 296 

14. Rondvraag en sluiting   
De kaart voor Karsten is ondertekend.  297 
 298 
Sam sluit de vergadering om 16.32 299 

Besluiten  
140115-01 De CSR besluit unaniem om een bedrag van 100euro uit te geven aan het  300 

medezeggenschapsevenement. 301 
140326-01 De CSR besluit na stemming om de brief wijzigingen examendata mOER te versturen aan het  302 
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CvB met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens de pv van 140326. 303 
140326-02 De CSR besluit na stemming om het deel onderwijskwaliteit toe te voegen aan zijn input  304 

Instellingsplan aan het CvB met in achtneming van de opmerkingen zoals verwoord tijdens 305 
de pv van 140326. 306 

140326-03 De CSR besluit na stemming om het deel internationalisering toe te voegen aan zijn input  307 
Instellingsplan aan het CvB. 308 

140326-04 De CSR besluit na stemming om het deel Science in Transition toe te voegen aan zijn input  309 
Instellingsplan aan het CvB met in achtneming van de opmerkingen zoals verwoord tijdens 310 
de pv van 140326. 311 

140326-05 De CSR besluit unaniem om het deel medezeggenschap en zeggenschap toe te voegen aan  312 
zijn input Instellingsplan aan het CvB met in achtneming van de opmerkingen zoals  313 
verwoord tijdens de pv van 140326. 314 

140326-06 De CSR besluit na stemming om het deel digitalisering toe te voegen aan  315 
zijn input Instellingsplan aan het CvB met in achtneming van de opmerkingen zoals  316 
verwoord tijdens de pv van 140326. 317 

140326-07 De CSR besluit na stemming om het deel student experience toe te voegen aan zijn input  318 
Instellingsplan aan het CvB met in achtneming van de opmerkingen zoals verwoord tijdens 319 
de pv van 140326. 320 

Actielijst       
140319-01 Cathelijne schrijft een brief betreffende dubbele benoemingen naar aanleiding van de  321 

opmerkingen uit pv 140319 en brengt deze ter oordeelvorming terug naar een volgende pv.   322 
140326-01 Cathelijne past de brief betreffende examencommissies aan en brengt deze ter stemming 323 

terug naar een volgende pv. 324 
140326-02 Het agendapunt harmonisatie systemen uit de visie FNWI wordt verplaatst naar de pv van  325 

140402.         326 
140326-03 De CSR stelt een brief op ter reactie op de brief van FSR FNWI. 327 
140326-04 Sam stelt naar aanleiding van de opmerkingen gemaakt tijdens de pv van 140326 een advies 328 

op betreffende verlate tentameninschrijvingen en brengt deze ter besluitvorming naar een 329 
volgende pv.  330 

140326-05 De input van de CSR betreffende het Instellingsplan wordt volledig geïntegreerd in een 331 
document aangeboden aan het College middels een brief en verheldering tijdens de komende 332 
OV. 333 

Promemori 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 334 

regels te houden. 335 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 336 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  337 

houden.  338 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 339 

  via sociale media, WC krant en specifiek facebook en Twitter, onder andere via het  340 

  mediaschema. 341 

130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 342 
Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 343 

 344 
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