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Agenda 

Opening 

1. Post 

2. Vaststellen notulen 

3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 

4. Update commissies 

5. Vaststellen agenda 

6. SMART Magazine 

7. Model OER 

8. CSR in de media 

9. Wvttk 

10. Rondvraag en sluiting 

Opening 
Sam opent de vergadering om 13.08 en geeft het woord aan de drie toehoorders, zodat zij zich 1 

kunnen voorstellen. Zij gaan een presentatie geven over de medezeggenschap aan de andere 2 

eerstejaars van hun opleiding.  3 

1. Post 
 Cathelijne behandelt de postlijst. 4 

2. Vaststellen notulen 
De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld. 5 

3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 
DB  Vorige week vrijdag was het VZO. Hier waren de FNWI, FMG en AMC aanwezig. Met 6 

name het voorstel voor het gezamenlijke inwerktraject voor de medezeggenschap (startdag, 7 

maagdenhuisweekend etc.) is goed doorgelopen. Verder is er aandacht besteed aan het IP. Op 8 

vrijdag was ook het DB overleg met de CSR en COR. Sam en Radboud gaan een voorstel 9 

schrijven voor de GV omtrent een vast 'team' die AAA in de gaten houden n.a.v. de GV op 4 10 

april. Verder is hier gesproken over het verzoek van David-Jan Donner om de GV notulen van de 11 

instemmingsGV over AFS te wijzigen. Hier betreft het de status van een gast of het publiek die 12 

aanschuift bij een vergadering. De notulen zullen niet worden geschrapt, maar Sam zal een 13 

voorstel doen om een voetnoot te plaatsen. Ook kan het zijn dat er een voorstel tot het wijzigen 14 

van het HR wordt ingediend over het publiek en de GV.  15 

Verder zullen de dossierhouders AUC van de COR en de CSR bij elkaar komen om het 16 

instemmingsverzoek te bespreken. Verder heeft Sam een stuk geschreven namens de CSR voor 17 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [16 april 2014] 

  

Aanwezig:   Sam Quax, Cathelijne Kroon, Izi Hitimana,  Jessica Endert,  Bart Mulders, Kipras 

Sederevicius, Kyah Smaal,  Jesse Schreurs,  Tariq Sewbaransingh,  Anne Louise Schotel,  

Gaby Lunansky,  Vera de Weerdt            

Gast: 3 studenten (Kunstmatige Intelligentie)                

Afwezig: Soroosh Nassiri Nezhad,  Farah Meeuse Slahouaoui 

Voorzitter: Sam Quax    

Notulist:  Irma Peters 
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in het jaarverslag van de UvA. Voor het inwerken van de CSR 14-15 hebben we met het DB de 18 

doelen opgesteld. Verder zal er begonnen worden met het opdelen van het CSR inwerktraject in 19 

verantwoordelijke groepjes. Ook zullen we volgende week in het DB de inleidende 20 

hoofdstukken van de inwerkmap bespreken en om dit te schrijven zullen de inleidende 21 

hoofdstukken ook verdeeld worden. De deadlines voor de inwerkmap (zowel inleidende 22 

hoofdstukken als de dossiers) worden gemaild. Ook hebben we volgende week vrijdag op 25 23 

april het RvT overleg. Deze vindt plaats van 13.30 tot 14.30 (de conceptagenda is bij de PV 24 

stukken gemaild).  Klein detail: op maandag tweede paasdag is CREA dicht en zijn we vrij! Om 25 

deze reden is er op dinsdag DB vergadering en zal de agenda volgende week wat later verstuurd 26 

worden. 27 

 28 

Afgevaardigden 29 

 30 

AMC  Wij zijn bezig met de OER'en. Op dit moment hebben we de bachelor OER en de MIK-31 

OER binnen. De master OER van geneeskunde komt waarschijnlijk pas begin mei. Verder zijn 32 

we bezig met de Semi-arts-stage. Het AMC wil dat studenten niet zelf een plek kunnen regelen 33 

voor hun SAS. Hierdoor bestaat het risico dat studenten een SAS moeten doen op de afdeling 34 

van hun 2e of 3e keus. Wij vinden dit niet wenselijk. 35 

 36 

FGw     37 

 38 

FdR  Gisteren is er een succesvolle OV geweest. De FSR heeft een succes behaald mbt de 39 

kosten verlate tentameninschrijving. Ook is er weer uitgebreid gesproken over PPLE. De FSR 40 

heeft zijn twijfels gezet bij met name de begroting en de gemeenschappelijke regeling. De FSR 41 

ligt overigens op één lijn met de OR en we gaan het instemmingstraject zo goed als het kan op 42 

elkaar afstemmen. Het 8-8-4 systeem is inmiddels ook voorzichtig geëvalueerd en de 43 

problemen geanalyseerd. Om de knelpunten en oplossingen zo goed mogelijk te kunnen 44 

aanpakken wordt er een apart overleg ingepland. Tot slot krijgen we donderdag waarschijnlijk 45 

de reactie op de OER adviezen. Hieruit zal waarschijnlijk een kleine wijziging tav de collectieve 46 

nabespreking blijken. 47 

 48 

FEB   Mogelijk wordt er verhuisd naar REC M. Echter is dit gebouw gehuurd. Daarnaast is 49 

de FMG groter gegroeid dan verwacht, waardoor REC mogelijk te klein wordt.   50 

 51 

FNWI     Morgenochtend voor de PV is er een IO. Hier zullen onder andere de OERen en de 52 

beleidsbegroting van de FNWI besproken worden. Ook zullen we het hebben over 53 

afvalscheiding op Science Park (in het kader van duurzaamheid) en krijgen we een update over 54 

joint degrees. Verder bespreken we deze week uitgebreid hoe we nu verder willen met 8-8-4. 55 

Bij de FNWI is er dus een evaluatie geweest waar een aantal niet al te positieve punten zijn 56 

uitgekomen, maar deze worden verder niet opgepakt en de evaluatie mag niet worden 57 

verspreid. Ook staan op de agenda: Studieadvies, audiovisuele faciliteiten, input voor het 58 

instellingsplan en de inwerkmap. 59 

 60 

FMG  De FSR FMG heeft vandaag OV. Op de agenda staan dienstverlening, zaalreservering 61 

REC, internationalisering en 884. Verder zal het conceptstuk voor het REC stuk in de Folia voor 62 

de laatste keer besproken worden. 63 

 64 

Algemeen Bart laat over de UCO weten dat de rector heeft aangegeven dat de selectieve 65 

masters overal zullen worden ingevoerd. Het instellingsplan is daarna lange tijd besproken. 66 

Gaby en Vera zullen de veragdering eerder verlaten. Cathelijne vraagt de raadsleden of zij tips 67 

hebben voor het inwerktraject. Deze kunnen ze aan haar meegeven. In het een na laatste GV 68 

verslag zal het deel gezegd door Emma Boumans in een voetnoot worden opgenomen, vertelt 69 

Sam. Dit om het schrappen van de tekst tegen te gaan. In het HR zullen afspraken komen over 70 

het uitnodigen van gasten. Daarnaast zal worden besproken hoe om te gaan met AAA. Hier 71 

zullen Sam en Radboud voorstellen voor schrijven en verantwoordelijken voor aanwijzen. Tariq 72 

vraagt aan alle afgevraagdigden of de FSRen op de hoogte zijn gebracht van het intrekken van 73 
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de examendata uit de mOER.  Geen van de afgevaardigden heeft hier bericht over gehad binnen 74 

de FSR.         75 

140416-01 Raadsleden geven tips voor het inwerktraject mee aan Cathelijne.    76 

4. Update commissies 

O&F  Gaby, Jesse, Tariq en Izi hebben afgelopen week PPLE stukken gelezen. Er wordt veel 77 

van studenten verwacht, PPLE krijgt een BSA van 54 punten, punten blijven slechts 4 jaar 78 

geldig, tegenover 10 jaar aan de FdR en in de begroting wordt er van uitgegaan van een 79 

rendement na het eerste jaar van 90%. Verder is het besturingsmodel op dit moment nog te 80 

summier SOMO, een nonprofit die onderzoek doet naar multinationals en hun invloed, heeft 81 

contact met ons gezocht. Ze zijn bezig met een project 'Electronics Watch' waarbij instellingen 82 

door heel Europa worden aangespoord bij grote aanbestedingen voor Electronica (computers, 83 

tablets) rekening te houden met de arbeidsomstandigheden bij de producent. Farah, Kipras en 84 

Izi gaan SOMO helpen de UvA hierbij aan te laten sluiten. 85 

 86 

O&O  De commissie heeft afgelopen week niet vergaderd. Wel is de brief betreffende de 87 

model OER afgerond n.a.v. de input van de PV. De dossierhouders Honours hebben veel tijd 88 

gestoken in de voorbereiding van de OV, waarop dit onderwerp geagendeerd staat. 89 

Aankomende CV zal er gesproken worden over de NSE, 8-8-4 en internationalisering. Dit laatste 90 

heeft met name de focus op de wijze waarop het dossier op de verschillende faculteiten speelt 91 

en het bijzonder kenmerk internationalisering van de NVAO. 92 

 93 

V&C   Vorige week is er nagedacht over de wijze waarop we mee gaan doen met de Opening 94 

van het Academisch Jaar. Gezien de tijdsdruk is het niet mogelijk een erepenning uit te reiken 95 

voor een student, daarom is ervoor gekozen een intermezzo te organiseren op basis van een 96 

kritische column (DWDD stijl) met daarbij nog een stukje film en een activiteit. Voor meer 97 

informatie kun je terecht bij de dossierhouders Anne Louise en Tariq. Verder zijn er 98 

vorderingen gemaakt met het event EiT en de verkiezingen, deze projecten liggen op 99 

schema.  Aankomende week is de deadline voor de nieuwe wc krant, zal er een artikel over EiT 100 

naar de folia uitgaan om het event te promoten en moeten we een beslissing nemen hoe we 101 

invulling gaan geven aan het start magazine. Ook is er besloten dat we mee gaan doen met de 102 

Dag van de Actieve Student (DAS) deze week is er een afspraak met ASVA om te kijken wat de 103 

CSR eventueel zou willen organiseren. Er wordt gevraagd naar de plek in het panel. Jessica is 104 

bereid om haar plek af te staan, maar vooralsnog blijft zij panellid. 105 

5. Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  106 

6. SMART Magazine 

Na een leespauze licht Jessica het artikel toe. Vorig kjaar heeft Zilla zich een week laten volgen 107 

door commissie INTREE voor hun magazine. De commissie V&C wil de inhoud over zowel de 108 

CSR als het leven van het lid laten gaan. Van belang is nu wie zichzelf wil opgeven voor foto's in 109 

het blad. Tariq geeft zich op.  110 

140416-01 De CSR besluit unaniem dat raadslid Tariq de hoofdrol gaat spelen in de 111 

fotorapportage over de CSR in SMART Magazine. 112 

7. Model OER 

Cathelijne legt het agendastuk uit. Hoewel de model OER al definitief is wil de raad zijn stem 113 

laten horen over de uitgangseis van honours. Hij is van emning dat een 7 daarvoor moet gelden. 114 

De alinea's worden doorgenomen: 115 

Al.1: Tariq geeft aan dat de brieven van de raad meestal beginnen met een inleidende zin.  116 
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Al.2: Cathelijne zoekt uit of het de aanbiedingsbrief of de reactie was, waar hetgeen de CSR 117 

bedoelt, in staat. Jessica geeft een aantal tekstuele wijzigingen mee. Kyah begrijpt regel 20 niet 118 

geheel en vraagt om uitleg. Cathelijne geeft aan dat zij niet wil dat docenten studenten een 119 

hogere waardering gaan geven omdat zij de 7,5 moeten halen. De zin wordt geschrapt. Er wordt 120 

gevraagd waarom het argument honours versus cum laude uit de brief is gelaten. Vorige keer is 121 

daar weinig aandacht aan gegeven, maar Cathelijne kan dit opnemen.  122 

Al.3: geen. 123 

Gaby wil graag vragen om een schriftelijke reactie, gezien er dan bewijs op tafel ligt als de zaak 124 

lopende blijft. Met uitleg dat dit voor de FSRen van belang is, zal deze zin worden opgenomen.        125 

140416-02 De CSR besluit unaniem om de brief betreffende de uitgangseis  126 

honours uit de model OER aan het College te versturen, met in 127 

achtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens de pv van 128 

140416. 129 

8. CSR in de media 

De analyse studentenpartij mei en UVASOCIAAL staat op Folia.nl. ook zal er een stuk komen 130 

over het Instellingsplan. Jessica was bij de Vu waar werd gesproken over AAA. Zij verwacht dat 131 

hier ook mediaaandacht aan wordt geschonken. Er blijkt een fraudezaak te zijn aan de UvA. De 132 

raad zal de zaak volgen.  133 

9. Wvttk 

 Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 134 

10. Rondvraag en sluiting        

Irma vraagt of er vragen zijn over de agenda RvT. Het Instellingsplan wordt aan de agenda 135 

toegevoegd en zij gaat de agenda versturen. Tariq vraagt wie er mee gaan naar ASVA denktank 136 

over het Instellingsplan. Het ISO AV valt gelijk met de RvT.  137 

Sam sluit de vergadering om 14.06 138 

Besluiten  
140409-01 De CSR besluit na stemming om Jessica Endert namens de raad deel te laten nemen aan het  139 

debat. 140 

140409-02 De CSR besluit na stemming om het Education in Transition debat te organiseren voor een 141 

budget van maximaal 500,- euro. 142 

140416-01 De CSR besluit unaniem dat raadslid Tariq de hoofdrol gaat spelen in de fotorapportage over 143 

de CSR in SMART Magazine. 144 

140416-02 De CSR besluit unaniem om de brief betreffende de uitgangseis honours uit de model OER 145 

aan het College te versturen, met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens 146 

de pv van 140416. 147 

Actielijst         
140326-03 De CSR stelt een brief op ter reactie op de brief van FSR FNWI betreffende harmonisatie VU. 148 

140402-01 De afgevaardigden bekijken het honourskader binnen hun faculteit en brengen het advies  149 

van Gaby naar hun FSR.  150 

140416-01 Raadsleden geven tips voor het inwerktraject mee aan Cathelijne.    151 

 152 

Promemori 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 153 

regels te houden. 154 

121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 155 

131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  156 

houden.  157 
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130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 158 

  via sociale media, WC krant en specifiek facebook en Twitter, onder andere via het  159 

  mediaschema. 160 

130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 161 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 162 


