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Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. Update DAS 
7. INTREEweek 
8. AUC 
9. REC 
10. Studiegidsen 
11. CSR in de media 
12. Wvttk 
13. Rondvraag en sluiting 

Opening 
Sam opent de vergadering om 13.08 en verwelkomt de gasten.  1 

1. Post 
 Irma behandelt de postlijst. 2 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 3 

3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 

DB Voor het gezamenlijk inwerken is er met het VZO een definitief voorstel af. We komen 4 
nu aan in de uitwerkende en organisatorische fase. Voor het inwerken van de CSR zijn er de 5 
volgende groepen verantwoordelijk: CSR inwerkweekend: Jesse, Anne Louise, Bart en 6 
Cathelijne DB verkiezingen CSR 14-15: Jessica en Cathelijne, Commissieverdeling CSR 14-15: 7 
Bart, Izi en Jessica, Inwerktweeweken: het DB, Inwerkmap: eindverantwoordelijk Cathelijne.  8 

De deadline voor input voor de conceptversie voor het instellingsplan zit erop. 9 
Aankomende commissievergaderingen zullen aan de hand van de input discussiepunten 10 
besproken worden. Daarna zullen deze in de PV behandeld worden. Vorige week vrijdag was er 11 
ook het RvT overleg. Punten naar aanleiding van de agendaonderwerpen kunnen in de 12 
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commissies worden besproken. Cathelijne zal van 1 tot 10 mei Bart vervangen als 13 
commissievoorzitter. 14 
 15 
Afgevaardigden 16 

 17 
AMC      We zijn bezig met de onderwijsregelingen doornemen en de jaarroosters. 18 

 19 
FGw   20 
 21 
FdR We zijn nog steeds bezig met de extra kosten bovenop collegegeld, verbeterde 22 
communicatie naar studenten, oplossen 8-8-4 problemen. Het officiële PPLE 23 
instemmingsverzoek is binnen. Deze stuur ik zo door naar de PV. 24 
 25 
FEB Last week FSR FEB had a meeting with the OR. There we discussed the OER, to which 26 
there were no disagreements between the two councils. We also talked about strengthening the 27 
cooperation between the two organs. Another topic discussed was the opportunities that 28 
teachers at FEB receive to improve their didactic skills. It was said that BKO does not provide 29 
sufficient training for the teachers and serves more as a formality. An interesting thing was said 30 
about SKO, FEB claims that it provides the opportunity for teachers to follow an SKO, yet 31 
actually OR said that there is no SKO at FEB. Teachers cannot sign up for it. Lastly we talked 32 
about fraud. This topic was also discussed in the PV, where a decision was reached that the best 33 
steps to take are not to raise the attention of the public about the fraud case again. Another 34 
topic we noted, was that, besides the "Maple" tests it is still possible to cheat for bonus points in 35 
virtually every course that offers them. We decided to bring this up informally with the Dean.  36 
For the elections, FSR FEB is organizing an evening, where candidates for the FSR will be able to 37 
present themselves and students can ask them questions and get to meet the candidates. The 38 
next OV is on the 13th of May.   39 
 40 
FNWI      41 
 42 
FMG  De FSR FMG is weer erg druk bezig. Vorige week hebben we de OER PV gehad waarbij 43 
bijna alle punten van de OERen besluitvormend door de PV zijn gegaan. Er wordt op de FMG 44 
nog een jaar vastgehouden aan de huidige mOER, dus er zijn geen enorm grote verschillen. Een 45 
groot punt wordt wel de wijziging in veel OERen waarbij men het kopieerrecht van tentamens 46 
wil afschaffen. We willen echter ook praten over punten die geen wijzigingen in de OER zijn 47 
maar die we wel willen veranderen, zoals de geldigheidsduur van tentamens. Deze week 48 
hebben we ook een overvolle PV, waarbij we ons conceptadvies over de honoursopleidingen op 49 
de FMG gaan bespreken. Ook staat natuurlijk de verhuizing naar REC en de actie van volgende 50 
week op de agenda. Verder zijn we nog steeds bezig met de nieuwe dienstverlening op het REC 51 
(geharmoniseerde vakaanmelding, datanose, één superbalie als onderwijsbalie voor alle 52 
opleidingen) en met de adviesaanvraag over hoe studenten die afstevenen op een negatief BSA 53 
toch nog gemotiveerd kunnen worden om hun BSA te halen. Verder hebben we vorige week een 54 
SV/OC dag gehad waarbij we over de verschillende dossiers hebben gepraat met de 55 
studieverenigingen en de OC’s.  56 
 57 
Algemeen   Bart vertelt dat hij vanaf morgen anderhalve week met vakantie is. Cathelijne 58 
neemt zijn commissie waar. Kipras vertelt over het EiT debat en vraagt of ieder het facebook 59 
event wil verspreiden onder bekenden.  Tariq laat weten dat er heen HBO’er in het nieuwe ISO 60 
bestuur zit. Binnen O&O zal het IP besproken worden aan de hand van de input die bart heeft 61 
binnen gekregen.  62 

140430-01 De raadsleden verspreiden het facebookevent EiT onder bekenden.  63 

4. Update commissies 
O&F  Op dit moment hebben het instemmingsverzoek AUC en de perikelen rond de 64 
verhuizing REC prioriteit binnen O&F. Beide onderwerpen staan vandaag geagendeerd. Vrijdag 65 
hebben we Kees Lammers van huisvestingsontwikkeling vragen kunnen stellen tijdens de 66 

Pagina 2 ~ 5 



 Centrale Studentenraad 
studentenraad.nl/csr  ~  csr@studentenraad.nl 

 

vergadering van de COR. Jesse zal nog een verslagje maken. Over REC is ons niet veel meer 67 
duidelijker geworden. Over SP wist hij helaas te weinig om er uitspraken over te doen. Izi 68 
probeert een afspraak met Hans Amman te plannen. 69 
 70 

O&O  De brief over de model OER is afgelopen week verstuurd. Dit betreft de aanvullende 71 
reactie over een wijziging die gewijzigd is na ons advies. Daarnaast is het afschaffen van 72 
doorstroommasters besproken. O&O gaat dit dossier nu op centraal niveau ook bespreken. Er 73 
wordt hiervoor contact gezocht met de dossierhouders van de verschillende faculteiten. 8-8-4 is 74 
geüpdatet. Er is een extra dossierhouder bijgekomen, komende CV wordt het dossier 75 
uitgebreider besproken. Er zal verheldering worden gevraagd over de reactie op ons advies 76 
over harmonisering, omdat niet alles wordt begrepen. De commissie vraagt graag 77 
verduidelijking op bepaalde punten. Hiervoor wordt in de week van 5 mei gepoogd een 78 
afspraak te maken met Miek.  Voor studiebegeleiding is de enquête op Google Drive gezet zodat 79 
iedereen feedback kan geven. Op korte termijn volgt een afspraak met enkele studieadviseurs 80 
en wordt de vragenlijst besproken. Aankomende CV zal met name in het teken staan van 81 
discussies rondom het concept instellingsplan. 82 
 83 

V&C  Vorige week heeft de CSR zich aangemeld om een activiteit te organiseren voor de Dag 84 
van de Actieve Student. We zullen dit eventueel i.s.m. de FSR'en doen (wanneer zij interesse 85 
hebben), er zal een mail naar hen uitgaan. Voor meer informatie over het soort activiteit dat we 86 
organiseren kan je contact opnemen met dossierhouder Kyah (of Jessica). Verder nadert het 87 
evenement EiT ook met rasse schreden, deze week zullen er nogmaals uitnodigingen 88 
uitgestuurd worden en bij deze ook de vraag aan de afgevaardigde of hun FSR hier een stukje 89 
over op de facebook willen posten. De verkiezingen staan ook bijna voor de deur, vorige week is 90 
er een bijeenkomst geweest voor de partijen waarbij o.a. FS aanwezig was, toen is er ook door 91 
(bijna) alle partijen een gentlemen's agreement ondertekend. Het DvhJ team is vorige week ook 92 
bijeengekomen om voor aankomend jaar alvast wat knopen door te hakken en wat dingen op 93 
poten te zetten zodat het nieuwe DvhJ team enigszins ontlast wordt. Tenslotte is er door Tariq 94 
en Anne Louise ook een plan opgesteld voor de activiteit die we willen organiseren tijdens de 95 
Opening van het Academisch Jaar, mogelijk wordt dit iets met een wensboom, het wordt in 96 
ieder geval (hoe kan het ook anders ;)) awesome! 97 

5. Vaststellen agenda 
De update verkiezingen wordt van de agenda gehaald.  98 

6. Update DAS 
Bij de update wordt ook een korte toelichting over de alternatieve opening van het academisch 99 
jaar gegeven. Jessica begint met de Dag van de Actieve Student waar de CSR ook aan deel zal 100 
nemen. De Dag is in het leven geroepen om te laten zien dat studenten naast hun studie actief 101 
deelnemen aan het Amsterdamse (studenten)leven. Binnen V&C is bedacht om op het Spui te 102 
staan en quotes van voorbijgangers te verzamelen over de universiteit. Meer vragen kunnen 103 
aan Kyah gesteld worden. 104 
 Het academisch jaar wordt dit jaar meer van de student, omdat alle studieverenigingen 105 
zullen worden uitgenodigd en de raad het intermezzo mag vormgeven. Er is al een afspraak met 106 
BC geweest en er zal een filmpje gemaakt worden. Ook presenteert Jessica een aantal andere 107 
plannen voor de openingsdag.       108 

7. INTREEweek 
De CSR gaat deelnemen aan de INTREEweek om bekendheid te genereren. Om aan de beurs 109 
deel te nemen vraagt Jessica een mandaat voor de kosten die hieraan verbonden zijn. Naar 110 
aanleiding van het advies van de vorige CSR, is ervoor gekozen om twee kramen te nemen op de 111 
beurs.     112 
 113 
140430-01 De CSR besluit unaniem om maximaal €500,- uit te geven aan deelname 114 

aan de INTREEweek.  115 
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8. AUC 
Na een leespauze leest Izi de huidige regeling voor en daarna de verandering. Qualitaten qua lid 116 
wordt geschrapt. De conceptbrief ligt nu ter beoordeling voor aan de raad. Bart vraagt of de 117 
optie ‘nee’ binnen de commissie besproken is. Daar is inderdaad kort bij stil gestaan, vertelt Izi, 118 
de argumenten voor ‘nee’ waren volgens de commissie echter niet doorslaggevend. Vera vraagt 119 
of de raad een standpunt betreffende mevrouw Maex heeft ingenomen. Haar mogelijke 120 
aanstelling is binnen de commissie besproken. Er waren namelijk zorgen over de tijdsdruk die 121 
een extra aanstelling aan haar op zou leggen. Dit zou worden ondervangen door het hoorrecht 122 
bij de aanstelling. Dit recht vindt Vera (en ook bart)  niet veel om het lijf hebben. Meer dan 123 
hoorrecht zit er waarschijnlijk niet in, denkt Izi. Tevens zal de functie niet al te zwaar zijn en 124 
zijn er geen onderwijstaken. Bart ziet liever dat er geen mits aan de ‘ja’ moet worden 125 
toegevoegd, maar er meer uit gehaald kan worden.  126 

Er wordt besloten om de rechten van de FSR en SC ter discussie te stellen, omdat de 127 
commissie O&F hier niet uit kwam. Een optie is de FSR laten meebepalen over de tijdsverdeling 128 
van de decaan. Daartegenover wordt gezet dat decanen al veel nevenfuncties vervullen, waar 129 
FSRen ook geen adviesrecht in hebben. Gaby pleit voor adviesrecht van de FSR, omdat er van 130 
een gesloten functie naar een open functie wordt gegaan. Zij wil juist dat de medezeggenschap 131 
meer te zeggen krijgt over nevenfuncties van decanen. Ook vindt zij de functie er een die groter 132 
is dan een nevenfunctie en een die in der loop der tijd gaat groeien qua omvang. Twee 133 
raadsleden sluiten zich hierbij aan. Izi legt nogmaals de tegenargumenten voor. Een van de 134 
leden spreekt zich voor deze argumenten uit. Na een korte meningenronde blijkt de raad 135 
verdeeld. Bart vraagt of men het hoorrecht voldoende vindt? Liefst ziet hij een middenweg 136 
tussen het hoor- en adviesrecht. De optie SC hoorrecht en adviesrecht op het profiel wordt 137 
geopperd. Deze optie wordt door het merendeel van de raadsleden gedragen. Cathelijne leest de 138 
input van Farah voor, zodat deze mee wordt genomen.  139 

De kracht van ‘ja, mits’ en ‘nee, tenzij’ worden besproken en de raad zal voor de tweede 140 
optie pleiten. Inhoudelijke opmerkingen op de brief worden aan Sam doorgegeven. De brief zal 141 
binnen O&F worden doorgenomen en daarna worden geagendeerd op de pv, waarna de brief 142 
naar de GV gaat. 143 

9. REC 
Gaby licht het agendapunt toe. Er lijken veel dingen mis te gaan bij de bouw van het nieuwe 144 
REC. Onder andere lijkt het erop dat de bouw van de ingang vertraging op loopt. Ook is er 145 
onduidelijkheid over het aanbod van catering en studieplekken, onderwijszalen en kantoren, de 146 
fietsplatons en geluidsoverlast. De kantoren voor studieverenigingen kunne niet op de plek die 147 
beloofd was, waardoor zij (nog) niet in REC kunnen plaatsnemen. Gaby en Wouter kwamen 148 
toen op het idee om te pleiten voor het uitstellen van de verhuizing. Het nadeel van een verlate 149 
verhuizing is vooral van financiële aard. Gaby vraagt hoe de pv denkt over uitstel. De pv van de 150 
FMG vindt vanavond plaats. Bart spreekt zich uit voor uitstel, gezien er al veel problemen zijn 151 
aangekaart. Hij wil een lijst harde eisen voor verhuizen opstellen, waar de FSR zich dan ook aan 152 
moet houden als deze gehaald zijn. Cathelijne geeft aan dat gebouw A niet af is en er dus altijd 153 
overlast zal zijn. Izi vindt ook dat er naar oplossingen moet worden gezocht, maar dat een 154 
statement nu wel op zijn plaats is. Gaby vertelt over het vervolg in dit dossier en houdt de raad 155 
op de hoogte.           156 

10. Studiegidsen 
 Tariq legt uit hoe het ervoor staat met de studiegidsen. Hij heeft met mevrouw Wachter en dhr. 157 
Aarts van BC contact gehad. De nieuwe gids zal op 12 mei online komen in de nieuwe 158 
vormgeving. De planner gaat op 1 juni aan de slag. Volgens Tariq kan geleerd worden dat een 159 
persbericht door de hele raad gedragen moet worden, dan wel bekend moet zijn bij hen. Hij 160 
betreurd het dat dit in dit geval niet gebeurd is.    161 

11. CSR in de media 
Het persbericht van de raad is opgepakt door de media. De FSR heeft een stuk over REC in Folia 162 
gezet. 163 
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12. Wvttk 
Vera vraagt de pv over UvA matching wat er gebeurd als er te weinig aanmeldingen zijn. Zij 164 
begreep dat de werkgroep aanmelding door 75% van de studenten hoog genoeg is. Er zijn twee 165 
opties en Vera vraagt waar de raad zich achter schaart. De raad sluit zich aan bij optie die Tariq 166 
aandraagt: een stevige mail aan de studenten die zich nog niet hebben aangemeld. Vera vraagt 167 
daarna of een van de raadsleden een mail heeft ontvangen met een oproep tot inschrijven voor 168 
nieuwe opleidingen. Dat is niet het geval en Vera wil een persbericht uitsturen. Sam verwacht 169 
dat, gezien de datum in de wet staat en het gaat om inschrijven bij DUO, de UvA hier niet veel 170 
mee kan. Tariq stelt voor om een facebookbericht uit te sturen. De raad kan zich hierin vinden. 171 
Gaby stelt voor om de nationale media te interesseren voor de deadline van 1 mei. Een aantal 172 
raadsleden heeft dit nieuws al eens voorbij zien komen. Cathelijne geeft aan dat 173 
examencommissie inschrijvingen kunnen terugdraaien. Mogelijk kan dit in dit geval ook. Vera 174 
stelt voor om straks te bekijken voor hoeveel studenten er een probleem ontstaat en voor hen 175 
te vechten bij het College. Sam stelt voor dat Vera geen persbericht schrijft, maar Folia 176 
attendeert op de deadline en het facebookbericht. Vera gaat met de suggesties aan de slag.  177 
 178 
140430-02 Vera schrijft een stuk betreffende de aanmelddatum inschrijvingen 179 

nieuwe studies voor studenten voor facebook en attendeert BC hierop.           180 

13. Rondvraag en sluiting        
Volgende week is de pre-week van de verkieziengen waarop de verkiezingen volgen. Sam wil 181 
tijdens deze events de vergaderingen wel door laten gaan.  182 
 183 
Sam sluit de vergadering om 14.45 184 

Besluiten  
140409-02 De CSR besluit na stemming om het Education in Transition debat te organiseren voor een  185 

budget van maximaal 500,- euro. 186 
140423-01 De CSR besluit na stemming dat Gaby Lunansky deelneemt aan het panel in het debat over  187 

Education in Transition. 188 
140430-01 De CSR besluit unaniem om maximaal €500,- uit te geven aan deelname aan de INTREEweek. 189 

Actielijst         
140326-03 De CSR stelt een brief op ter reactie op de brief van FSR FNWI betreffende harmonisatie VU.  190 
140423-01 Bart neemt contact op met mevrouw Krol betreffende haar reactie op het advies  191 

harmonisatie UvA VU. Cathelijne en Kyah gaan bij haar langs.  192 
140430-01 De raadsleden verspreiden het facebookevent EiT onder bekenden. 193 
140430-02 Vera schrijft een stuk betreffende de aanmelddatum inschrijvingen nieuwe studies voor              194 

studenten voor facebook en attendeert BC hierop. 195 

Promemori 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 196 

regels te houden. 197 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 198 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  199 

houden.  200 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 201 
  via sociale media, WC krant en specifiek facebook en Twitter, onder andere via het  202 
  mediaschema. 203 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 204 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 205 
 206 
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