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Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. REC 
7. Instellingsplan 
8. Visie FNWI 
9. CSR in de media 
10. Wvttk 
11. Rondvraag en sluiting 

Opening 
Sam opent de vergadering om 13.10 en kondigt een traktatie voor de raad aan. Afgelopen week 1 
is er veel gebeurd en heeft de raad zich voluit ingezet voor EiT, de REC actie en deze week voor 2 
de verkiezingen, wat om een presentje vraagt. Cupcakes worden uitgedeeld en direct genuttigd.    3 

1. Post 
 Irma behandelt de postlijst. Sam roept de raadsleden op om naar de AAA discussieavond te 4 
gaan op 28 mei. 5 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 6 

3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 
 7 

DB  Het DB heeft naar aanleiding van de vorige PV een conceptbrief opgesteld voor een 8 
reactie op het concept instellingsplan. Verder is er ook gewerkt aan een reactie op de visie van 9 
de FSR FNWI. Beide komen terug op de agenda. Verder was er vorige week het VZO. Hier zijn 10 
updates gegeven over de verkiezingen en het inwerken en er werd gesproken over actief 11 
diplomeren, PPLE, REC, de OER'en en de het instellingsplan. Voor het inwerken van de CSR zijn 12 
de eerste plannen bedacht over het inwerkweekend. Verder loopt ook de organisatie van het 13 
gezamenlijke inwerktraject. Voor de startdag zijn offertes ontvangen en deze week is er een 14 
afspraak met TAQT over de trainingen, zoals voorzitterstraining, belbin, maagdenhuisweekend 15 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [14 mei 2014] 

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

 



 

ed. Aankomende vrijdag heeft het DB een overleg met het DB van de COR. Onderwerpen die hier 16 
naar voren gaan komen zijn: IP, PPLE, AUC en de AAA.  17 
 18 
Afgevaardigden 19 

 20 
AMC       21 

 22 
FGw   23 
 24 
FdR PPLE is nog altijd het hoofddossier. Er wordt toegewerkt naar het 25 
instemmingsverzoek. De FSR staat nu redelijk positief tegenover dit verzoek, maar er moeten 26 
nog dingen uitgezocht worden.   27 
 28 
FEB Yesterday we had our OV. The Dean said on renovation/relocation of other 29 
faculties, that he finds it unlikely that FMG will not move to rec from September. He particularly 30 
named that not moving would incur significant costs. The Dean also said that renovation of FEB 31 
is partly delayed because of the unclarity considering FMG relocation. We talked about the 32 
option of splitting the economics and business bachelor. It was expressed that splitting the 33 
bachelor into several different tracks is preferred by the board, they are still evaluating all the 34 
options. It was also said that if the bachelor is split, separating the curriculum of the first years 35 
is perceived as a better option than keeping it together. At the moment, in E&B bachelor you 36 
have first year of combined courses from economics and business and then in a second you 37 
specialize more particularly which track you want to follow, economics or business, or 38 
accounting, or finance. We also talked about the new educational programs at FEB which will 39 
start from September. Both of these are joint masters with the VU. "Entrepreneurship" and 40 
"Business in Society". The Dean was unclear about the procedure considering 41 
medezeggenschap's right if consent. He said that they are still figuring out how this works and 42 
that perhaps the right of consent lies with the VU medezeggenschap. Possibly the E hall can’t be 43 
renovated. This is a problem for the student associations, who have to move to other buildings.  44 
   45 
FNWI     We hebben deze week een gesprek met de decaan over onze visie. We hebben een 46 
aantal opties besproken hoe studenten beter betrokken kunnen worden bij het maken van 47 
plannen voor nieuwe samenwerkingsverbanden, maar we zijn er nog lang niet. We hebben ook 48 
gesproken over het instellingsplan, daar zullen we ook meer bij betrokken gaan worden. 49 
Vanmiddag is het eerste studentencolloquium, een initiatief van de FSR maar mede-50 
georganiseerd door de faculteit zelf. Het colloquium zal bestaan uit een wetenschappelijk 51 
praatje (presentatie van een onderzoeker) en een beleidspraatje door de onderwijsdirecteuren. 52 
Dit is voor studenten ook een moment om input te geven over beleidsmatige zaken, dus al een 53 
stapje in de goede richting! Volgende week hebben we een BO. Op de agenda staan: update 54 
stand van zaken samenwerking met de VU, vragen over administratiesystemen, onze adviezen 55 
over studieadvies en laptopfaciliteiten en de OER A. Verder hebben we samen met de OR een 56 
brief gestuurd om het besluit over locatieprofielen op te vragen (hier werd in de brief van het 57 
CvB aan de GV naar verwezen, maar heeft de FSR nooit iets over gehoord) en deze zal ook 58 
besproken worden. Deze week versturen we een brief over de OERen en bepalen we met welke 59 
OERen we al kunnen instemmen. We bespreken het inwerkweekend, een conceptadvies over 60 
extra kosten bovenop collegegeld, de discussieavond over AAA op 28 mei en het jaarverslag van 61 
de FNWI. 62 
 63 
FMG  Het belangrijkste voor de FMG was deze week natuurlijk de REC de verhuizing actie!! 64 
We zijn erg blij met hoe de actie is gegaan en hebben deze week alweer twee 65 
actievergaderingen. Verder is er na de actie een gesprek geweest met de Decaan en is er 66 
donderdag een gesprek met Kees Lammers en Hans Amman. Verder hadden we dinsdag OER 67 
OV met de decaan en alle Opleidingsdirecteuren. De FSR heeft voor nu met geen enkele concept 68 
OER ingestemd dus de onderhandelingen zijn gestart. Het is een goede OV geweest, over bijna 69 
alle punten konden we onderhandelen en zullen we er wel uitkomen, behalve op de punten 70 
over het kopieerrecht van de gemaakte tentamens en de geldigheidsduur van tentamens. 71 
Volgende week komen de Opleidingsdirecteuren met de tweede conceptversie, waarop de FSR 72 
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weer kijkt of zij nu wel of nog steeds niet kan instemmen. In de OER OV heeft de decaan ook 73 
bekend gemaakt dat de FMG niet meer meedoet met PPLE. De decaan zal niet meer in het 74 
bestuur zitten van PPLE en de faculteit investeert de miljoen euro niet meer. In principe zal de 75 
faculteit nog wel het onderwijs leveren, maar er wordt niet meer gegarandeerd dat dat 'de 76 
beste' docenten of het beste onderwijs wordt. De decaan ziet liever dat PPLE (of dan eigenlijk 77 
PPE) onder de FMG gaat vallen en dat de FMG penvoerder wordt. Hij wil daarom van de FSR 78 
FMG weten hoe zij tegenover PPLE staan, mocht het uiteindelijk onder de FMG komen te vallen. 79 
Jesse geeft aan de FSR FMG nog altijd te willen blijven betrekken bij PPLE. Kyah vraagt waarom 80 
de decaan het plan nu pas inzet. Dit komt door problemen betreffende de gemeenschappelijke 81 
besturing.    82 
 83 
Algemeen   Kyah en Bart zijn bij Miek Krol geweest om te praten over harmonisatie. 84 
Omdat er per deel zal worden bekeken of harmonisatie mogelijk is, is besloten om niet op de 85 
alles overkoepelende brief te reageren. Tijdens OI’s zal nu vast worden gevraagd of er updates 86 
zijn op dit gebied. De CSR wordt al bij een aantal groepen betrokken. Vaak leidt betrekken van 87 
meerdere groepen eerder tot spaak lopen van deze groepen. Hoe dit dan wel aan te pakken is 88 
een punt waar ook de CSR over na moet denken. Cathelijne vraagt of de raadsleden kunnen 89 
nagaan of zij een auto voor het inwerkweekend in juni willen regelen.  90 

140514-01 De raadsleden gaan na of zij een auto kunnen regelen voor het 91 
inwerkweekend in juni.    92 

4. Update commissies 
O&F O&F heeft deze week niet vergaderd, toch is er een hoop gebeurd. Afgelopen 93 
donderdag was het voorlopige hoogtepunt van REC de verhuizing. Dit staat op de PV agenda. 94 
Vrijdag hebben Farah, Kipras en Izi een leuk gesprek gehad bij SOMO. We gaan samen de lobby 95 
starten om de UvA duurzaam elektronica in te laten kopen. Diezelfde dag hebben Kipras, Sam en 96 
Izi Erik Boels vragen gesteld over het financiële hoofdstuk van het instellingsplan. Kipras 97 
schrijft hier nog een verslag van. Maandag hadden Sam en Izi een afspraak met Marlous Mollee 98 
over interne communicatie. Naar aanleiding van dit gesprek gaat Sam in O&F een dossier 99 
starten om de communicatie tussen medezeggenschapsorganen onderling, en met het CvB te 100 
verbeteren.  101 
 102 
O&O  In O&O is gesproken over de enquête voor de studieadviseurs en de commissie heeft 103 
zijn standpunt uitgebreid over doorstroommasters. Voor de enquête had Vera deze op de 104 
google drive gezet. hier hebben een paar raadsleden op gereageerd. Deze feedback hebben we 105 
in de commissie verwerkt. Verder komt het onderwerp doorstroommaster ook terug als een 106 
dossier van O&O. Vorige week hebben we, aan de hand van het IP, een visie gevormd op de 107 
doorstroommaster. Binnen de commissie is dit standpunt verder uitgewerkt en hebben we de 108 
selectiecriteria beoordeeld. De doorstroommaster wordt ook op een PV verder besproken (nog 109 
onduidelijk of het aankomende PV wordt). Verder staat het gesprek met Miek over het 110 
harmonisatieadvies gepland op aankomende woensdag. 111 
 112 

V&C  Het moge voor iedereen duidelijk zijn dat deze week in het teken staat van de 113 
verkiezingen! Terwijl partijen hard campagne aan het voeren zijn is V&C er verantwoordelijk 114 
voor dat alles wordt gefaciliteerd. Dit heeft betrekking op logistieke zaken als het regelen van 115 
locaties, contact met Eurest en de schermen in de centrale hallen maar ook op het versturen van 116 
de digitale stemoproep (BC is hier uiteindelijk eindverantwoordelijk voor), de online 117 
verkiezingskrant en natuurlijk de afsluitende borrel in CREA aanstaande vrijdag. Naast de 118 
verkiezingen wil ik ook nog even stilstaan bij het debat Education in Transition dat wij vorige 119 
week hebben  georganiseerd. Dit was een groot succes met een flinke opkomst van ongeveer 70 120 
man en Gaby heeft er natuurlijk heel hard staan shinen! Als de rust na de verkiezingen weer is 121 
wedergekeerd gaan we ons nog flink inspannen voor de Opening van het Academisch Jaar, de 122 
uitbreiding van de wc-krant en de DAS. 123 
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5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  124 

6. REC 
Gaby leidt het onderwerp in en geeft kort de aanloop tot het artikel weer. De actie van vorige 125 
week heeft effect gehad, maar mogelijk nog niet genoeg. Over REC G wordt nog gewacht op 126 
antwoord. Morgen heeft een grote groep studenten een afspraak met onder meer Hans Amman. 127 
De feiten die de raad moet checken van mevrouw Gunning, blijken te kloppen en kunnen dus 128 
ingezet worden. Om meer informatie aan studenten te geven over de actie, wil Gaby graag een 129 
artikel uitbrengen en de documenten die gedeeld mogen worden, delen. Het artikel ligt nu voor 130 
aan de CSR en later vandaag aan de FSR FMR. Gehoopt wordt dat ook Folia het artikel oppikt na 131 
publicatie. Er is al contact met hen geweest, weet Gaby. Na een korte leespauze is de raad het 132 
erover eens dat het een goede actie is. Kyah wijst op de 2e bladzijde op een fout betreffende het 133 
budget. Jesse verwacht dat de feiten over studie en cateringplekken snel onderuit worden 134 
gehaald. Gaby heeft deze feiten nagelopen en het blijkt dat er te weinig plekken zijn. Zelf plaats 135 
hij zijn vraagtekens bij de invulling van het Agora. Sam geeft aan dat de UvA de gebouwen aan 136 
het Roeterseiland pas vanaf 1995 in zijn bezit heeft. De brief wordt per alinea doorgenomen: 137 
Al.1: Bart geeft aan dat afkortingen consistent moeten worden doorgevoerd. Izi geeft aan dat 138 
duidelijk moet worden aangegeven welke problemen gaan worden uitgewerkt. Jessica geeft hier 139 
enkele voorbeelden voor. Sam vraagt om uitleg bij het doel van REC de verhuizing.  140 
Al.2: geen 141 
Al.3: kan er wat Izi betreft uit.  142 
Al.4: geen 143 
Al.5-6: sluiten niet goed op elkaar aan. Gaby gaat hiermee aan de slag.  144 
P.2, al.1: geen 145 
P.2, al.2: Jessica geeft een aantal punten mee. 146 
P.2, al.3: kan deels naar voren worden geschoven. 147 
P.2, al.4: geen 148 
Over de indeling van de brief geeft Irma nog een opmerking mee. Nadat Gaby alle opmerkingen 149 
van de raad en haar FSR heeft verwerkt, komt de brief uiterlijk morgen online.         150 
 151 
140514-01 De CSR besluit na stemming om het artikel betreffende de verhuizing  152 

naar het REC, zoals gepresenteerd op de pv van 140514, openbaar te 153 
maken en te ondertekenen als CSR.  154 

7. Instellingsplan 
Het agendastuk is naar aanleiding van de bespreking van het dossier tijdens de vorige pv 155 
opgesteld. Bart geeft aan dat hij van Miek krol te horen kreeg dat de conceptversie maandag 156 
binnen het CvB wordt vastgesteld. Dit betekent dat er nog geen aanpassingen zullen zijn 157 
opgenomen als het instemmingsverzoek naar de raad komt.  158 
Selectieve masters: Gaby legt aan Jesse uit dat selectie op inhoud enkel voor researchmasters 159 
zou moeten gelden. Selecteren op inhoudelijke argumenten wil Jesse uit de tekst laten. Gaby 160 
stelt voor om de volgorde van de kopjes aan te passen, zodat de kopjes en uitleg elkaar 161 
ondersteunen. De bachelor master structuur wordt bediscussieerd. Het niet omhoog gaan van 162 
het niveau door selectie, wordt in het kopje opgenomen.  163 
Homogene groepen: Kyah vraagt om een positievere verwoording van slechter presterende 164 
studenten. Cathelijne vindt het juist sterk om het probleem te benoemen. Maar halen zij het 165 
studiesucces van anderen omlaag, vraagt Kyah. Ja, maar dit kan door niveau, maar ook door 166 
desinteresse komen. Bart vindt dat er met deze opmerkingen wel wordt aangezet tot selectieve 167 
masters. Er wordt opgemerkt om het woord studiesucces achterwege te laten. Gaby doet een 168 
laatste voorstel betreffende de groepen, dat wordt meegenomen door Cathelijne.      169 
Differentiatie: geen 170 
Studierendement en uitval: Izi geeft aan dat sturing van het College op rendementsmaatregelen 171 
al gebeurt. Van het woord mening, wordt vreest gemaakt in de brief. De zin daarvoor wordt 172 
geschrapt. Aan het zo snel mogelijk halen van het diploma wordt een verklaring verbonden 173 
betreffende de nadelen. De zin betreffende harde uitval wordt aangepast. 174 
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HRM: Kyah leest in deze alinea dat veel docenten zonder vaste aanstelling worden toegejuicht. 175 
Daar wordt een toevoeging bij gezet. Jessica doet een zinsvoorstel.     176 
Financiën: Gaby wil dat de laatste zin van de alinea sterker gesteld wordt. Jesse vraagt of de 177 
raad geen hoger collegegeld wil of dat dit onderwerp niet als strategie in het instellingsplan 178 
hoort te worden opgenomen. Het ging vorige pv om de tweede uitleg. Gaby wil toch beide 179 
stukken behouden. Van principiële bezwaren, wordt fundamenteel gemaakt. Sam en Izi zullen 180 
samen de alinea herschrijven.      181 
Infrastructuur: geen 182 
Academische gemeenschap: de pv kan zich vinden in het standpunt. Jesse vraagt of het feit 183 
gepresenteerd op p.2 klopt. Dat is het geval, de academische gemeenschap is nooit eerder in een 184 
instellingsplan genoemd. De zin desondanks wordt geschrapt. De laatste zin wordt ingekort. 185 
Jesse vraagt waarom er enkel wordt verwezen naar studieverenigingen en geen andere 186 
verenigingen. Graag heeft hij dat ook studenten- en sportverenigingen opgenomen worden.      187 
Internationalisering: Gaby geeft een voorbeeld voor behoud van buitenlandse docenten, deze 188 
moet voor een vast contract de Nederlandse taal leren. Izi vraagt zich af of de UvA het punt als 189 
prioriteit moet hebben. De vraagt of extra beurzen moeten worden geregeld door de UvA voor 190 
Nederlandse studenten wordt besproken. Exchange beurzen zijn te doen, andere vormen van 191 
studeren in het buitenland zijn erg duur, weet Kyah. De raad is niet tegen inmenging van de 192 
UvA, maar deze moet niet te groot worden.     193 
High impact, low imprint: Van Izi hoeft het punt niet opgenomen te worden in het 194 
instellingsplan. Het punt is nooit eerder binnen de raad besproken, waardoor getwijfeld wordt 195 
of opname aangemoedigd moet worden. De alinea blijft staan, de formulering wordt aangepast. 196 
Twee extra voorbeelden worden toegevoegd.  197 
In de afsluitende zin wordt toegevoegd dat het om opmerkingen betreffende de conceptversie 198 
gaat. Nadat de alinea’s zijn doorgenomen wordt er overgegaan tot stemming.     199 
 200 
140514-02 De CSR besluit unaniem om zijn reactie op het concept  201 

instellingsplan te versturen aan het College, met in achtneming van de 202 
wijzigingen zoals verwoord tijdens de pv van 140514.   203 

8. Visie FNWI 
De brief wordt door de raadsleden van commentaar voorzien. Bart vraagt wat het doel van de 204 
brief is. Deze zal intern worden gestuurd aan de FSR en op de website van de raad komen.  205 
Al.1: Jessica vraagt om tips om de brief goed in te steken. Jesse merkt over r.5 op dat deze weg 206 
gelaten kan worden. Mogelijk is uitleg toch handig voor andere lezers, denkt Jessica. Over r.6 207 
vraagt Gaby of dit in de brief moet blijven. De zin wordt aangepast.  208 
Al.2: Jesse wil een toevoeging bij kritische geluiden, dit moet voor alle faculteiten gelden. R.30 209 
wordt besproken. Feitelijk voegt het niets toe en de zin wordt geschrapt.  210 
Al.3: Gaby is het niet eens met het pleiten voor een geheel geharmoniseerd 211 
administratiesysteem. Zij wil de eerste zin uit deze alinea daarom aanpassen, zodat deze niet al 212 
te veel belooft. Daartegen brengt Izi in dat het probleem dat de FSR met drempels heeft, 213 
grotendeels door de CSR wordt ondersteund. De zin wordt aangepast, zodat de zin zo wordt 214 
geformuleerd dat de noemer drempels wordt weggelaten. Er worden een aantal tekstuele 215 
wijzigingen gegeven. Bij harmonisatie wordt op centraal niveau toegevoegd. Izi geeft aan een 216 
concreet voorbeeld te geven bij de zin over abstractie.        217 
Al.4: Gaby stelt voor een toezegging in de alinea op te nemen om de FSR te ondersteunen.  218 
 219 
140514-03 De CSR besluit unaniem om de reactie op de open brief van de FSR FNWI 220 

te versturen aan de FSR en te publiceren op zijn website, met in 221 
achtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens de pv van 222 
140514.      223 

9. CSR in de media 
De REC actie is overal opgepikt. Ook de verkiezingen hebben aandacht gekregen. Er zou een 224 
artikel in Parool komen betreffende EiT. Kipras gaat hier achteraan. Gaby wijst de raadsleden 225 
op de update honourscommissies.  226 

Pagina 5 ~ 6 



 

 227 
140514-02 Kipras gaat na of er een artikel in het Parool komt betreffende Education 228 

in Transistion.  229 

10. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  230 

11. Rondvraag en sluiting        
Gaby geeft aan het jammer te vinden dat veel raadsleden vandaag verstek hebben laten gaan. 231 
Irma geeft aan dat indien er nog vargen zijn betreffende de laptops ed raadsleden naar haar, 232 
Bart en Tariq toe kunnen komen.  233 
 234 
Sam sluit de vergadering om 16.05 235 

Besluiten  
140507-01 De CSR besluit na stemming om de brief ‘reactie instemmingsverzoek  236 

wijziging AUC gemeenschappelijke regeling’, met in achtneming van de wijzigingen zoals 237 
verwoord tijdens de pv van 140507, vast te stellen als zijn inbreng in de Gezamenlijke 238 
Vergadering en in overleg te treden met betrokkenen. 239 

140514-01 De CSR besluit na stemming om het artikel betreffende de verhuizing naar het REC, zoals 240 
gepresenteerd op de pv van 140514, openbaar te maken en te ondertekenen als CSR.  241 

140514-02 De CSR besluit unaniem om zijn reactie op het concept instellingsplan te versturen aan het 242 
College, met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord tijdens de pv van 140514.   243 

140514-03 De CSR besluit unaniem om de reactie op de open brief van de FSR FNWI te versturen aan de 244 
FSR en te publiceren op zijn website, met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord 245 
tijdens de pv van 140514.      246 

Actielijst         
140514-01 De raadsleden gaan na of zij een auto kunnen regelen voor het inwerkweekend in juni. 247 
140514-02 Kipras gaat na of er een artikel in het Parool komt betreffende Education in Transistion.  248 

Promemori 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 249 

regels te houden. 250 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 251 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  252 

houden.  253 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 254 
  via sociale media, WC krant en specifiek facebook en Twitter, onder andere via het  255 
  mediaschema. 256 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 257 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 258 
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