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Agenda 
Opening 
1. Mededelingen, afgevaardigden en DB 
2. Update commissies 
3. Vaststellen agenda 
4. Budget REC actie 
5. Instellingsplan  
6. AAA 
7. Wvttk 
8. Rondvraag en sluiting 

Opening 
Sam opent de vergadering om 13.06    1 

1. Mededelingen, afgevaardigden en DB 
DB  Het organiseren van de inwerkperiode is in volle gang. Het DB schrijft aan de 2 
inleidende hoofdstukken van de inwerkmap (let op: de deadline voor de dossiers is 9 juni). 3 
Verder zijn Bart, Anne Louise Jesse en ik druk bezig met het CSR inwerkweekend. Vrijdag gaan 4 
Jessica en Jesse de eerste dag voor het weekend uitzetten en Anne Louise en Bart zijn bezig met 5 
de simulatie voor het weekend. Ik zorg zelf voor de praktische dingen, zoals de boodschappen, 6 
planning en het contact met de locatie. Verder is er een gesprek geweest met de organisatie van 7 
de startdag en zal het maagdenhuisweekend (6-7 sept) door TAQT georganiseerd worden. 8 
Verder is het DB ook bezig met de invulling van de inwerktweeweken van 18 tot en met 29 9 
augustus. Maandag middag had Radboud een moment georganiseerd om ideeën van iedere raad 10 
over het visie stuk over AAA uit het instellingsplan uit te wisselen. Hier waren ook de USR en de 11 
OR van de VU uitgenodigd. Sam was bij dit gesprek aanwezig.  12 
De komende week staat ook met name in het teken van het instellingsplan. Op 4 juni is de GOV 13 
van 12.00 tot 14.00 en om 11.30 is er een vooroverleg met de GV. Aansluitend hebben we 14 
daarna onze Artikel24-OV. De voorbereiding van de OV vindt plaats op dinsdag 3 juni om 10.00 15 
in CREA 4.17. Verder wordt het Corvee rooster voor de laatste periode ingezet. Deze week 16 
beginnen Cathelijne, Farah en Kyah tot volgende week woensdag. Kijk daarna op de deur of in 17 
de mail wanneer jij Corvee hebt. Tot slot is er op 3 juli een gezamenlijke schoonmaakdag om de 18 
raadskamer netjes over te dragen aan de volgende raad. 19 
 20 
Afgevaardigden 21 

 22 
AMC       23 

 24 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [28 mei 2014] 

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

 



 

FGw   25 
 26 
FdR  27 

     28 
FEB This week we discussed the selective master pilot at FEB which will start from 2015. 29 
We decided to ask the board of the faculty for their reasoning to make all the masters selective 30 
and to start a conversation a about the selection criteria. FEB transfer weekend is taking place 31 
this week, but the location for the weekend was not arranged, so it will take place in 32 
Amsterdam. The new FSR FEB board for next year is going to be elected on 9th of June.  33 
FSR FEB is going to advice the faculty to create one space, through which all the communication 34 
with students would be distributed. Sort of similar to the idea of electronic learning 35 
environment, having everything in one place, conveniently. 36 
   37 
FNWI     Vanavond is de discussieavond over AAA, allemaal komen! Het begint om 17:00 in de 38 
Brainwave op Science Park. Over 2 weken hebben we een IO, deze week worden de stukken 39 
daarvoor vastgesteld. We gaan vragen stellen over de 'kernteams' die zijn opgericht en de 40 
opdracht hebben gekregen van de decaan om samenwerkingsplannen te maken. Andere 41 
onderwerpen die geagendeerd staan zijn de jaarverslagen van het College of Science en de 42 
graduate schools en Blackboard.  43 

 44 
Verder zijn we ook bezig met het instellingsplan, en dan met name het gedeelte AAA. Donderdag 45 
bespreken we het concept en de GV kan dus nog (extra) input verwachten van de FSR FNWI. 46 
Verder bespreken we deze week nogmaals het advies over extra kosten en de reactie van het DT 47 
die we hebben ontvangen op onze instemmingsbrief met de samenvoeging van Natuurkunde. 48 
Ook updates over de OER en het inwerktraject staan weer op de agenda en ten slotte is er een 49 
focusgroep geweest over vrouwen op de FNWI en daar komt een terugkoppeling van. 50 
 51 
FMG     52 
 53 
Algemeen Cathelijne: Tariq komt later, een aantal raadsleden zijn op vakantie, Soroosh 54 
heeft tentamen. Een aantal leden moeten eerder weg. 55 
  56 

2. Update commissies 
O&F Omdat de commissie deze week niet vergaderde is er geen update. 57 
 58 
O&O  Geen update. 59 
 60 

V&C  Geen update. 61 

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  62 

4. Budget REC actie 
Izi ligt toe dat er voor de aankomende actie rond ‚REC de Verhuizing’ alvast een mandaat wordt 63 
gevraagd om tot €400,- uit te geven. Het conceptbesluit wordt unaniem aangenomen. 64 

 65 
140528-01 De CSR besluit na stemming tot €400,- uit te geven aan de actie REC de 66 
  Verhuizing. 67 
               68 

5. Instellingsplan 
Bart ligt het vergaderstuk toe. Het stuk is informatief bedoeld, zodat de raadsleden hebben 69 
weten wat in de GOV de bedoeling is. Raadsleden vragen zich af of er nog iets gezegd moet 70 
worden over uitvalreductie. Kyah haalt de argumentatie uit de brief die de CSR eerder heeft 71 
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verzonden aan. Besloten wordt het standpunt uit de brief te herhalen. Daarbij blijft de raad ook 72 
voorstander van matching. Bart vraagt raadsleden hem bij te staan tijdens de GOV. Besproken 73 
wordt dat de raad vind dat de 80% norm geen doel op zich moet zijn, en de norm daarom uit 74 
het instellingsplan geschrapt moet worden. Het is daarom niet logisch een alternatieve norm 75 
voor te stellen. De raadsleden vinden dat de norm geschrapt moet worden. In plaats daarvan 76 
moet gefocust moet worden op doelen als het verbeteren van de studeerbaarheid van 77 
programma’s en studiebegeleiding. Als het verbeteren van studierendement daar een gevolg 78 
van is, is dat mooi meegenomen. 79 

De raad besluit in de GOV te pleiten voor het schrappen van het punt van selectie op 80 
masters. Jesse vraagt zich af of er wel letterlijk in het concept IP staat dat selectie op alle master 81 
wordt ingevoerd. Als het CvB niet tot schrappen overgaat zal de raad een concreet 82 
wijzigingsvoorstel doen met de strekking: selectie op masters wordt ingevoerd waar het 83 
nodig/van toegevoegde waarde is volgens het bestuur en de studenten. FSRen moeten 84 
instemmingsrecht krijgen op het invoeren van selectie op masters. Kyah vraagt de raadsleden of 85 
de raad het verder met het stuk eens is. Sam vindt onder selectieve masters de eerste drie 86 
argumenten van het vergaderstuk het belangrijkst. Bart vraagt raadsleden verdere punten 87 
vooral te blijven opsturen. 88 

Verhoogd collegegeld: Anne-Louise legt uit dat de argumentatie in de GOV niet zal afwijken 89 
van wat eerder in de brief is geschreven. Ze vraagt wat het doel zal zijn in de GOV. Willen we het 90 
er helemaal uit? Of willen we alternatieven aandragen zoals het uitbreiden van financiële 91 
ondersteuning? Het punt is nu erg vaag geformuleerd in het instellingsplan. Sam vindt dat het 92 
oprichten van excellente opleidingen en doel kan zijn, maar het vragen van verhoogd 93 
collegegeld niet. Hij vindt dus dat het punt niet thuis hoort in het financiële hoofdstuk. Daar sluit 94 
iedereen zich bij aan. Dit punt ondervangt echter niet het bezwaar van sommige raadsleden dat 95 
er überhaupt geen verhoogd collegegeld gevraagd mag worden. De raad zal er daarom in de 96 
GOV beargumenteren dat het vragen van verhoogd collegegeld slecht is voor de 97 
toegankelijkheid van het onderwijs. Kyah voegt als extra argument toe dat Nederland al het een 98 
na hoogste collegegeld van Europa heeft. 99 

6. AAA 
Sam begint met een toelichten wat er maandag in het bouwteam besproken is. Cathelijne is niet 100 
meegegeaan omdat het te hard regende. Ze hebben het enkel over het visiehoofdstuk AAA 101 
gehad. Otto (VU) vertelde dat zij hun IP pas in oktober zullen vaststellen, omdat het IP meer 102 
gedragen moet worden door de organisatie. Hij vond ook dat in het AAA gedeelte niet alleen een 103 
visie, maar ook een concrete uitwerking moet worden opgenomen. Het uitwerken van de 104 
Amsterdamse Federatie. Bestuursformats, shared services, etc. Sam heeft zich daar tegen 105 
uitgesproken. Hij houdt de visie liever vaag. Wanneer de uitwerking aanbod komt komt het 106 
sowieso ook langs de medezeggenschap. Radboud heeft zich op de vlakte gehouden.  107 

Kyah zou graag zien dat er op z’n minst in het visiehoofdstuk wordt meegenomen hoe de 108 
besluitvorming/visievorming binnen de AAA gedaan zal worden. Hoe wordt de academische 109 
gemeenschap betrokken? En de medezeggenschap? Ze zou willen dat hier concreter over wordt 110 
nagedacht. Farah en Bart sluiten zich hier bij aan. Farah vindt het visiehoofdstuk nog veel te 111 
algemeen. De tijd is om en Cathelijne stelt voor om overige punten naar elkaar door te sturen 112 
per mail. 113 

7. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  114 

8. Rondvraag en sluiting        
Tariq vraagt raadsleden nog eens de ‘lunch met de rector’ via facebook te delen. Kyah herinnert 115 
raadsleden aan het AAA event van de FSR FNWI. Dit evenement is bedoeld om        input te 116 
verzamelen voor het IP. 117 
 118 
Sam sluit de vergadering om 14.00 119 
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Besluiten  
140507-01 De CSR besluit na stemming om de brief ‘reactie instemmingsverzoek  120 

wijziging AUC gemeenschappelijke regeling’, met in achtneming van de wijzigingen zoals 121 
verwoord tijdens de pv van 140507, vast te stellen als zijn inbreng in de Gezamenlijke 122 
Vergadering en in overleg te treden met betrokkenen. 123 

140514-03 De CSR besluit unaniem om de reactie op de open brief van de FSR FNWI te versturen aan de 124 
FSR en te publiceren op zijn website, met in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord 125 
tijdens de pv van 140514.      126 

140528-01 De CSR besluit na stemming tot €400,- uit te geven aan de actie REC de Verhuizing. 127 
 128 

Actielijst         
140514-02 Kipras gaat na of er een artikel in het Parool is gekomen betreffende Education in 129 

Transistion.  130 
140521-01 Jesse gaat na of er extra kosten bovenop collegegelden voor PPLE komen. 131 
140521-02 Izi vraagt na wanneer het College de locatieprofielen van de FNWI heeft vastgesteld. 132 
140521-03 Cathelijne mailt de discussie betreffende een visie op de functie van het onderwijs  door aan  133 

de raadsleden. 134 

Promemori 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 135 

regels te houden. 136 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 137 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  138 

houden.  139 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 140 
  via sociale media, WC krant en specifiek facebook en Twitter, onder andere via het  141 
  mediaschema. 142 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 143 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 144 
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