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Agenda 
Opening 
1. Vaststellen notulen  
2. Mededelingen, afgevaardigden en DB 
3. Update commissies 
4. Vaststellen agenda 
5. ISO 
6. Wvttk 
7. Rondvraag en sluiting 

Opening 
Sam opent de vergadering om 13.20 1 

1. Vaststellen notulen en agenda 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 2 

2. Mededelingen, afgevaardigden en DB 

DB Vorig weekend was er het inwerkweekend voor de CSR 14-15. Verder zal het DB de 3 
laatste slag maken met de inwerkmap. Aankomende vrijdag is er de startdag voor alle nieuwe 4 
studentenraden 14-15. Ook krijgt de CSR 14-15 volgende week de Belbin test ter voorbereiding 5 
van de DB verkiezingen. De inwerktweeweken krijgen ook steeds meer vorm. Maandag in het 6 
DB hebben we gesproken over het proces rond het instellingsplan. Hier is vrijdag over 7 
gesproken met de COR. Op het IAO is dit proces ook reeds afgestemd met het College. Een deze 8 
dagen ontvangen we een nieuwe versie van het Instellingsplan. Op 4 juli wordt een GV gepland. 9 
Hier kunnen we het instellingsplan aan bod laten komen. Afhankelijk van de nieuwe versie van 10 
het IP kunnen we inschatten hoe het IP op de GV besproken wordt. Verder zullen er mogelijk 11 
ook nog andere onderwerpen op deze GV besproken worden. We hebben nog de HR wijziging 12 
voor gasten liggen en mogelijk hebben we dan ook een instemmingsverzoek bij de GV liggen 13 
over PPLE. Ook zal volgens Miek een deze dagen de generieke governance formats naar de GV 14 
komen. Dossiers die op het IAO zijn besproken zullen in de commissies worden teruggekoppeld. 15 
Volgende week is er een afspraak met Miek om alle adviezen door te lopen waar we al dan niet 16 
reactie op verwachten. Kyah vraagt of de GV een instemmings GV is. Dat hangt vooral af van de 17 
tevredenheid van de COR en CSR betreffende de aanpassingen in het Instellingsplan. Tariq 18 
vraagt naar de DB notulen van Maandag. Door afwezigheid van Irma heeft Sam deze gemaakt. 19 
Hij zal de notulen zsm doormailen.   20 
 21 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [18 juni 2014] 

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

 



 

Afgevaardigden 22 
 23 

AMC      Er is geen update. 24 
 25 

FGw  Een aantal adviezen gaan vrijdag de deur uit, een hele leuke ongevraagde over 26 
alternatieve onderwijsvormen (zoals een congres organiseren of een tutorial volgen) en een 27 
advies over huisvesting en de nieuwe campus. Ook hebben we de reactie op ons advies op het 28 
faculteitsreglement binnen en er zijn een heel aantal toezeggingen binnen gehaald. Bovendien 29 
gaan we met de nieuwe raad een soort visievergadering houden om in september er vast een 30 
paar knallende adviezen uit te sturen. 31 
 32 
FdR De reactie op het instemmingsverzoek PPLE is gisteren verstuurd. Ik heb het net naar 33 
iedereen doorgemaild maar de kans is groot dat het in je spam is terecht gekomen. Strekking 34 
van het antwoord: de FSR en OR stemmen in met de oprichting van PPLE mits er aan een aantal 35 
voorwaarden wordt voldaan op met name het gebied van financiën en governance. Zie het stuk 36 
voor de details. Er zijn aan de FdR ook weer problemen met nakijktermijnen. Omdat die 37 
deadlines zelden worden gehaald door de hoge druk op de docenten verschuiven er 38 
waarschijnlijk tentamens of komen er misschien extra tentamenkansen. 39 

     40 
FEB This week FSR FEB has no PV. Next week there is FSR's last OV. There we will discuss: 41 
1. the OER 2. Teacher's organizational skills ( A number of new teachers, who do possess the 42 
knowledge and ability to teach, lack the simple organizational skills. We will discuss this issue 43 
with the Dean.) 3. Course feedback panels ( a project FSR wants to implement together with the 44 
OC at FEB, where students and teacher twice during the course would be able to sit together 45 
and discuss the way the course is taught.) 4. NSE scores 5. Study advisors ( FSR will outline 46 
what issues it sees with study advisers and how they see an ideal study adviser).  47 
That's it, if you want to know more about FEB please ask me. 48 
   49 
FNWI      De FNWI heeft een aanvraag ontvangen over het Amsterdams Bèta cluster. Deze moet 50 
zij nog doorlezen en daarna zal zij de raad verder informeren. Op het BO van volgende week zal 51 
er over de OERen worden gesproken, het BSA advies, samenvoeging van natuur- en 52 
sterrenkunde en de kosten buiten collegegeld. Cathelijne vraagt naar de bijeenkomst van 53 
maandag. Deze is openbaar en raadsleden zullen kijken of zij bij het BO kunnen zijn. De 54 
raadsleden zijn benieuwd naar het document betreffende het cluster en indien dit niet 55 
vertrouwelijk is, stuurt Kyah deze aan hen door.     56 
 57 
FMG    Een aantal leden van de FSR FMG heeft deze week een rondleiding gehad door het 58 
nieuwe REC, om het nieuwe kantoor te bezichtigen. Dit ziet er op het eerste gezicht prima uit. 59 
Ruim en op een goede plek. We krijgen nu een plattegrond van de ruimte en moeten contact 60 
opnemen met een medewerker om aan te geven welk meubilair we willen bestellen. Verder 61 
gaat het OER proces niet heel erg soepel. Na onze OER OV van een aantal weken geleden zouden 62 
we de herschreven versies krijgen, maar die hebben we nog steeds niet ontvangen. Gaby voegt 63 
toe dat de kosten op verlate inschrijving zijn weggehaald. Het verlate inschrijven mag officieel 64 
ook niet meer. 65 
 66 
Algemeen De email is nog lastig. Jessica zal hierover bellen met de provider. Sam vertelt 67 
over de besturendag georganiseerd door het ISO. Wie mee wil kan zich tijdens de rondvraag bij 68 
hem aanmelden. 69 
 70 
140618-01 Jessica belt met de emailprovider over een oplossing voor de  71 

overactieve spamfilter. 72 
140618-02 Sam mailt de DB notulen van maandag 16 juni door aan de raadsleden.  73 
140618-03 Indien niet vertrouwelijk, stuurt Kyah de adviesaanvraag Amsterdams  74 

Bèta Cluster door aan de raadsleden.   75 

3. Update commissies 
O&F Er is geen cv geweest. Wel is er gewerkt aan de inwerkmap.  76 
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 77 
O&O  Afgelopen week is er met name gesproken over UvA-Q. Er wordt momenteel gewerkt 78 
aan de uitrol van een curriculumevaluatie waarbij UvA-Q wordt gebruikt. Tijdens de laatste 79 
UCO-bijeenkomst heeft de rector gevraagd of de CSR na wil denken hoe de UvA studenten het 80 
beste kan motiveren deze evaluatie in te vullen. In O&O is hierover gesproken en ook in O&F is 81 
nog om aanvullende input gevraagd. Op het IAO van 17 juni is er een terugkoppeling gegeven 82 
aan de rector hierover. 83 
 84 

V&C  Een korte update vanuit V&C. Vorig week is er niet vergaderd binnen V&C ivm een 85 
overleg van de AIEC. Voor deze week staat er op de agenda de evaluatie van Education in 86 
Transition, de DAS en de evaluatie van de verkiezingen. Het dossier opening van het academisch 87 
jaar is nog steeds aan de gang en Anne Louise en Tariq hebben mensen benaderd om mee te 88 
doen met de film (geen mensen van de medezeggenschap). Verder zal er deze week een nieuwe 89 
wc krant verschijnen. 90 

4. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  91 

5. ISO 
Sam vertelt dat het ISO een aantal hamerstukken op de agenda heeft voor de ALV. Van de raad 92 
wil hij het mandaat om hiermee in te stemmen. Er zijn geen bezwaren en Sam neemt de mening 93 
van de raad mee naar het ISO. Tariq vraagt naar de berichtgeving omtrent het ISO en OCW. Sam 94 
is niet geheel op de hoogte, maar verwacht dat dit tijdens de ALV aan bod zal komen.   95 

6. CSR in de media 
De verwachting is dat er berichtgeving over PPLE in Folia komt.     96 

7. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  97 

8. Rondvraag en sluiting        
Kyah vraagt wanneer de raad het nieuwe Instellingsplan kan verwachten en of de FSR nog 98 
betrokken wordt bij het opstellen van het plan. Het plan zal deze week aan de 99 
medezeggenschap gestuurd worden. Inmenging van (nieuwe) spelers is niet meer mogelijk. 100 
Sam gaat na de vergadering nogmaals aanmeldingen voor debesturendag inventariseren.      101 
 102 
Sam sluit de vergadering om 13.40 103 

Besluiten       
140528-01 De CSR besluit na stemming tot €400,- uit te geven aan de actie REC de Verhuizing. 104 

Actielijst         
140611-02 De raadleden letten goed op de spamfilter van hun mail om juiste berichten niet te missen. 105 
140611-03 Raadsleden geven aan Gaby door wie de nieuwe dossierhouder vakevaluaties binnen hun  106 

FSR wordt. 107 
140618-01 Jessica belt met de emailprovider over een oplossing voor de  overactieve spamfilter. 108 
140618-02 Sam mailt de DB notulen van maandag 16 juni door aan de raadsleden.  109 
140618-03 Indien niet vertrouwelijk, stuurt Kyah de adviesaanvraag Amsterdams Bèta Cluster  110 

door aan de raadsleden. 111 

Promemori 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 112 

regels te houden. 113 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 114 
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131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  115 
houden.  116 

130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 117 
  via sociale media, WC krant en specifiek facebook en Twitter, onder andere via het  118 
  mediaschema. 119 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 120 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 121 
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