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Opening 
Sam opent de vergadering om 13.31 1 

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

2. Mededelingen, afgevaardigden en DB 
DB   Inwerken: de inwerkmap is af en kon vanaf maandag worden opgehaald in de 3 
raadskamer. Verder was er deze week de Belbintraining en is volgende week de DB verkiezing 4 
en commissie verdeling. Op dat moment zal ook voor jullie duidelijk worden wie welke dossiers 5 
gaan overnemen. In de inwerk tweeweken zal ruimte zijn voor de dossieroverdracht.  6 
Op 4 juli staat de volgende planning: 7 
-          09.00-10.00 uur:        GV over formats UvA-VU samenwerking 8 
-          10.00-11.00 uur:        GOV over formats UvA-VU samenwerking 9 
-          11.00-12.00 uur:        GV over Instellingsplan 2015-2020 en (onder voorbehoud) visiehoofdstuk 10 
Voor de formats is er volgende week ook een high tea georganiseerd op de VU. Hier zullen de 11 
ideeën worden uitgewisseld over het visie hoofdstuk. Sam en Bart gaan hier naartoe. Er zou een 12 
nieuwe versie van het IP komen, maar deze hebben we nog steeds niet ontvangen. Het DB is 13 
hier achteraan aan het gaan. Het DB zal werken aan het jaarverslag en deze komt bij de CSR in 14 
de laatste twee weken van augustus.  15 
 16 
Afgevaardigden 17 

 18 
AMC       19 

 20 
FGw   21 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [25 juni 2014] 

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

 



 

 22 
FdR Interessant uitspraken uit onze OV: de koppeling van tentamen en vakinschrijving 23 
wordt vanaf september waarschijnlijk alleen voor de MA ingevoerd. Het is mogelijk om de 24 
inschrijving bij de BA vanaf januari te koppelen (zoals ook in de reactie van het CvB vermeld 25 
staat) maar het heeft de voorkeur van het bestuur om dat pas in het volgende collegejaar te 26 
doen zodat het voor het cohort duidelijk is. Daarnaast zal het bestuur van de FdR in de UCO 27 
gaan bepleiten dat de maximale bijdrage van studenten (kosten bovenop collegegeld) zoals die 28 
nu in het studentenstatuut is opgenomen gelijk zal worden getrokken met de berekening van 29 
het NIBUD. Dit zou een verhoging van het huidige bedrag betekenen (van 634,- naar ca. 800,-). 30 

     31 
FEB Morgen is er een OV over de OER. Er is nog onduidelijkheid over de splitsing van de 32 
opleidingen aan de FEB. 33 
   34 
FNWI   Maandag hadden we een Bestuurlijk Overleg. Er stonden een aantal interessante 35 
onderwerpen op de agenda. Wat betreft de OER zijn we er op bepaalde punten nog steeds niet 36 
uitgekomen, bijvoorbeeld over hoeveel EC vakken mogen zijn. We hebben hier een 37 
compromisvoorstel voor gedaan, maar ook dat wilde het DT niet aannemen. Van alle OERen B 38 
moeten we nog nieuwe versies ontvangen, omdat er belangrijke toezeggingen aan de FSR zijn 39 
gedaan die niet verwerkt zijn in de OERen (bijv. omtrent BSA en honours). Het proces verloopt 40 
hierdoor stroef en het wordt lastig om de OERen op tijd af te krijgen. Ons advies over kosten 41 
buiten collegegeld is besproken. Er werd steeds opnieuw benadrukt dat het DT het niet eens is 42 
met "onze interpretatie van de wet", en vindt dat de aanschaf van een laptop bijvoorbeeld wel 43 
verplicht mag worden gesteld. Voor bepaalde kosten wordt er gezocht naar oplossingen of 44 
goedkopere alternatieven, maar niet over alles zijn we het eens geworden. Verder is er 45 
gesproken over ons 8-8-4 advies, ook hierbij werd ons advies steeds weggeschoven. Er werd 46 
door het DT gezegd dat ze niets met dit advies kunnen omdat 8-8-4 nou eenmaal het systeem is 47 
waar we inzitten en als er problemen zijn, worden die niet veroorzaakt door dat systeem maar 48 
moet er concreet worden gekeken naar oplossingen. Het DT wil alleen concrete voorbeelden 49 
horen van opleidingen of vakken waar de onderwijskwaliteit volgens ons minder is, "dan gaan 50 
ze wel even met de coördinator daarvan praten". Een ander onderwerp dat is besproken is onze 51 
instemming op Natuur- en Sterrenkunde, een voorwaarde voor onze instemming was dat de 52 
samenwerking zou worden opgenomen in het faculteitsreglement maar het DT wil dit absoluut 53 
niet. Donderdag bespreken we wat we hier verder mee gaan doen. Ten slotte is er gesproken 54 
over de adviesaanvraag over de voorgenomen inhoudelijke uitgangspunten bij samenwerking. 55 
Wij als FSR willen hier instemmingsrecht op, en geen adviesrecht. Ook hier zijn we uiteindelijk 56 
niet uitgekomen met het DT. Vorige week was er een panelbijeenkomst waar het team 57 
opleidingsdirecteuren van de UvA en de VU een pitch hielden over hun onderwijsvisie voor de 58 
FSR'en van de FNWI, FEW en FALW. Dit was erg leuk, er werd goed naar onze input geluisterd 59 
en het was een erg constructief gesprek. Deze week hebben we onze laatste PV. We zullen het 60 
BO nabespreken en ook gaan nadenken hoe we verdere vervolgstappen willen ondernemen wat 61 
betreft de adviesaanvraag over samenwerking.     62 
 63 
FMG    De FSR FMG is nog druk met het OER proces. Na onze OER OV hebben we van 2 van 64 
de 4 onderwijsinstituten de definitieve conceptversies ontvangen. Deze gaan we vanavond in de 65 
PV besluitvormend bespreken en dan gaan we besluiten of we wel of niet instemmen, maar op 66 
bijna alle punten is een goed compromis gevonden dus het ziet er naar uit dat we daarmee gaan 67 
instemmen. Alleen psychologie is ons nog niet tegemoet gekomen, maar daar heeft Tom een 68 
gesprek over gehad met de opleidingsdirecteur dus die gaan daar nu wel mee aan de slag. 69 
Verder hebben we het gehad over kosten bij verlate inschrijving. De decaan heeft besloten dat 70 
er na alle gebeurtenissen in de politiek geen kosten meer mogen worden gevraagd bij verlate 71 
inschrijving. Er zal tijdens de aanmeldperiode worden gecommuniceerd dat je je alleen dan 72 
kunt aanmelden, maar in de praktijk wordt er nog een naplaatsingsdag georganiseerd. Dit is 73 
eigenlijk zoals het eerder ook was maar nu is die naplaatsingsdag gratis. Ten slotte zijn we 74 
natuurlijk bezig met REC. De gesprekken met HO gaan goed, het enige punt van onze lijst met 10 75 
punten dat nog moet worden opgelost zijn de studieplekken. De volgende vergadering zal de UB 76 
aansluiten om het daarover te hebben.  77 
We zijn ook bezig met ons kantoor. We mochten die laatst bekijken, hij is 30 m2 en goed 78 
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bereikbaar voor studenten dus dat is prima. Gister is er een gesprek geweest met een 79 
medewerker die al het meubilair bestelt. Alle dingen die we wilden hebben passen in de kamer 80 
en zullen dus ook worden besteld, behalve een koelkast en een bank, maar daar kunnen we mee 81 
leven. 82 
 83 
Algemeen  84 
Farah gaat internationalisering oppakken en vraagt of de raadsleden kunnen onderzoeken hoe 85 
er per studie over internationalisering en buitenland studeren wordt gecommuniceerd.   86 
 87 
140625-01 De raadsleden geven hun bevindingen betreffende communicatie per  88 

studie over studeren in het buitenland door aan Farah. 89 

3. Update commissies 
O&F  De UvA-VU formats zijn binnen en O&F gaat er deze week mee aan de slag. Het is 90 
handig als ook de niet O&F-ers ze alvast bekijken. Verder heeft Student Services aangekondigd 91 
dat er gewerkt wordt aan een gezamenlijke service met de HvA, een leuk dossier voor de 92 
volgende raad. Bart vraagt waarom het studentenstatuut vorig jaar onder O&F in de inwerkmap 93 
zat. Hij stelt voor om samen naar de wijzigingen te kijken. Dat zullen zij doen. 94 
 95 
O&O  De laatste weken van het collegejaar zijn aangebroken. Voor de laatste OV staat vanuit 96 
O&O de NSE geagendeerd, evenals internationalisering. Voor de NSE zal vanuit de UvA een 97 
presentatie worden gegeven over de laatste resultaten. Voor Internationalisering zal worden 98 
besproken hoe communicatie aan nationale studenten over studeren in het buitenland kan 99 
worden versterkt. Voor de dossiers MOOCs, Videocollege's en Digitaal toetsen wordt deze week 100 
besloten hoe het dossier gaat worden afgesloten. Gezien het nog relatief nieuwe onderwerpen 101 
waar momenteel verschillende werk- en projectgroepen voor worden opgericht, is de kans 102 
aanwezig dat er een overzicht wordt gemaakt van alle beschikbare informatie zodat dit goed 103 
kan worden over gedragen. De volgende raad kan hier actief mee verder. Tot slot lopen UvA 104 
Matching, doorstroommasters en 8-8-4 nog als dossiers. UvA Matching staat hierbij op een wat 105 
lager pitje. In het nieuwe jaar zal de evaluatie van de junironde gaan spelen. De inventarisatie 106 
voor 8-8-4 wordt deze weken afgesloten en voor doorstroommasters wordt nog gekeken of er 107 
op centraal niveau nog wat mee moet gebeuren. 108 
 109 
V&C  Er worden nog wat evaluaties uitgevoerd binnen de commissie V&C: flyers en de DAS. 110 
Er wordt nog gewerkt aan de opening van het academisch jaar. 111 

4. Vaststellen agenda 
Aan de agenda worden proces IP en AAA toegevoegd.  112 

5. Generieke formats 
Na de pauze neemt Izi het woord. Doel van het vergaderstuk is om de raad te informeren en 113 
input te verwerven. Jesse en Izi hebben al een mening gevormd, maar willen hier verder met de 114 
raad mee gaan werken. Een reactie op de adviesaanvraag moet in de laatste week van augustus 115 
verstuurd worden. Gaby heeft een aantal punten: zij wil weten of OC-leden altijd door de decaan 116 
benoemd worden. Dat is de officiële persoon die aanstelt. Daarnaast vraagt zij of de genoemde 117 
taken van de OC, taken zijn die weggenomen worden bij de FSR. Sam denkt dat dit te maken 118 
heeft met het accreditatiestelsel. Gaby heeft inhoudelijk niets tegen de taakverdeling. Over de 119 
examencommissies leest Gaby dat er minstens een benoemd dient te worden. Dat kan per 120 
faculteit of per opleiding zijn, wat een groot verschil is. Gaby wil zich voor het tweede 121 
uitspreken. Kandidaatstelling tijdens verkiezing kan enkel voor een partij. Dit komt ook in het 122 
faculteitsreglement terug. Jesse stelt voor om de definitie van lijst helder te krijgen. De 123 
zittingstermijn van de medezeggenschap wordt door de decaan en het College bepaald. 124 
Afstemming zal ook met de VU geschieden. Cathelijne hecht belang aan het inwerken en wil hier 125 
wel genoeg tijd voor overhouden. Gaby merkt op dat VU studenten die ook ingeschreven staan 126 
aan de UvA zich verkiesbaar kunnen stellen. Als laatst geeft zij aan dat het stuk betreffende 127 
pesten mogelijk niet benoemd hoeft te worden. Bij spoedgevallen en de redelijke termijn voor 128 
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handelen, wil Cathelijne graag dat deze ook in weken wordt uitgedrukt. De punten die 129 
aangedragen worden, komen ter bespreking in de cv. Mogelijk komen de FSR’en ook met input. 130 
Kyah geeft mee dat vooral ook de ACTA en FNWI bij het advies betrokken moeten worden. Gaby 131 
vraagt of instemmingsrecht geclaimd kan worden. Dat is niet het geval. Kyah stelt dat na 132 
instemming met het visiestuk van het Instellingsplan, de CSR instemt met de formats en zij 133 
vraagt of er een ander instemmingsmoment komt. Jesse geeft aan dat het nu een format betreft 134 
en er enkel bij implementatie weer rechten bij de medezeggenschap liggen. De raad wil de 135 
status van de formats tijdens de GOV helder krijgen. Cathelijne stelt dat je dit ook in de 136 
adviesbrief kan aangeven dat het het geval moet zijn dat de facultaire medezeggenschap hier 137 
nog rechten op heeft. Jesse vraagt naar de richtlijnen examencommissies en inpassing hiervan 138 
in de formats. Dat is nog niet duidelijk.  Cathelijne wil toetsbeleid mogelijk ook betrekken bij de 139 
formats. Andere raadsleden geven aan dat dit beleid te specifiek is voor het niveau van de 140 
formats. 141 
 Izi legt uit dat binnen de cv de formats en vragen worden uitgewerkt. Er wordt contact 142 
gezocht met de eerder genoemde partijen en indien er tijd is, wordt voorafgaande aan de GOV 143 
ook met de COR informatie uitgewisseld.          144 

6. IP proces & AAA 
Gaby vraagt naar de bespreking van het onderwerp tijdens de OV. Tevens komt het 145 
visiehoofdstuk aan bod. Ook Kyah heeft een aantal vragen betreffende het visiehoofdstuk en 146 
AAA. Sam heeft tijdens het vorige OV al duidelijk gevraagd naar het IP en de visie. Deze zouden 147 
de rechten van de medezeggenschap niet in de weg staan en een visie zijn, die nog niet is 148 
uitgewerkt. Echter de open interpretatie zorgt voor veel onduidelijkheid, geeft Kyah. Graag ziet 149 
zij welke processen nog ingevuld dienen te worden en verwoording hiervan in het IP. Jesse ziet 150 
toch al duidelijke lijnen en geeft aan dat Kyah deze ook kan schetsen en vragen of dit klopt. 151 
Gaby heeft de angst dat de FSR en CSR naar elkaar verwezen worden wat betreft wie er 152 
betrokken is of wordt bij plannen. Zij stelt voor om als voorwaarde te stellen dat het 153 
voorgesteld document enkel een visie is. Sam wil de punten van het BO oppakken en hiermee 154 
naar het College stappen. Mogelijk kan dit gelijk met de punten die de raadsleden aandragen. 155 
Dit om een zo volledig mogelijk antwoord te hebben op het College. Gaby vraagt wat nu het 156 
proces wordt voor het visiehoofdstuk en of advies van de FSR gevraagd dient te worden. Jessica 157 
denkt dat input van vooral de FNWI op zijn plaats is. Input kan op een informele manier 158 
gegeven worden, liefst op korte termijn. De raad denkt na over een extra GV in augustus en 159 
schets een tijdspad voor de instemmings- en adviesverzoeken. De wensen omtrent deze 160 
bijeenkomsten zullen tijdens het OV aan bod komen. Gaby wil ook dat bij de raad bekend is wat 161 
deze wil bereiken voordat hij met de COR en het College om de tafel gaat. Die wensen, in de 162 
vorm van herformuleringen heeft de medezeggenschap al aan het College doorgegeven. Het is 163 
nu wachten op de volgende bijeenkomst, geeft Sam aan.  164 
 Kyah geeft aan dat tijdens het BO vele wordt gewezen naar afspraken en convenanten 165 
waarbij de medezeggenschap om advies zou zijn gevraagd. Dit gaat onder meer over 166 
huisvesting van de FNWI. Eerst was de FNWI/AFS opgenomen in het Huisvestingsplan, maar 167 
met het wegvallen van AFS werd dit deel verwijderd. Nu wordt de bal steeds tussen facultair en 168 
centraal niveau heen en weer geslingerd. Jesse wil de zin die Kyah net aanhaalde voorleggen 169 
tijdens het OV. Cathelijne denkt dat het mogelijk is voorgelegd aan de COR, gezien het 170 
huisvesting van medewerkers betreft. Kyah schets nogmaals het proces tijdens het opvragen 171 
van de locatieprofielen. Zij zal navraag doen bij Miek Krol.    172 
 173 
140625-02 Jessica zet een werkgroepje input IP AAA op.              174 

7. CSR in de media 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.     175 

8. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  176 
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9. Rondvraag en sluiting        
Cathelijne wil graag weten wie zaterdag aanwezig zijn. Jesse bedenkt zich dat het proces 177 
vakaanmeldingen op de FdR mogelijk ook ene zaak is die tijdens de OV aangestept kan worden. 178 
Izi die Tariq bij de taakgroep GALOP verving, geeft aan dat hier nu hard aan gewerkt wordt. 179 
Gaby vraagt naar de Belbin-test die gisteren door de nieuwe raad is gemaakt en Cathelijne geeft 180 
een korte uitleg.   181 
 182 
Sam sluit de vergadering om 15.08 183 

 
Besluiten       
Actielijst         
140611-02 De raadleden letten goed op de spamfilter van hun mail om juiste berichten niet te missen. 184 
140611-03 Raadsleden geven aan Gaby door wie de nieuwe dossierhouder vakevaluaties binnen hun  185 

FSR wordt. 186 
140625-01 De raadsleden geven hun bevindingen betreffende communicatie per studie over studeren in  187 

het buitenland door aan Farah. 188 
140625-02 Jessica zet een werkgroepje input IP AAA op.              189 

Promemori 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 190 

regels te houden. 191 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 192 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  193 

houden.  194 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 195 
  via sociale media, WC krant en specifiek facebook en Twitter, onder andere via het  196 
  mediaschema. 197 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 198 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 199 
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