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Agenda 
Opening 
1. Mededelingen 
2. Science Park – Huisvestingsplan - Convenanten 
3. Wvttk 
4. Rondvraag en sluiting 

Opening 
Cathelijne opent de vergadering om 15.07 1 

1. Mededelingen 
Tariq laat weten de nieuwe CSR voorzitter te zijn. Cathelijne wil de vergadering kort en bondig 2 
houden. Ook Sam wil dit, in verband met zijn volgende afspraak op het Science Park ook graag 3 
op 16.00u houden. Daarna richt hij de aandacht op de convenanten die waarschijnlijk via de 4 
CSR naar buiten zijn gebracht. Hier is hij door mevrouw Krol op aangesproken en het 5 
vertrouwen in de raad is hiermee geschaad. Sam vraagt het raadslid dat verantwoordelijk is 6 
voor het doorspelen van de informatie zich bij het DB te melden, zodat hier over gesproken kan 7 
worden. Kyah vertelt dat de voorbespreking op het Science Park om 16.00 begint. De pv zal zijn 8 
best doen om snel klaar te zijn.   9 

2. Science Park – Huisvestingslan - Convenanten  
Om een beter beeld te krijgen van de mening van de raadsleden over het huisvestingsplan wil 10 
cathelijne dit kort bespreken. Eerst geeft Sam een update over de zaken: de documenten zijn 11 
woensdag aan de medezeggenschap gestuurd en vrij snel daarna online gezet. Op vrijdag is een 12 
handje vol studenten het study center van het Science Park gaan bezetten en deze bezetting is 13 
tijdens het weekend doorgezet. Eis is om met het bestuur te spreken over de huisvesting. Sam 14 
heeft met beide partijen gesproken en gepoogd om onduidelijkheden weg te nemen. De 15 
bezetters hebben met mevrouw Maex en Gunning gesproken op vrijdag. Vanmiddag volgt er een 16 
nieuw overleg. Inmiddels wordt er aan gewerkt om het vertrouwelijke document offline te 17 
halen. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. ASVA en Animo zijn het net als Sam niet eens met de 18 
argumentatie en aanpak van de bezetters.  19 
 Kyah licht te ideeën van de bezetters kort toe: ontbinding van het convenant, 20 
betrekking medezeggenschap bij dergelijke plannen, instemmingsrecht op besluitvorming 21 
verhuizing. Daarna vertelt zij kort wat zij weet over de eerdere gesprekken met het bestuur. De 22 
FSR FNWI heeft donderdag gesproken over de gang van zaken. De FSR wil op twee 23 
voorwaarden een geschil aangaan: het moet zin hebben en duidelijkheid scheppen én de CSR 24 
moet meedoen in de zaak. De FSR is van mening dat over alle kaders op centraal niveau worden 25 
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besloten en de faculteit buiten spel wordt gezet. De FSR is van mening dat er ‘onbehoorlijk’ 26 
wordt bestuurden dat het College daarop aangesproken moet worden. Cathelijne stelt voor om 27 
deze laatste vraag op de volgende pv aan bod te laten komen. Jesse vraagt hoe de FSR tegenover 28 
de bezetting staat. Hier hebben zij geen officiële mening over. Tijdens de pv van donderdag is 29 
hier wel over gesproken binnen de FSR. Gaby vraagt over het proces of de FNWI nog over AAA 30 
input wil leveren. Hier is net door Stefan van de FSR op gereageerd. Jessica heeft dit opgepakt. 31 
            Cathelijne vraagt wat de raad nu verder wil ondernemen: Sam vraagt wie er mee 32 
willen naar het gesprek van deze middag. Zelf wil Sam dat de bezetters goed in gesprek moeten 33 
worden gebracht met het bestuur. De onderwerpen van maart moeten herbevestigd worden. 34 
Kyah hoort hierin een bemiddelingsrol en vraagt of de CSR niet meer kan dan bemiddelen. Gaby 35 
vindt de visie en het doel van de bezetters duidelijk, daarom moet de CSR ook een duidelijk 36 
signaal af geven voor of juist tegen de bezetters. Het niet geven van een mening kan verkeerd 37 
opgevat worden. Het proces van de afgelopen tijd is niet goed doorlopen, vindt Sam. De directe 38 
reden voor bezetting, vindt Sam niet de meest voor de hand liggend, omdat het niet het grootste 39 
pijnpunt is in zijn beleving. Met het ontbinden van het convenant is Sam het echter niet eens. 40 
Volgens Sam is er geen zodanige fout gemaakt om een geschil op te winnen, vat Kyah samen. 41 
Bart is benieuwd of het bestuur alles uit de bijlage direct zal doorvoeren of per deel toetsen en 42 
uitvoeren. Duidelijk wordt gesteld dat het een kader is, waardoor er niet direct kan worden 43 
aangenomen dat alles wordt doorgevoerd. Izi vraagt waar de verbazing vandaan komt, als 44 
eerder al duidelijk was dat de medezeggenschap geen instemming op de zaken had. Kyah had 45 
zich dit anders voorgesteld. Er zijn echter geen rechten geschonden, concludeert Izi. Sam geeft 46 
aan dat het College van mening is de medezeggenschap betrokken te hebben bij de plannen, dit 47 
door de brief van 7 maart. Dit is echter qua communicatie mis gelopen. Gaby noemt het 48 
huisvestingsplan, wat vastgesteld was voordat de adviesaanvraag aan de raad werd gestuurd. 49 
Dit vindt zij een heel kwalijke zaak, die zij aan het College wil meegeven. Het adviesrecht is op 50 
deze manier niets meer waard. Mogelijk kan dit probleem met een werkafspraak worden 51 
opgelost. Kyah heeft nog steeds veel wantrouwen tegenover het bestuur en noemt een aantal 52 
voorbeelden. Tariq heeft nog geen scherp beeld van de convenanten en de rechten om een 53 
mening te geven. Jessica geeft het bestuur geen schoonheidsprijs voor het proces, maar wil ook 54 
niet speculeren. Als laatst geeft Kyah mee dat er grote groep studenten naar de CSR kijkt en 55 
hoopt op meer dan een bemiddeling. Izi geeft aan dit vervelend te vinden, omdat hij vindt dat de 56 
raad zich niet moet laten dicteren door dit soort acties. Bart hoopt dat de raad een rol kan 57 
spelen in het achterhalen van de achterliggende problemen en gedachten. Gaby zit met veel 58 
vragen, ook inhoudelijk over de documenten en wil dit graag voor het zomerreces boven tafel 59 
krijgen.  60 
 Wat er nu tijdens het gesprek moet gebeuren, wordt besproken door de pv. Sam wil 61 
dat de twee partijen hun mening en gevoelens kunnen uiten. Daarna kunnen er vragen over de 62 
inhoud gesteld worden en kan het proces voor de toekomst geschetst worden. De OV is hier een 63 
goed format voor. Tariq denkt dat het proces en de grote vragen ook vandaag aan bod zullen 64 
komen. Vandaag is de zetting informeel en morgen formeel. Sam laat weten dat hij tijdens de 65 
bezetting bij de VSNU was, waar ook een aantal UvA en VU bestuurders aanwezig waren. Jesse 66 
neemt deze opmerking aan en merkt op dat terug moet worden gegaan naar het verzamelen 67 
van feiten. De raad werd bij ‘REC de verhuizing’ verweten deze niet op orde te hebben. Jesse wil 68 
dit deze keer voor zijn, omdat het ook de verantwoordelijkheid is van de bestuurder om dit 69 
helder over te dragen. Kyah antwoordt Sam dat ook FNWI medewerkers hun steun hebben 70 
uitgesproken voor de actie.     71 
 Cathelijne vat samen dat de communicatie en het proces slecht verlopen zijn en dat de 72 
bezetters met het bestuur in gesprek moeten worden gebracht. Het punt van Jesse wordt 73 
daarbij gehaald en het punt over de inhoud wordt tijdens de OV uitgediept. De plekken die de 74 
CSR tijdens het gesprek mag vullen, worden opgevuld door Sam, Kyah, Tariq en Gaby. Cathelijne 75 
vraagt de raadsleden om de vragen gesteld tijdens het gesprek mee te nemen naar het OV van 76 
morgenmiddag.            77 

3. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  78 
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4. Rondvraag en sluiting        
Er is geen rondvraag.  79 
 80 
Cathelijne sluit de vergadering om 16.08 81 

 
Besluiten       
Actielijst         
140611-02 De raadleden letten goed op de spamfilter van hun mail om juiste berichten niet te missen. 82 
140611-03 Raadsleden geven aan Gaby door wie de nieuwe dossierhouder vakevaluaties binnen hun  83 

FSR wordt. 84 
140625-01 De raadsleden geven hun bevindingen betreffende communicatie per studie over studeren in  85 

het buitenland door aan Farah. 86 
140625-02 Jessica zet een werkgroepje input IP AAA op.              87 

Promemori 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 88 

regels te houden. 89 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 90 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  91 

houden.  92 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 93 
  via sociale media, WC krant en specifiek facebook en Twitter, onder andere via het  94 
  mediaschema. 95 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 96 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 97 
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