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Agenda 
Opening 

1. Post 

2. Vaststellen notulen 

3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 

4. Update commissies  

5. Vaststellen agenda 

a. Extra studiekosten 

6. Facebookstrategie 

7. Verkiezing penningmeester 

a. Vaststellen werkafspraken 

8. Wvttk 

9. Rondvraag en sluiting 

 

Opening 
Tariq opent de vergadering om  
 
1. Post 
Dennis leest de postlijst voor. Ilse vraagt wat de huisregels van Crea betekent? Op deze gang zijn 
andere afspraken van toepassing. Daar zal een andere keer uitgebreider over worden 
gesproken. 

 



 

 
2. Vaststellen notulen  
Actielijst wordt doorgenomen en de notulen worden met enkele tekstuele aanpassingen 
vastgesteld.  
140611-03 Raadsleden geven aan Gaby door wie de nieuwe dossierhouder vakevaluaties binnen 
hun FSR wordt. Lina is de opvolger van Gaby, dit wordt in de actiepunten aangepast. Zij zal 
navraag doen bij de afgevaardigden en\of zelf een bericht aan de FSR’en sturen om te 
verzoeken door te geven wie de nieuwe dossierhouder is. Actiepunt 140903-02 wordt 
aangepast, er wordt aan toegevoegd dat afgevaardigden en commissieleden voor woensdag 
10:00 uur een update sturen als reply op de concept agenda.  
 

3.  Mededelingen, afgevaardigden en DB 
 
Afgevaardigden 
 
AMC       
Studenten zitten in het opleidingsbestuur, maar door de nieuwe bachelorstructuur komt de 
positie van deze studenten in gevaar. De FSR heeft daarover een brief gestuurd.  
 
FGw  
Studenten van FGw zijn betrokken bij het kraken van het Spinhuis, dit gebeurd nadrukkelijk 
niet vanuit FSR en CSR.  
 
FdR 
Bij de faculteit is onrust ontstaan over de financiën. De decaan heeft bijeenkomst voor 
medewerkers georganiseerd. Door een opeenstapeling van factoren moet er de komende jaren 
structureel bezuinigd worden. Zover nu kan worden overzien zijn de gevolgen vooral voor 
medewerkers voelbaar. Twee aandachtspunten voor de FSR zijn het terugbrengen van het 
aantal masters en mogelijke afschaffing van deeltijdstudie. 
      
FEB  
Midterm kan beter, febguide waarin uitleg staat over de OER en wat de FEB te bieden heeft. 
   
FNWI        
Er wordt bij FNWI gesproken over het visiedocument; daarin staat onder andere een 
strategisch plan samenwerking VU-UvA. Er staan een aantal omstreden standpunten in, de FSR 
beraadt zich over de risico’s van instemming.  
 
FMG    
Aan het begin van de week is het Spinhuis bezet door een aantal actievoerders. De voorzitter 
van de FSR heeft zich nadrukkelijk gedistantieerd van deze actie. Verder wordt er gesproken 
over internationalisering. De afgevaardigde\FSR is bezig met het opzetten van een commissie 
die activiteiten organiseert en input kan leveren. 
 
Algemeen  
In de communicatie werkgroep is gister gesproken over de inschrijfperiode. Volgend jaar gaat 
de inschrijfperiode veranderen, het hele inschrijfproces inclusief betalingen moet voor 1 sep 
afgerond zijn. Dit levert problemen op voor met name internationale studenten. Dossierhouder 
Gamze zal deze ontwikkeling in de gaten houden. Tom heeft klacht ontvangen over een 
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studieadviseur en stuurt deze klacht door aan Gamze en Youssri die naar deze klacht zullen 
kijken en afhandelen.   

4. Update commissies 
DB    
Huisvesting heeft een afspraak met de vicevoorzitter van het CvB. Maandagochtend staat er een 
afspraak gepland met het hoofd Finance & Control hier zal de CSR vragen kunnen stellen over 
kaderbrief en begroting. Op vrijdag zullen de FSR’en met het hoofd Finance & Control kunnen 
spreken over facultaire begrotingen.  
Verder werden er afgelopen week gesprekken gevoerd met kandidaten die hebben 
gesolliciteerd naar de functie van ambtelijk secretaris CSR. De eerste ronde zit er op, maar het 
DB is terughoudend met mededelingen omdat de selectieprocedure nog niet is afgerond.   
 
O&F   
Geen update 

O&O 
Geen update 
   
V&C   
V&C twee medezeggenschapsevenementen eind oktober en tweede maart\april.  

5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld met twee extra agendapunten (5a - extra studiekosten en 7a - 
werkafspraken).  

5a.  Extra studiekosten 
Commissie O&F hoe wordt er met extra studiekosten wordt omgegaan, dossierhouders zijn 
Laura en Anneloes. In het studentenstatuut 2014-2015 is vastgesteld welke extra kosten er 
gemaakt mogen worden voor een studie. De afgevaardigden gaan uitzoeken welke studiekosten 
in rekening worden gebracht per opleiding. Het aantal opleidingen per faculteit loopt nogal 
uiteen, FMG heeft heel veel opleidingen. Afgevaardigden die het niet redden om de extra 
studiekosten in kaart te brengen zullen hun FSR-leden vragen hen te ondersteunen en\of de 
dossierhouders vragen om te helpen. Over twee weken zal dit onderwerp opnieuw op agenda 
geplaatst worden om te kijken welke gegevens er zijn verzameld (actiepunt). De 
dossierhouders nemen met ACTA contact op, want ACTA heeft geen afgevaardigde in de CSR.  

6. Facebookstrategie 
Facebookstrategie zal worden gestructureerd. Er zal vaker met # worden gewerkt. Elke V&C 
vergadering is er een mediaschema, daar kunnen andere commissies input leveren. Er wordt 
afgesproken dat foto’s van CSR-leden alleen met hun medeweten op Facebook worden 
geplaatst. Er zal op een latere PV een vergaderstuk over betaalde Facebookpromoties worden 
besproken. Een eerste stap om meer bekendheid aan de Facebookpagina en Twitteraccount te 
geven is door posters en ander promotiemateriaal te voorzien van buttons die verwijzen naar 
Twitter en Facebook.  

7. Verkiezing penningmeester 
De CSR heeft een nieuwe penningmeester nodig. Vorig jaar was de penningmeester de 
voorzitter van de commissie V&C, deze commissie spendeert namelijk het grootste deel van het 
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budget. De CSR besluit per acclamatie dat Samantha van den Hoek penningmeester wordt van 
de CSR 2014-2015.  

7a  Werkafspraken 
Dennis neemt de werkafspraken door, de data en spelfouten worden in een nieuwe versie 
aangepast. Hieronder de voorgestelde wijzigingen.  
 
Te laat; voorstel academisch kwartiertje, maar daar is niemand voor. De vergadering begint 
altijd op tijd, ook als de raad nog niet compleet is. Trakteren als je meer dan 5 minuten te laat 
komt. Punt 3 (aangekondigd met reden kan gebeuren); verduidelijken wat reden is.  
 
Corvee; toevoegen aan werkafspraken: zet eigen computer uit en vergadering in slaapstand. 
Voor gedeelde PC geldt dat de computer afgemeld moet worden voordat hij in slaapstand wordt 
gezet.  
 
Communicatie; verduidelijk wat externe communicatie betekent, verander commissievoorzitter 
en voorzitter in: commissievoorzitter en\of voorzitter. Gebruik geen bcc, tenzij echt 
noodzakelijk. Bcc creëert sneller verwarring en is niet transparant. Toevoegen: elkaar 
opbouwende feedback geven en problemen met communicatie meteen bespreken.  
 
Voertaal; deze punten blijven in de werkafspraken staan. 
 
Afwezigheid; herformuleren van de volgende zin: “bij plotselinge afwezigheid of 
onbereikbaarheid: communicatie!”.  
 
Vergaderen algemeen; 2 toevoegingen: iedereen is verantwoordelijk voor het efficiënt verlopen 
van vergaderingen. Iedereen die behoefte heeft aan een pauze kan voorstellen om te pauzeren.  
Plenaire vergadering; commissievoorzitters overleggen met DB over de agendering van 
vergaderstukken; dit geldt uiteraard niet voor CSR-leden die een bepaald onderwerp 
bespreekbaar willen maken. Indien je stukken niet op papier wilt ontvangen: Mail naar 
csr@uva.nl. Nazendingen niet alleen bij DB melden, maar ook bij de AS.  
 
Duurzame afspraken; Jojanneke zal een vergaderstuk voorbereiden (actiepunt). 
  
Jordi, Lina, Anneloes en Gamze verlaten de vergadering i.v.m. een afspraak. 

8. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.   

9. Rondvraag en sluiting        
Anneloes is volgende week op vakantie, wel bereikbaar per mail.  
Tariq; emailstemming over de concept brief reactie instemmingsverzoek Instellingsplan. De 
CSR heeft vorig jaar meer dan eens samengewerkt met de FSR FNWI, ervaring leert dat het goed 
is om elkaar goed te leren kennen vroeg in het academisch\medezeggenschapsjaar. Het ligt in 
de lijn der verwachting dat ook komend jaar er veel contact zal zijn tussen FSR en CSR dus 
activiteit om banden aan te halen.  
Stefan: Jesse heeft de rekening betaald in katoen, maak 2,50 naar hem over voor biertje en 3,70 
voor zatte.  
Samantha; cobotitie let er op!  
 
 

Tariq sluit de vergadering om  
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Besluiten       

Actielijst         
140611-03 Raadsleden geven aan Gaby\Lina door wie de nieuwe dossierhouder vakevaluaties binnen 

hun FSR wordt.             
140820-04 Tariq pakt het proces omtrent de eventuele bemiddeling tussen de FSR FNWI en het CvB op 

in september. 
140903-02 Afgevaardigden sturen voor woensdag 10:00 uur een schriftelijke update over wat er speelt 

in de facultaire raden als reply op de concept agenda. Voor woensdag 10:00uur.  
140903-09 DB maakt een voorstel over het al dan niet opstellen van een CSR-beleidsplan. 
140903-13 Aan Dennis input leveren voor een actie voor het goede doel; individueel.   
140910-5a Op 24 september het onderwerp Extra studiekosten agenderen. 
140910-7a Jojanneke stelt een vergaderstuk duurzame afspraken op.   
  

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

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

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

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 
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