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Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad [24 september 
2014] 

Aanwezig: Tariq Sewbaransingh, Dennis van Velzen, Samantha van den Hoek, Jordi 
Beckman, Tom Lotten, Laura Benner, Els Aarts, Stefan Wirken, Lina van Hirtum, Ilse 
Blomberg, Gamze Ulker, Jojanneke Vanderveen, Youssri Lachkar, Anneloes Dijkstra                  

Gast: geen    

Afwezig: - 

Voorzitter: Tariq Sewbaransingh 

Notulist: Jette Reij 

 

Agenda 
Opening 

1. Post 

2. Vaststellen notulen 

3. Mededelingen, afgevaardigden en DB 

4. Update commissies  

5. Vaststellen agenda 

6. ISO voordracht 

7. Werkafspraken 

8. Medezeggenschapsevenement 

9. Wvttk 

10. Rondvraag en sluiting 

 

Opening 
Tariq opent de vergadering om 12:01 uur.  
 
1. Post 
Dennis leest de postlijst voor.  
 
2. Vaststellen notulen  
Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.   

 



 

Naar aanleiding van actielijst: 
Tariq licht toe dat de reactie op het visiehoofdstuk is verstuurd. Komende week zal er verder 
gegaan worden met 140820-04, ook al gaat het niet echt om een bemiddeling. Het actiepunt blijft 
nog even staan op de actielijst.  
De afgevaardigde FMG gaat uitzoeken of er problemen voordoen rond de BSA of de 
communicatie BSA. Dat is gedaan en de dossierhouder (Annelies) is niet bekend met problemen 
rond de (communicatie) BSA. 
 
   

3.  Mededelingen, afgevaardigden en DB 
 
Algemeen  
Samantha neemt het CoBo schema door. De CoBo mokken zijn besteld.  
Jojanneke heeft van 11 raadsleden input gekregen voor het visiestuk. Het visiestuk zal op de 
heidag worden geagendeerd.  
Dennis: 8 oktober een kennismakingsborrel met de raad van advies (RvA); twee reacties op de 
sociale activiteitencommissie (SAC). 
Anneloes: 4 oktober een afspraak met het hoofd F&C.  
Gamze: FMG en Graduate School of Social Sciences organiseren een zwarte piet symposium op 5 
november. Alle CSR-leden zijn van harte welkom.   
 
Afgevaardigden 
 
AMC       
OWI-MI studentleden: Net als bij geneeskunde willen ze de bestuursstructuur bij Medische 
informatiekunde gaan aanpassen. De MI-studentleden van het OWI 
(onderwijsinstituut/opleidingsbestuur) waren hier niet goed van op de hoogte. De FSR heeft 
hen hierover geïnformeerd en in samenwerking met ons stellen ook zij een notitie/advies op 
om hun positie te verdedigen.  
 
Blauwdruk herziende bachelor: De OC geneeskunde heeft een advies opgesteld over de 
blauwdruk. Die zal door ons bekeken worden en via ons naar het OWI-GEN gaan.  
 
MIK-punt: Nu er voor het eerst in lange tijd een MIKker in de SR zit, zijn we druk bezig de band 
tussen de studievereniging van MIK (MIK-punt) en de SR te herstellen, o.a. door maandelijkse 
overleggen met de commissie MIK en MIK-punt.  
 
FGw  
Update wordt nagestuurd.  
 
FdR 
We zijn bezig met huishoudelijk reglement . De Facebook pagina wordt opgezet. Het bericht in 
de hal is aangepast met de nieuwe huisstijl. We gaan het online krijgen van de werkgroepen nu 
via de vakgroepen spelen. Kijken of we bij een van de vakgroepen een test kunnen doen. En dan 
kijken of de werkgroepen leuker en wetenschappelijker worden en onderzoeken of de cijfers er 
door omhoog gaan.  
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De afgevaardigde bespreekt werkgroepantwoorden met de CSR. Andere afgevaardigden geven 
aan dat er nogal wat verschillen zijn per faculteit en opleiding. De afgevaardigde van FdR zal het 
punt werkgroepantwoorden voorbereiden in de commissie O&O. 
Tariq vraagt of de FSR FdR weet welke zaken er bij PPLE spelen. De afgevaardigde antwoordt 
dat er weinig contact is met PPLE. Het zou goed zijn als volgend jaar een student van PPLE in de 
FSR plaats neemt.  
      
FEB  
Afgelopen week is er weinig gebeurd in de FSR FEB. Wel heeft de mei-zetel een andere -
verrassende- invulling gekregen, namelijk Vlad Marin. Verder hebben we het gehad over 
vakevaluaties, er wordt gekeken of we een pilot kunnen starten met evaluatiepanels. Kleine 
groepen studenten die met de vakdocent(en) om tafel gaan zitten en samen het vak 
evalueren.Verder ben ik naar het MO-FEB geweest, waar het facultair strategisch plan is 
besproken. Zag er allemaal best goed uit. Ik ga voor volgende week een vergaderstuk voor de 
FSR-PV schrijven om de rest van de raad hierover in te lichten.   

FNWI        
Op de FNWI zijn we druk bezig met allerlei dingen, waarvan het meest relevant is voor jullie 
zoals altijd de samenwerking met de VU. De nieuwe naam voor een samenwerking is Science in 
Amsterdam (SIA)  al gebruikt het DT(directieteam) liever geen afkortigen. We hebben gisteren 
een informele ontmoeting gehad met het directieteam (van 3 uur), en vandaag een informele 
'brainstorm' over communicatie tussen DT, FSR en de gewone studenten. We hebben gisteren 
de WC krant geopperd om een groot publiek aan te spreken, het directieteam wil dit graag 
volgende week al invoeren dus kwam vandaag (!) al met een lay out. Verder wil het DT zo snel 
mogelijk, eigenlijk volgende week al, studenten zetten in de verkenningscommissies en we zijn 
nu bezig met het zoeken naar deze studenten. (oproep komt in de WC krant) Ook is er een 
afspraak gepland, op 6 oktober, om ons bij te praten over wat er deze zomer allemaal gebeurd 
is, dat schijnt vrij veel te zijn. We hebben nog een conceptdocument gekregen met 
procedureafspraken rond de medezeggenschap en de samenwerking.  

Verder is de FSR nog bezig met kosten buiten collegegeld, donderdag wordt besproken of we 
hier een meldpunt voor op willen zetten.  

FMG     
OV: Tijdens onze eerste OV hebben we het onder andere gehad over vak- en 
tentamenaanmelding. Vorig jaar is vanuit de FSR een advies geschreven, voornamelijk gericht 
op communicatie. Zo moet de inschrijfperiode van tevoren goed gecommuniceerd worden naar 
de studenten. Het heeft de voorkeur dat studenten ook tijdens de inschrijfperiode nog een mail 
ontvangen, en ook op de laatste dag van de inschrijfperiode. Dit is het wel het geval bij POWL, 
maar bij andere OWI’s worden de studenten soms maar een keer gemaild. Een ander punt in het 
advies is de communicatie over de naplaatsing. De FSR vindt het belangrijk dat deze 
communicatie er wel is, zodat studenten weten dat deze mogelijkheid bestaat. De OWI’s hebben 
aangegeven dit liever niet te willen communiceren, omdat studenten er dan vanuit gaan dat er 
naplaatsingsdagen zijn waardoor zij zich niet in de reguliere periode zullen inschrijven.Als er 
geen communicatie is over een naplaatsingsdag, dan kan het zijn dat studenten hun planning 
voor het hele jaar omgooien, terwijl dit helemaal niet nodig was, want er was nog een 
naplaatsingsdag. Er kan geopperd worden te communiceren dat studenten contact op kunnen 
nemen met de studieadviseur wanneer er iets mis is gegaan met de inschrijving. De 
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studieadviseur zal dan vertellen over de naplaatsingsdag, maar zal de student niet inschrijven. 
Op deze manier kan het zijn dat de naplaatsingsdag minder druk bezocht wordt. De FSR is het 
eens dat er een naplaatsingsmogelijkheid moeten zijn. Net als bij POWL moet er goed 
gecommuniceerd worden. Er zijn meer communicatie opties, naast het sturen van een e-mail 
kan ook een sms gestuurd worden of een banner op Blackboard geplaatst worden. Decaan heeft 
toegezegd dat hij met OWI zou praten dat er meer communicatie over de inschrijfperiode van 
vak-en tentamenaanmelding plaatsvind zowel voorafgaand aan als tijdens de inschrijfperiode. 

Vertrek Decaan: Decaan blijft waarschijnlijk tm januari. Er zou een gesprek plaatsvinden tussen 
de OR, het CvB en de FSR over het aftreden van de decaan. Het schijnt dat het CvB nu 
terugkrabbelt. De vraag is of de FSR zelf contact op wil nemen met het CvB. Het gaat om het 
hoorrecht bij het aanstellen van een nieuwe decaan. Wanneer de raad hoorrecht heeft is voor 
interpretatie vatbaar.  

Internationalisering: Dit jaar zal de FSR-FMG zich, net als vorig jaar, bezighouden met 
internationalisering. Binnen FMG wordt dit SBS International genoemd (Social Behavioural 
Sciences).  Er is een commissie vanuit FMG (BOSS en FSR) opgericht met als doel enerzijds input 
verzamelen van internationale studenten over alles wat met internationalisering aan de UvA te 
maken heeft. Anderzijds een platform creëren voor die studenten om zo ook in contact te 
komen met Nederlandse studenten afkomstig uit verschillende disciplines. Daarnaast is vorig 
jaar gebleken dat internationale studenten een gebrek aan internationale activiteiten ervaren. 
Vaak zijn studieverenigingen ‘bang’ om activiteiten in het Engels te houden, omdat ze zo hun 
eigen studenten zouden afschrikken. Vorige week was de eerste bijeenkomst van de commissie. 
We hebben voornamelijk gevraagd naar de verwachtingen van studenten over de 
commissie.  De aanwezige internationale studenten hadden nog niet veel input over hun 
studie/onderwijsbeleid aan de UvA, omdat die net van start is gegaan. Wel vonden zij dat er 
weinig informatie beschikbaar was over internationale evenementen. Tevens is de eerste 
evenement (social event) gepland op 31 oktober, waarbij we met z’n allen een food-market-
party houden en daarna naar de ISN Halloween party gaan.. Daarnaast hebben we nu een 
besloten Facebook groep met die studenten om ze zo up-to-date te houden. Hierbij wordt een 
kalender voor ze gemaakt met alle maandelijkse internationale evenementen (Engels) zoals 
lezingen, borrels e.d. Het is vanaf november de bedoeling dat iedere studievereniging 1 keer een 
internationale activiteit organiseert in de vorm van bijvoorbeeld een kroegcollege (invulling is 
aan de studievereniging zelf). Vanaf november zullen  commissieleden van SBS-International, 
dus de internationale en Nederlandse studenten, de maandelijkse evenementen zelf met 
studieverenigingen organiseren. 

4. Update commissies 
DB 
Donderdag hebben we een overleg gehad met de DB's van de COR, de OR VU en de USR over de 
generieke formats voor samenwerking van verschillende faculteiten, en er is een voorstel om 
hier 2 mensen van iedere organisatie aan te laten werken, waarna eventuele conceptadviezen 
nog door de verschillende raden moeten (zie de DB-notulen voor een uitgebreider verslag 
hievan). Daarnaast zijn we bezig met het uitwerken van de input van het visiedocument (waar 
we op de nog te plannen heidag op terugkomen) en wordt er gewerkt aan een 
kennismakingsborrel met de Adviesraad, een vergadering waarin alle voorzitters van de fsr'en 
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en de CSR bij elkaar komen en een vergadering met de USR VU. Tot slot is het DB bezig met het 
opstarten van de Sociale Activiteiten Commissie, die als eerste taak heeft zich te buigen over 
een heidag/heiweekend. 

 
O&F   
Inzake het studentenstatuut hebben wij besloten, eerst de resultaten van de afgevaardigden af 
te wachten, voordat verder onderzocht wordt wat de sancties zijn op overschrijding van het 
maximaal te vragen bedrag aan studiekosten. De dossierhouders catering zijn langs geweest 
bij het MI-café van de HvA en het schijnt zo een mooi concept te zijn, dat de mogelijkheden bij 
de UvA onderzocht worden. 
N.a.v. het gesprek met het hoofd van finance en control, hebben wij de kaderbrief uitvoerig in de 
commissie besproken. Tevens is de kaderbrief afgelopen donderdag rondgestuurd aan de 
afgevaardigden en enkele vragen gesteld, om eventuele financiële consequenties van de 
faculteiten in kaart te brengen. Ook zal op 9 oktober een presentatie gegeven worden voor alle 
raden. 
 
O&O 
We zijn bezig met de MOER'en. Stefan en ik hebben contact gehad met Miek Krol over de 
juridische aspecten van het bindend maken van deel A en de inhoud van deel A. Volgens Miek 
komen de medezeggenschapsrechten op centraal niveau te liggen als deel A bindend wordt 
gemaakt en blijft de inhoud nagenoeg hetzelfde als die van de huidige MOER. We gaan dus nu de 
huidige MOER doorspitten. Verder zijn we bezig achter de mening van de decanen te komen. 
Ook heb ik Miek gevraagd naar de erecode tegen fraude. Dymph zou ons voorbeelden sturen. 
Daar was ze nog niet aan toegekomen, dus hebben we nu alvast een paar namen van 
universiteiten gekregen waar ze zo'n code hebben. Die gaan we bekijken. Stefan en Ilse zijn naar 
een bijeenkomst over MOOC's geweest. Het was tamelijk technisch dus niet heel boeiend, maar 
ze waren wel onder de indruk van de geliktheid van MOOC's. We hebben het ook apart gehad 
over videocolleges, op basis van een vergaderstuk van Tom. We hebben het niet gehad over een 
bredere visie op videocolleges, maar een paar algemene overwegingen aan Tom meegegeven 
voor de focusgroep. Ik heb vanmiddag een afspraak met Iris Breetvelt van de COR om te worden 
bijgepraat over de flexschil van de UvA. Tot slot: we hebben een voordracht voor een ISO-
afgevaardigde. Stefan wil dit doen. 
 
V&C   
In de commissie wordt hard gewerkt aan verschillende dossiers. DvhJ wordt langzamerhand 
steeds een beetje drukker. De dossierhouders zijn bezig met het ontwerpen van 
promotiemateriaal en er is vrijdag een high-tea geweest met de contactpersonen van de 
facultaire raden. De dossierhouders gaven ook al aan dat het in de verkiezingsweek topdrukte 
wordt en dat dan de hulp van de gehele CSR gewenst is. 
De CoBo-dossierhouders zijn nog druk op zoek naar het perfecte plekje voor onze 
constitutieborrel. 
Ook voor de WC-krant is weer actie vereist, volgende week wordt er weer een nieuwe gemaakt. 
In de nieuw bedachte opmaak zal deze krant gemaakt worden en over ongeveer 2 weken in de 
wc's hangen. 
Verder hebben we afgelopen week weer 2 leuke berichten op de Facebookpagina gepost. In de 
vergadering kwam ook naar voren dat we graag interessante stukjes van de gehele CSR 
ontvangen zodat we iedereen een keer uitgebreid in het zonnetje kunnen zetten. Hierbij 
dachten wij ook dat er ontzettend veel interessante dingen gedaan worden binnen de CSR, maar 
dat veel mensen denken dat het allemaal niet interessant is voor de Facebook. Nou bij deze: wij 
vinden alles interessant! Dus stuur maar op! 
En last but not least is Ilse bezig met het bedenken van leuke dingen voor de familie-avond.  

5. Vaststellen agenda  
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
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6. ISO voordracht 
Dennis: het ISO een landelijk orgaan. De CSR kan leden afvaardigen die UvA studenten 
vertegenwoordigen in dit orgaan. Het DB stelt voor om Tariq en Stefan voor te dragen als 
afgevaardigden van de CSR. Niemand heeft vragen over deze kandidaatstelling, er wordt geen 
stemming aangevraagd. Tariq en Stefan per acclamatie aangenomen als vertegenwoordigers 
van de CSR in het ISO.  

Tariq en Stefan zullen resultaten van werkgroepavonden doorsturen naar de CSR-leden 
(actiepunt). 

7. Werkafspraken 
Het document met wijzigingen ligt voor. Er is nog één punt onafgerond, namelijk het punt over 
communicatie tussen FSR en CSR. Deze werkafspraak zal als volgt worden aangepast: “De 
afgevaardigde is medeverantwoordelijk voor communicatie tussen FSR en CSR.” Verder wordt 
er een extra werkafspraak bij communicatie opgenomen:  “CSR-leden mailen met FSR-leden en 
zetten de afgevaardigden in de cc regel”.   

De eerder aangebrachte wijzigingen worden doorgenomen, er zijn geen nieuwe opmerkingen. 
De werkafspraken worden door Dennis bijgewerkt. De CSR is het eens over de inhoud.  

8. Medezeggenschapsevenement 
Anneloes heeft een vergaderstuk ingediend over het te organiseren 
medezeggenschapsevenement. Zij licht toe dat op het medezeggenschapsevenement FSR en CSR 
raadsleden samen komen en dat daar onderwerpen worden besproken die breed spelen en 
daardoor voor bijna alle medezeggenschapsraden relevant zijn. De vergadering wordt gevraagd 
naar voorkeur voor tijdstip en datum. De meerderheid van de CSR heeft een voorkeur voor 
middag\avond. De CSR-leden hebben voorkeur voor dinsdag 28 okt en vrijdag 31 oktober. De 
afgevaardigden beantwoorden de datumprikker namens de FSR-leden.  

9. W.v.t.t.k. 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.   

10. Rondvraag en sluiting        
Youssri vraagt of de CSR-leden een persoonlijk visitekaartje willen hebben.  De meeste leden 
vinden het leuk, maar laten het afhangen van hoe duur het is.  

Samantha vraagt of er CSR-leden naar een seminar blended learning zijn geweest. CSR-leden 
wisten niet dat dit seminar plaats vond. Dataloos; wordt doorgezet en Stefan. 

Stefan; zou graag meer inhoudelijke punten op de PV willen bespreken.  

Jojanneke; twee punten naar aanleiding van de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO). Ten 
eerste, er is een klein handboek NSE studenten enquête. Op 20 november is er een dag over de 
NSE, CSR-leden zijn voor deze dag uitgenodigd. Ten tweede, alle 23 lerarenopleidingen hebben 
een onvoldoende hebben gekregen. Dit was een vrij korte mededeling er moet worden 
uitgezocht waarom de opleidingen een onvoldoende hebben gekregen en van wie.   

Gamze: wie gaan er naar de opening van het learning center 30 september? Er is een aantal 
CSR-leden van plan om te gaan.  
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Lina: afspraak met UvA-data. UvA-data kan een presentatie geven tijdens een PV, maar CSR-
leden kunnen ook een afspraak maken op het Maagdenhuis om daar een korte instructie te 
krijgen. Er is een aantal CSR-leden geïnteresseerd in een korte training.   

Ilse: gaat een app groep aanmaken voor de mensen die naar het ISO weekend gaan. Verder peilt 
zij bij de afgevaardigden of er behoefte is aan een maandelijkse bijeenkomst, die behoefte is er 
wel dus zij gaat een afgevaardigdenvergadering initiëren (actiepunt). 

Anneloes; zou graag input voor Facebook updates ontvangen over meetings, bijeenkomsten etc.    

Tariq sluit de vergadering om 13:00 uur.  

 

Besluiten       

 

Actielijst                     

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.  

140903-09 DB maakt een voorstel over het al dan niet opstellen van een CSR-beleidsplan. 
140910-5a Op 1 oktober Extra studiekosten agenderen. 
140917-11 Leden van de CSR verzamelen spullen die verkocht kunnen worden op 4 en 5 oktober op de 

Vlooienmarkt IJ-hallen voor de wearehere academy.   
140924-06 Tariq en Stefan zullen resultaten van ISO werkgroepavonden doorsturen naar de CSR-leden. 
140924-10 Maandelijkse vergadering voor afgevaardigden voorstel (Ilse?).   

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 Dennis. Voor 

commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 
140917-12 De penningmeester agendeert elke eerste PV van de even maand een update van de interne 

financiën.  
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