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De overlegvergaderingen zullen iets minder vaak plaats gaan vinden. De relatie met de decaan is grotendeels hersteld. De
Dimbo is afgelopen week een groot succes geweest.
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FdR
Er zijn vier raadsassistenten aangesteld. Het beleidsplan is vrijwel afgerond.
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FNWI
De raad kreeg een stuk over kwaliteitszorg waar Sascha enkele vragen over heeft. Jaco geeft uitleg over de
beleidsmedewerkers kwaliteitszorg en het document.
FMG
Er is met de decaan gesproken over de kaderbrief en de bezuinigingen.
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Algemeen
Zilla was bij de UCO werkgroep en het ISO etentje, net als Farah. Farah vertelt ook dat het manifest van commissie
Duurzaamheid snel door haar rondgestuurd zal worden. Zij vraagt of ieder die er achter staat het manifest persoonlijk wil
ondertekenen. Het manifest zal na ondertekening aan Paul Doop aangeboden worden.
Jet vraagt de raadsleden of zij hun truien willen passen en maten willen doorgeven aan haar indien iets niet past. De truien
liggen in de CSR kamer. Roos vraagt of ieder onderwerpen voor de OV aan Sofie Sloot wil sturen ter voorbereiding. Rik
stelt voor dat FSRen borrels houdt, omdat dit bij zijn FSR goed bevallen is. Sascha laat weten dat er door de
schoonmakers op science park veel (bier) gestolen wordt. Hij wil iets opzetten met gebouwbeheer om dit probleem tegen
te gaan. Sascha heeft mensen via facebook voor de CSR uitgenodigd. De andere leden zullen via Zilla en Sophia ook
beheerder van de site worden en personen uitnodigen.
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De raadsleden passen de CSR truien die Jet heeft ingekocht en geven haar door of deze goed
zijn of niet (en dan ook hun juiste maat).
De raadsleden sturen onderwerpen voor de OV door aan Sofie ter
voorbereiding.
De raadsleden melden zich bij Zilla of Sophia om beheerder van de CSR facebook-site te
worden, zodat zij hun vrienden voor de site kunnen uitnodigen.

Update commissies

O&O Bij de commissie onderwijs en onderzoek zijn we met een aantal grote dossiers bezig. Bij het dossier UvA/VU
zijn we in contact met het projectbureau, afgelopen vrijdag zijn we met een aantal dossierhouders en twee leden van de
Universitaire Studentenraad van de VU naar het hoofd van het projectbureau gegaan voor een voortgangsgesprek.
Daarnaast zijn we bezig met het model Opleiding en ExamenRegelement (OER), aan de hand van dit document worden
de OERen per opleiding opgesteld. Komende week bespreken we onder andere opheffingen opleidingen. Dit betreft een
nieuwe procedure voor het opheffen van opleidingen. Andere dossiers die aandacht (gaan) krijgen zijn Intake & Matching,
internationalisering en excellentie.
O&F
De commissie O&F heeft versterking gekregen van twee nieuwe leden. Ishtu gaat zich als eerst richten op het
evalueren van studieadviseurs, Sam zal zich met name bezig houden met verschillende regelingen die rechten van
studenten regelen. Samen zullen Ishtu en Sam plaatsnemen in een werkgroep die nadenkt over de hervorming van het
profileringsfonds, dat geld beschikbaar stelt aan studenten die vertraging oplopen door bijvoorbeeld ziekte of
bestuurswerk. Jaco en Alexander hebben een gesproken over financiën op het Maagdenhuis. Het budget per student zal
de komende tijd afnemen, we zullen nadenken over hoe er het best bespaard kan worden. Jaco bespreekt mogelijkheden
voor besparingen met de rector magnificus. Tien oktober is de dag van de duurzaamheid, een mooi moment om te
bekijken hoe de UvA ervoor staat. Plannen daarvoor zijn in de maak!
V&C
V&C is ook deze week weer druk geweest om de CSR dichter bij de student te brengen. Voor de WC krant is
een evaluatie gemaakt en daarmee is de eerste concrete stap gezet naar een uitbreiding naar andere locaties. De
Constitutieborrel ligt nu volledig vast, Vertigo wordt onze locatie. Voor docent van het jaar is door het uitschrijven van
een prijsvraag een hele goede student vormgever gevonden. Voor de verkiezingen is Sophia nu al aan het knallen, maar dit
dossier is onderbemand, dus daar moeten we snel wat op vinden. Tenslotte is er facebook, hierbij moeten meer likes
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komen dus gaat Zilla met iedereen aan de slag om dit te laten gebeuren. Mocht je geniale ideeën hebben hoe wij aan meer
volgers kunnen komen, laat het Sophia of Zilla weten.
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De agenda wordt vastgesteld.
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Jaco werkt aan een opiniestuk, maar is een klein beetje vertraagd. Jaco vertelt dat er in het IAO gesproken is over het
terugdraaien van de langstudeerboete. De rector denkt echter dat dit geen positieve gevolgen voor de universiteit heeft.
Jaco wil hier, indien dit waar is, graag iets mee doen. Sam legt uit dat studenten die zich niet hebben ingeschreven omwille
van de boete vanaf oktober weer kunnen aanhaken. Jaco zal de waarheid hiervan uitzoeken. Jet legt uit dat CSR in de
media niet te licht moet worden opgenomen, omdat de raad er zit voor de student en dus naar buiten moet treden. Hier
zal zij later bij de werkafspraken op terug komen. Sascha stelt voor om in december een stuk over de go, no go beslissing
inzake de UvA VU samenwerking te schrijven. Hier is iedereen het mee eens.
7. Uitleg Gezamenlijke Vergadering (GV)
Op donderdag 11 oktober is er weer een GV gepland. Roos wil aan de raad uitleggen wat de gedeelde medezeggenschap
inhoudt. Dit zijn los de COR en los de CSR. In de wet staat dat zij echter op bepaalde gebieden gezamenlijke beslissingen
moeten maken. Tijdens de GV is ieder lid aanwezig in eigen persoon, niet als CSR fractie. Dit omdat ieder lid afzonderlijk
gekozen is in de raad. Roos vindt het van groot belang dat veel mensen aanwezig zijn bij de GV vergaderingen en dat de
vergadering goed wordt voorbereid. Jaco vraagt hoe men zich wil voorbereiden op een dergelijke vergadering: of dit per
commissie gaat of plenair. Lucie heeft hierover met Radboud gesproken. Zij stelde voor om aan de hand van
vergaderstukken de vergadering voor te bereiden. Dit leek hem ook een goed idee. Roos legt nogmaals uit dat de GV
langdradig kan zijn en dat dit onder meer komt door de geheel andere vergaderstructuur die de COR gewoonlijk
aanhoudt. Zij stemmen bijvoorbeeld niet. Om hier helderheid in te verschaffen, wordt er nu gewerkt aan een HR voor de
GV. Lucie zal voor komende GV een vergaderstuk met een COR medewerker vormgeven en andere onderwerpen aan de
commissies doorspelen.
Naast de GV komt er ook een GOV op maandag 22 oktober van 13.00-14.00. Het zal gaan over onder andere
de UvA VU samenwerking en de medezeggenschap bij opheffing opleidingen.
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CSR in de media

Terugkoppeling IAO

Joeri besprak met de rector de MOER. Over de UvA VU samenwerking is verteld dat er met Lidwine Bremer gesproken
is. De CSR heeft erop gehamerd dat de medezeggenschap bij de samenwerking betrokken wil blijven. Roos heeft vragen
over de prestatieafspraken gesteld. Zij wilde weten wat de invloed van UvA VU samenwerking op de prestatieafspraken
zal zijn. De rector vond dat dit los van elkaar staat omdat de afspraken voor de samenwerking opgesteld zijn. Roos stelt
dat de dossierhouders voor dat zij de documenten goed voorbereiden op het OV. Farah vertelt dat hier gisteren ook over
gesproken is en dat de input aan O&O teruggekoppeld zal worden. De financiën heeft Jaco ter sprake gebracht. Hij heeft
bezuinigingsvoorbeelden genoemd uit zijn gesprek met Erik Boels. De rector was het met een aantal bezuinigingen eens,
maar vertelde dat ieder progressief wil zijn en als er dan iets moet gebeuren, terugdeinzen. Lucie heeft tijdens de
rondvraag nog gevraagd naar het ontvangen van het rapport Internationalisering. Dit zal op het OV besproken worden.
De rector kon niet toezeggen of de notitie dan echt af is en aan de raad gestuurd kan worden.
Roos vult als laatste aan dat na het IAO gesproken is met Miek Krol over de werkafspraken. Miek is het
eerste aanspreekpunt voor alles. Indien zij een raadslid doorverwijst, kan er contact met een andere UvA medewerker
opgenomen worden. Zij liet weten dat haar deur altijd open staat. Raadsleden mogen haar ook altijd bellen of mailen. Er
wordt gevraagd waarom Miek altijd moet weten wat de CSR doet of weet. Roos en Lucie leggen uit dat de andere UvA
medewerkers de raad en medezeggenschap soms van verkeerde informatie kunnen voorzien, die verkeerd gebruikt kan
worden. Rik is het niet eens met deze inkadering. Roos wil dit mogelijke probleem tijdens de werkafspraken nogmaals
aanhalen. Jaco laat weten dat als de raad problemen heeft met een medewerker zij dat aan Miek kunnen laten weten. Het
gaat het College volgens hem niet om het verbieden van contact met medewerkers, maar het verbieden van medewerkers
om met de raad te spreken. Tevens verwijst Miek meestal sneller door, dan dat de CSR zelf op zoek gaat naar de juiste
persoon. Roos vertelt daar nog bij dat Miek ook graag vaak informeel in overleg met de raad wil. Jet merkt op dat het CvB
de gesprekspartner van de raad is en dat de raad daarom ook niet het recht heeft om met andere medewerkers te spreken.
Sam is het daarmee eens, al is het handig om soms met anderen te spreken. Hij vraagt Roos wie er als eerst contact met
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Miek op neemt als er vragen zijn. Hier is nog niets over afgesproken, maar Roos denkt aan een periodieke afspraak of het
langsgaan van de dossierhouder als er over zijn of haar dossier specifieke vragen zijn.
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Update UvA VU

Sascha heeft afgelopen vrijdag met twee leden uit de projectgroep UvA VU gesproken. De groep heeft alle decanen bij
elkaar gebracht om te zien wie een goede samenwerking aan zouden kunnen gaan. Bij de FMG en FNWI is dit zeer goed
gegaan. Op de FEB en FGw zijn de eerste gesprekken gestart over de mogelijkheid van een Business School. De FdR
kent ook ideeën voor samenwerking bij bepaalde masters. Momenteel is de UvA aantrekkelijk voor buitenlandse
studenten, maar zoals gezien in Leiden kan de aanloop van studenten na een tijd teruglopen. De UvA wil zich hiertegen
wapenen door zijn onderzoekscapaciteit uit te breiden. De Colleges van beide universiteiten blijven verantwoordelijk voor
de fusie. 1 september 2014 gaat de samenwerking van start. Hiervoor zullen er twee go, no go momenten gehouden
worden. De documenten over organisatie, huisvesting et cetera zullen op deze momenten geëvalueerd worden. Roos
vraagt of deze documenten hetzelfde zijn als het strategisch plan dat de rector altijd benoemd. Dit is niet geheel duidelijk,
gezien de gesprekspartners deze term vrijdag niet herkenden. 20 december wordt de eerste go, no go beslissing genomen.
Sascha voorziet dat deze datum mogelijk nog opgeschoven wordt, omdat er een grote druk op de ketel staat en de
documenten mogelijk niet op tijd af zijn en alle partijen voor een go op een lijn moeten zitten.
De Partij ONS heeft een WOP-verzoek ingestuurd aan het programma bureau. Echter zijn de documenten enkel
nog concepten, maar het verzoek heeft het bureau veel extra tijd gekost. Rik vertelt dat hij het probleem heeft opgelost,
door met Jaap af te spreken dat hij hen op de hoogte houdt van eventuele ontwikkelingen. Jet vraagt of het vergaderstuk
in het vervolg iets informatiever kan zijn. Door het korte stuk dat nu is rondgestuurd kon zij de discussie moeilijk volgen.
Jet vraagt hoe het zit met de Zuid-Hollandse universiteiten, die grote concurrenten van UvA VU zullen worden. Sascha,
Rik en Ishtu zullen deze vraag zeker mee nemen naar hun volgende overleg met het projectbureau.
10. ISO
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Roos legt uit dat het ISO twee keer besproken zal worden: een keer over het ISO weekend zelf, de inhoud en de externe
relatie met het ISO. Daarnaast wil Roos kijken naar wat de CSR zelf van het weekend geleerd heeft. Het interne deel zal
bij de werkafspraken aan bod komen. Roos vraagt naar hoe men de werkgroepenavond van het ISO vond. Ishtu was naar
de werkgroep over het sociaal leenstelsel. Het was zeer nuttig om de opinie van verschillende universitaire raden te horen.
Echter de documenten over het onderwerp werden in verband met de vertrouwelijkheid niet rondgestuurd, waardoor
sommige getallen en kennis als een verassing kwam. Ook Farah is positief over de werkgroep. Het standpunt van het ISO
is dat zij niet tegen het leenstelsel zijn, maar niet gepasseerd willen worden door de politiek. Jaco vraagt hoe het zit met de
vertrouwelijkheid van het document. Ishtu legt uit dat het komt door de berekeningen die erin staan. Het ISO wil niet dat
anderen hier nu al mee aan de haal kunnen gaan. Jaco begrijpt dat de ISO wil wachten tot het juiste persmoment om het
document naar buiten te brengen. Hij is echter van mening dat het standpunt wel naar buiten moet worden gebracht. Jet
merkt op dat zij nog nooit heeft gehoord dat er in 2000 al gesproken is over de mogelijkheid van een sociaal leenstelsel.
Dit merkte Ishtu eerder op in haar update. Het kan dat de persoon die deze werkgroep hield, hierover niet goed
geïnformeerd was.
Roos grijpt terug op de vraag over de ISO als gesprekspartner. Ze vraagt of de raad genoeg ruimte heeft
gekregen in de werkgroepen om mee te kunnen praten. Ishtu denkt dat het bestuur van het ISO welwillend is, maar dat de
opzet van late informatieverstrekking verkeerd uitpakte die avond. Er is ook al kritiek geleverd op de late vertrekking van
de documenten. Zilla, die de eerste werkgroep gemist had, was zeer tevreden over de werkgroepen.
Roos vraagt hoe men het inwerkweekend vond. Sascha is niet te spreken over de inhoud van de
workshops. Een aantal groepen waren zeer laag van kwaliteit en herhaalden zichzelf. Ook zag hij een aantal ISO-sleden
die niet veel inspanning leverden om het weekend tot een succes te maken. Jet sluit zich aan bij Sascha. Zij vindt het
vooral belachelijk dat de organisatie betaald kreeg tijdens het weekend, maar niet veel presteerde en het ook niet leek alsof
zij zich daar wel toe wilden zetten. Jaco sluit zich ook bij de algemene opmerkingen aan. Hij vond de workshops wel goed
en was blij met de pauzes waarin hij kon netwerken. Hij heeft goede connecties opgebouwd met andere
medezeggenschappen. Hij kreeg de indruk dat de ISO inhoudelijk veel weet, maar dit soms op een verkeerde manier
inzet. Nick was zeer blij met de workshops, er waren juiste aantallen aanwezig en de inhoud was interessant. Rik is minder
te spreken over de workshops en heeft hier ook iets van gezegd. Roos vond het jammer dat de ISO-delegatie zich weinig
onder de deelnemers mengde. Het gebrek aan drinkwater bleek ook een vervelend punt.
Het volgende deel wordt vertrouwelijk behandeld en zal op het ISO-evaluatieformulier aan de orde worden
gesteld.
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121003-04

Het evaluatieformulier zal bij het ISO worden opgevraagd en door de raadsleden worden
ingevuld.

11. Conbo
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De raad bespreekt de constitutieborrels van afgelopen week. Het blijkt dat de afgevaardigden bij het uitdelen van het
cadeau nog iets meer moeten letten op het praatje dat zij erbij houden. Lucie leest de komende constitutieborrels voor en
de raad bepaald wie er heen gaan en het constitutiecadeau meenemen.
Jet stelt voor dat zij de volgende raad voorbereiden op de uitgaven die constitutiecadeaus met zich mee brengen.
Zij vindt dat er deze keer vrij snel overheen is gegaan, terwijl andere zaken, als truien en visitekaartjes wel uitgebreid
besproken zijn tijdens de PV. De raad is het hier mee eens.
12. Werkafspraken

240

245

250

255

260

265

270

275

280

Roos leidt het agendapunt in. Er staan twee onderwerpen centraal: de interne lessen uit het ISO-weekend en het nut van
V&C. Jet heeft een workshop over timemanagement gevolgd en is zeer enthousiast. Er is onder meer met veel succes een
spagettitoren gebouwd. Hier heeft Jet van geleerd dat de raad al goed op elkaar ingespeeld is en kan samenwerken. Wel
moet er gezegd worden dat de raadsleden elkaar nog veel afleiden. Jaco begint over de categorieën die urgent en/of
belangrijk zijn. Hij heeft uit de verschillen geleerd dat een planning voor jezelf van groot belang is en dat dit ook voor in
groepsverband gebruikt kan worden. Als voorbeeld noemt hij de CSR-kamer na de PV vergadering. Hij stelt voor om
lange gesprekken elders te voeren en gezamenlijke pauzes in te stellen. Ook Lucie heeft veel geleerd van de twee minuten
regel. Daarnaast heeft Lucie onderwijswetgeving gevolgd. Opnieuw een workshop die zeer goed was en werd gegeven
door een advocaat van het College. Lucie merkt op dat zij zeer blij is met de FdR-raadsleden, die haar bij juridische
kwesties kunnen helpen. Farah heeft een workshop over communicatie gevolgd en was ook hier zeer content over. Nick
heeft geleerd uit de financiële workshop dat de UvA met veel problemen kampt. Jaco merkt op dat mensen die niet geheel
begrijpen wat hun rol is, zij overstrategisch gaan handelen. De lering die hij hieruit trok, is dat ieder zijn rol moet blijven
spelen en niet te krampachtig moet zijn. Hierdoor komen verschillende groepen sneller tot een oplossing. De
persoonlijkheidstest wordt door Sascha minder duidelijk bevonden dan de Belbin-test van Taqt. Hij noemt het ‘typisch’.
Jet miste de drang om te mengen met andere raden. Mogelijk had de raad dit als doelstelling mee kunnen
nemen toen hij naar het weekend ging. Farah is ook zonder deze druk naar het weekend gegaan, maar is op eigen initiatief
gaan netwerken. Lucie merkt op dat het ISO zelf ook een dergelijk kennismakingsrondje of pubquiz had kunnen
organiseren. Farah was blij dat de raad samen met de ASVA overkwam als een blok. Roos concludeert dat de raad veel
input heeft geleverd tijdens de workshops en veel contacten heeft opgedaan.
Roos somt nogmaals de ideeën over gezamenlijke pauzes en gesprekken op, die Jaco eerder noemde. Het
DB heeft hiervoor het plan om op woensdag en donderdag standaard 1.14 te reserveren. Jet denkt dat men dit vanzelf
kan aanvoelen aan de sfeer in de kamer. Zij ziet graag dat men persoonlijke telefoongesprekken niet meer in de kamer
voert. Roos stelt voor dat de CSR kamer een rustige plek is, waar wel overlegd kan worden over werk gerelateerde
onderwerpen. Het netwerken op bijeenkomsten zal de raad van te voren doorspreken. Roos wil ook wat meer gezelligheid
binnen de raad brengen. Bijvoorbeeld door spelletjes te doen die de onderlinge banden versterken. De sociale commissie
zal hier vandaag over vergaderen.
Jet leidt het onderwerp externe communicatie in. De raad wordt vaak om reacties gevraagd inzake
verschillende onderwerpen. Jet is gewend in haar werk voor de politiek dat er een persoon is die de pers te woord staat.
Zij ziet graag dat de communicatie bij V&C komt te liggen, zodat er een persoon is die het overzicht houdt en er een
persoon is die eenzelfde boodschap naar buiten brengt. Tevens denkt Jet dat de raad meer communicatie kan produceren.
Roos wil benadrukken dat dossierhouders erop moeten letten dat wanneer hun dossier nieuwswaarde heeft, zij naar Jet
toe gaan om het dossier voor te leggen. Jet neemt dan weer contact op met Lucie, die als het gezicht van de raad naar
buiten treedt. Sam vraagt naar het LSVb-bericht dat hij vanmorgen op NU.nl zag. Hij vraagt of de raad hierop kan
reageren. De CSR werkt door hun vorm minder snel dan bijvoorbeeld de LSVb. Roos stelt voor dat CSR in de media het
punt oppakt. Jaco merkt op dat als er acute dingen zijn Lucie snel een eerste reactie kan geven. Roos denkt dat een
kleinere groep zeker een stuk kan schrijven en dan via de PV naar buiten kan brengen. Sam vraagt zich af of dergelijke
stukken niet via een andere vergadering besproken moeten worden. Dit is niet het geval. Ishtu wil weten hoe er met
afgevaardigden om gegaan dient te worden. Hier zal op een later moment naar gekeken worden.
121003-05
121003-06

Lucie organiseert een borrel met de HvA medezeggenschap.
De sociale commissie bedenkt een gezellige activiteit om de raad dichter tot elkaar te brengen.
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13. Wvttk
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
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14. Rondvraag en sluiting
Jet vraagt Joeri naar wat men moest voorbereiden voor volgende week. Joeri legt uit dat men volgende week de Model
OER gaat bespreken. Hij wil graag dat ieder daar goed op voorbereid is. Morgen zal hier tijdens de commissievergadering
mee begonnen worden. Hij vraagt ieder of zij de stukken willen inzien voor volgende week. Daarnaast wil Joeri dat ieder
de maillabels gebruikt. Ishtu vraagt of Lucie de CBO notulen al heeft gelezen. Dit gaat zij vanmiddag met Nick doen.
Lucie sluit de vergadering om 13.34
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Besluitenlijstn
120620-06
Irma vraagt Taqt om de factuur Jaarplan op te sturen naar de crediteurenadministratie.
120926-01
De CSR besluit na stemming Jaco een mandaat te geven het opinieartikel financiën samen met de
voorzitter van Partij MEI te publiceren met in achtneming van wijzigingen verwoord door raadsleden per
mail met een reactietermijn van 24 uur.
120926-02
De CSR besluit unaniem om Jet het mandaat te geven om visitekaartjes te bestellen voor het DB minus
Roos en de LOF- en ISO-afgevaardigden en stelt hiervoor maximaal 240 euro beschikbaar.
120926-03
De CSR besluit na stemming om Jet het mandaat te geven om vesten te organiseren en stelt hiervoor 560
euro beschikbaar.
Actielijst
120912-01
120919-01
120919-04
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121003-06

325

De afgevaardigden vragen hun decaan wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen zoals verwoord in de
kaderbrief. Als de afgevaardigden antwoord hebben, koppelen ze deze terug naar Alex en Jaco.
De raadsleden sturen input voor de CSR constitutieborrel aan Ishtu.
De raadsleden sturen feedback over de werkafspraken CSR-CvB aan Roos. Deze worden binnen een
kleinere groep besproken en geagendeerd op de PV van 121010.
De CSR afgevaardigden geven aan hun FSR de kick-off van de Docent van het Jaar-prijs door.
Roos maakt afkruishokjes voor bij het corveeschema.
Joeri en Sascha regelen relatiegeschenken voor komende constitutieborrels.
De sociale commissie organiseert een bijeenkomst om Sam beter te leren kennen.
De raadsleden passen de CSR truien die Jet heeft ingekocht en geven haar door of deze goed zijn of niet
(en dan ook hun juiste maat).
De raadsleden sturen onderwerpen voor de OV door aan Sofie ter voorbereiding.
De raadsleden melden zich bij Zilla of Sophia om beheerder van de CSR facebook-site te worden, zodat
zij hun vrienden voor de site kunnen uitnodigen.
Het evaluatieformulier zal bij het ISO worden opgevraagd en door de
raadsleden worden ingevuld.
Lucie organiseert een borrel met de HvA medezeggenschap.
De sociale commissie bedenkt een gezellige activiteit om de raad dichter tot elkaar te brengen.

Promemorie lijst
120905-02
Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Ishtu.
120926-01
V&C zal een voorstel ter vervanging van de papieren stemoproep zoals geformuleerd in de werkgroep
stemoproep naar de PV brengen.
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