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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 17 oktober 2012
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Lucie opent de vergadering om 11.05
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De postlijst wordt besproken.
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De notulen worden vastgesteld.
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Er wordt gewerkt aan vormgeving van de tutoraten. Dit wil de raad meenemen naar de UCO.
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De FSR is bezig met de organisatie van een middag voor internationale studenten. Er zal worden gezwerktbald tegen de
FNWI.
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Algemeen
Jet was afgelopen twee dagen ziek en probeert alles zo snel mogelijk in te halen. Zij vraagt om dringende mail opnieuw
naar haar te mailen. Roos heeft gisteren meer nieuws over de beursen ontvangen. Niet ieder krijgt deze maand uitbetaald.
Het bleek niet duidelijk wie CSR-leden zijn bij de UvA. Roos gaat met hen in gesprek over hoe dit in de toekomst
soepeler te laten verlopen. Sascha wil van de afgevaardigden weten of de FSR de OC en studieverenigingen vraagt naar
juryleden voor de Docent van het Jaar verkiezing.
4.
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Update commissies

O&O In de Commissie O&O zullen we ons deze week vooral bezig houden met het conceptadvies Model OER. (mits
Nick beter is) De input vanuit de OV zal mee worden genomen in de discussie. Daarnaast staat er donderdag een
visievorming over profilering op de planning. Vanmiddag na de PV zullen we ons samen met wat COR leden
voorbereiden voor de GOV en dan op de dossiers prestatieafspraken en Roemeens. Volgende week komt het maken van
een jaarplanning voor de commissie op de agenda. Dit naar aanleiding van de cursus die we van TAQT hebben gehad.
Andere dossiers die de komende tijd veel aandacht gaan vragen zijn internationalisering (de conceptnota is binnen) en de
instellingstoets met betrekking tot kwaliteitszorg.
O&F

80

Er zijn drie punten besproken: de wc-krant wordt CSR-krant en mogelijk later FS-krant, de constitutieborrel en
V&C
het probleem met de waterflesjes bij de Docent van het Jaar verkiezing.
5.
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De agenda wordt vastgesteld. Brede Labels wordt in plaats van UvA VU criteria behandeld. CSR in de media wordt
opnieuw achteraan de agenda geplaatst.
6.
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Vaststellen agenda

Brede Labels

Maandag wordt er tijdens het GOV gesproken over Brede Labels. Echter loopt er nog een rechtszaak over een niet juist
gevolgde procedure in het traject. Nu gaat de advocaat van de GV voor enkele dagen met vakantie en wil hij graag weten
wat de GV wil doen betreffende de rechtszaak. Indien de GV de zaak afblaast voor maandag wordt hun
onderhandelingspositie veel zwakker. Er wordt gevraagd waar de rechtszaak precies over gaat. Dit blijkt onduidelijk te
zijn. Lucie legt uit dat er een zaak loopt over het CROHO en dat bij Brede Labels het College een verkeerde reactie heeft
gegeven op een brief van de raad, waar deze rechtszaak over gaat. Lucie heeft informatie bij Tesca opgevraagd over het
onderwerp en zal tijdens de pauze opnieuw met haar spreken. Van belang is om te weten hoe de COR nu tegenover de
rechtszaak staat. Er wordt gevraagd of er tijd is voor emailstemming. Deze is er niet. Er wordt geopperd om Lucie en
Roos een mandaat te geven, zodat zij nadat zij met Radboud en Tesca gesproken hebben een besluit kunnen nemen.
121017-01

7.

De CSR unaniem na stemming om Roos en Lucie een mandaat te geven betreffende de
rechtszaak Brede Labels en de discussie verwoord in de notulen van 121017.

Terugkoppeling ISO
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Lucie en Zilla zijn naar het ISO geweest. De punten die de raad wilde inbrengen, waren in een nieuw concept al verwerkt.
De raad heeft zeer goede input geleverd. Vanuit Delft werden er verschillende amendementen geopperd voor twee en
driejarige masters, maar deze vonden geen doorgang. Het uiteindelijke document blijft een lobbydocument, in de media
blijft het ISO verkondigen tegen het leenstelsel te zijn. Er is toegezegd dat vergaderstukken eerder gestuurd zullen
worden. Ook was er een mededeling over het BSA; deze komt vanuit Den Haag er aan. Dit heeft het ISO in
de wandelgangen gehoord.
Op een vraag van de raad antwoord Lucie dat echt nog niemand van de BSA weet. Sam vraagt of het ISO het mandaat
heeft zodat andere groepen zich niet meer bemoeien met de zaak. Lucie antwoordt dat de beslissing dat het ISO zich in
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de media blijft uitspreken tegen het leenstelsel vrijwel unaniem besloten is. De toezegging is gedaan dat stukken vanaf nu
eerder gestuurd zullen worden.
8.
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Docent van het Jaar

Zilla heeft veel problemen gehad met het maken van het rooster voor het evenement. Indien het af is, wil zij graag dat
ieder het rooster zo snel mogelijk instelt. De bedoeling is dat mensen binnen de twee weken op voorhand van de docent
van het jaar docenten nomineert. Sascha legt uit dat in de eerste twee weken studenten de tijd hebben om hun docent te
promoten. Daarna wordt er een terugkoppeling naar de studievereniging gemaakt. Roos vraagt wat er van haar verwacht
zal worden. Zilla denkt aan een promotie zoals bij de partijverkiezingen gedaan is door partij MEI. Als raadslid krijg je een
locatie onder je hoede waar je flyers uitdeelt, met laptops staan en informatie geven.
121017-01
121017-02

De raadsleden vullen het Docent van het Jaar rooster in, zodra deze af is.
Zilla geeft een korte presentatie over hoe de raadsleden studenten moeten enthousiasmeren
voor de Docent van het Jaar verkiezing.
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9.

135

De aanwezigheid van raadsleden op de borrels die geweest zijn en de komende constitutieborrels worden doorgenomen.
Ook de eigen constitutieborrel wordt doorgenomen om de laatste puntjes op de i te zetten.
10.
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CSR in de media

Vorige week is er een persbericht gestuurd over de langstudeerboete. Jet geeft toe dat er na de aankondiging van de OV,
waarin de CSR vragen aan het College over de langstudeerboete zou stellen, nog geen gevolg heeft gekregen. De raad
heeft wel complimenten gehad voor het bericht. Als duidelijk wat men met de rechtszaak van de GV wil doen, komt dat
bericht naar Jet zodat zij ook hier een persbericht over kan schrijven. Mogelijk zal er ook een stuk geschreven worden
over de onderwijswerkgroep va de UCO. Roos denkt dat uitleg over intake en matching en de reden dat de raad
deelneemt aan de werkgroep een goed onderwerp is. Jet ziet een poll over de UCO wel zitten. Lucie laat weten dat er ook
net een poll over het sociaal leenstelsel op de facebook gezet is. Hier kan op persoonlijke titel een mening worden
gegeven. Lucie hoopt hiermee een dialoog op gang te kunnen brengen. Lucie vraagt of andere raadsleden nog ideeën
hebben voor persberichten. Farah zou het graag willen leren. Volgende week heeft Lucie in ieder geval een mediatraining.
13.52
11.

155

Conbo’s

Rik komt de vergadering binnen.
Weekplanning

Roos presenteert de weekplanning. In de google-agenda staan alle deadlines ingevoerd. Voor wie nog niet weet hoe de
agenda werkt, geeft Jet een live performance met post-its.
12.

Werkafspraken
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Roos heeft een opzet gemaakt zodat de raad concrete doelen kan formuleren die hij wil bereiken met de verschillende
vergaderingen. Naast de genoemde punten voor vergaderen vraagt Roos of er op- of aanmerkingen zijn. Sam vindt
vergaderen niet expliciet een sociale functie hebben. Lucie vindt dit wel een belangrijk doel van de pv. Sam wil liever snel
vergadering en rondom de vergadering iets sociaals plannen, zoals in de pauze. Joeri vindt elkaar zien al een sociale
functie. Jet vindt groepsdynamiek bij besluitvorming erg belangrijk en daardoor is inzicht in de groep ook van belang.
Momenteel mist dit nog wel eens, constateert zij. Jaco denkt dat een vergadering gezellig kan zijn, dit zorgt ervoor dat
ieder bij de les blijft. Andersom is gezelligheid niet het directe doel van een vergadering. Rik kan zich aansluiten bij de
secundaire functie van het sociale deel. Jet noemt het een middel.
Lucie is het er niet altijd mee eens dat informerend altijd vooraf gaat aan oordeelvormend en besluitvormen.
Zilla vraagt waarom de updates worden rondgestuurd en opgelezen. Lucie legt uit dat het de bedoeling is dat de update
wordt rondgestuurd en dat men op de pv vragen kan stellen. Jet is van mening dat de deadline van de stukken een uur van
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te voren is en dat men de updates eerder moet rondsturen of moet voorlezen. Sascha is ervoor om tijdens de pv te horen
wat de commissievoorzitters doen. Sam is voor het voorlezen van de updates en vindt verder dat men de stukken zelf
voorbereid. Zilla vraagt zich af of eerdere updates een oplossing zouden zijn om de erg lange pv’s tegen te gaan. Jaco
benadrukt dat enkel hetgeen wat belangrijk is voor de raad dient te worden vertelt in de update van afgevaardigden.
Informatie over andere projecten is niet nodig. Roos vat samen dat plenair informeren als doel moet hebben dat het
relevant is voor het moment.
Op de pv staan het besluit en oordeelvormende doel centraal. Roos vraagt wat er nog meer voor doelen zijn. Jet
vindt het een democratisch voorrecht dat men alle informatie van de commissies tijdens de pv meekrijgt en dat de
raadsleden hier dankbaar gebruik van moeten maken. Sascha vindt dat het inderdaad de verantwoordelijkheid is van elk
individueel raadslid om de stukken voor te bereiden en dat men zijn recht verspeelt door dit niet te doen. Rik is het eens
met de gemaakte opmerkingen, maar merkt ook op dat het belangrijk is dat er vertrouwen in de dossierhouders moet
worden uitgesproken. Jaco merkt op dat hij tegen maildiscussies is en wil niet dat dit medium gebruikt wordt om discussie
te voeren. Op de pv is het van belang dat dossierhouders alle punten rondom hun dossier naar voren brengen. Dit blijkt
soms niet geheel goed te lopen. Jaco is daarom voor duidelijkere stappen in de besluitvorming: informatie,
oordeelvormend en daarna besluitvormend. Jet voegt toe dat de stukken die de raadsleden dan moeten voorbereiden ook
goed geschreven moeten zijn. Indien stukken te laat zijn, zal er een leespauze ingelast moeten worden en als stukken groot
zijn is eerst een oordeelvormende discussie noodzakelijk. Tegen Riks mening brengt Jet in dat elk raadslid op persoonlijke
titel gekozen is en dus niet blind op de informatie van de dossierhouders af kan gaan. Alex laat weten dat hem niet alle
dossiers interesseert en vraagt of meer personen dergelijke dossiers in handen laten van de dossierhouders. Rik geeft aan
dat hij het zeker niet oneens is met Jet en dat hij begrijpt dat het aanleveren van een duidelijk inhoudelijk stuk van groot
belang is. Sascha sluit zich aan bij Alex. Sophia is van mening dat men zich soms toch moet kunnen verdiepen in zaken
die men minder interessant vindt. Sam grijpt terug naar de opmerking van Jaco over maildiscussies. Hij is van mening dat
het handig kan zijn om een vraag via de mail rond te sturen, zodat er tijd gewonnen kan worden op de pv. Jet is het niet
eens met Alex, omdat je als raadslid gekozen bent en de studenten van de UvA vertegenwoordigt. Hierdoor ben je
verplicht om andere raadsleden te toetsen.
14.13
14.17
14.27
13.

Jaco komt de vergadering binnen.
Alex komt de vergadering binnen.
Farah verlaat de vergadering.
Wvttk

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

205
14.

Rondvraag en sluiting

Sophia vraagt hoe belangrijk het emailadres studentenraad.nl is. Jet vertelt dat alle communicatie naar buiten toe via dit
adres moet gaan. Jaco was naar de opening van de pilot van de nieuwe onderwijszaal en deze was mooi.
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Lucie sluit de vergadering om 14.56
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Besluitenlijst
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.
121010-02
De CSR besluit na stemming om een 7,5 op te nemen als niet bindende richtlijn in de Model OER artikel
2.4 met als hardheidsclausule van een verzoek van docent voor toelating van een student.
121017-01
De CSR besluit unaniem om Roos en Lucie een mandaat te geven betreffende de rechtszaak Brede
Labels en de discussie verwoord in de notulen van 121017.
Actielijst
120912-01

225
120919-04
120926-04

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 feedback over de werkafspraken CSR-CvB aan Roos. Deze worden binnen een
kleinere groep besproken en geagendeerd op de PV van 121024.
Joeri en Sascha blijven relatiegeschenken regelen voor komende constitutieborrels.
4
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120926-05
121003-03
121003-04

235

121003-05
121010-01
121010-04
121017-01
121017-02

De sociale commissie organiseert een bijeenkomst om Sam beter te leren kennen.
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
stuurt de formulieren anoniem door aan het ISO.
Lucie organiseert een borrel met de HvA medezeggenschap.
Ishtu regelt een kaart voor het zieke RvB lid.
Input over SiS wordt door de raadsleden aan Rik gestuurd.
De raadsleden vullen het Docent van het Jaar rooster in, zodra deze af is.
Zilla geeft een korte presentatie over hoe de raadsleden studenten moeten enthousiasmeren voor de
Docent van het Jaar verkiezing.
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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.
121003-06
De sociale commissie bedenkt een gezellige activiteit om de raad dichter tot elkaar te brengen.
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