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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 19 december 2012
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Opening
Lucie opent de vergadering om 11.04
1.

35

Post

De postlijst wordt doorgenomen.
2.

Vaststellen notulen

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.

40
3.

Mededelingen

DB
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Afgevaardigden
AMC
De voorzitter en vicevoorzitter van het onderwijsinstituut zijn zijn straks beiden niet meer werkzaam op het instituut.
Hierdoor zijn er problemen voor het komende OV volgend jaar. Deze gaat toch door. Belangrijk hier zal de wachttijd
zijn. Jaco vraagt of de FSR hoorrecht heeft bij ontslag. Dit hebben zij bij aanname van personen, maar de voorzitter en
vicevoorzitter zijn niet echt ontslagen, hun termijnen lopen af.
FGw
Governance van de FGw staat op de agenda voor de OV van vandaag. De OER zal tevens besproken worden.
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FdR
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Er wordt gewerkt aan een advies op de OER. De resultaten van de enquête studieadviseurs worden verwerkt.
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FEB
FNWI
FMG
Het grootste punt is nu huisvesting en herkansingen.
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Algemeen
Rik zal de vergadering eerder moeten verlaten.
Update ISO Zilla en Lucie waren bij de ALV. De enige amendementen kwamen van de ASVA en de CSR. Er komt een
werkgroep matching, waar de raad zitting in zal nemen.
4.
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Update commissies

O&O
De commissie O&O heeft het vorige week gehad over Intake en Matching, dit ter voorbereiding van de UCO
vergadering die dinsdag is. Hier wordt er voor het eerst gesproken over het plan dat er ligt voor de immersion weeks.
Daarnaast hebben we het over UvA/VU gehad naar aanleiding van het gesprek met de adviesraad. Vanuit O&O is er een
conceptbrief gekomen om het college op te roepen dat er geen onherstelbare stappen gezet mogen worden. Daarnaast
hebben we gesproken over de AIEC. Uit O&O is nu het voorstel om de conceptbrief op deze manier naar de PV te
brengen. Later kan de beslissing worden genomen om verdere stappen te nemen.
O&F
Het college heeft advies gevraagd over de instellingscollegegelden. Na de vakantie zullen we dit in de commissie
bespreken. Nick heeft een plaats bemachtigd in de gebruikersgroep van Facility Services. Alex kun je mailen als je fouten
aan de UvA website vindt, bijvoorbeeld dode links. De UvA heeft gekozen voor een nieuw systeem om cijfers om te
rekenen naar internationaal model. Alle studenten die hier baat bij kunnen hebben krijgen bericht dat ze een nieuwe
cijferlijst kunnen ophalen. Op ons aandringen onderzoekt beveiliging wat er precies gebeurde vorige week bij een
opstootje met verkopers van ‘De Socialist’. De evaluatie van SIS gaat spoedig van start, we zijn gevraagd een lid voor de
onderzoekscommissie te leveren. Voor de plannen voor samenwerking met de VU gaan we een lijst maken met alle
wijzigingen van reglementen die nodig zijn waar we rechten op hebben.
V&C
Donderdag was een zeer geslaagde avond voor Docent van het Jaar. Vandaag zal worden besloten wie de
nieuwe huisstijl/website gaat ontwerpen. De kerstkaarten zijn gisteren grotendeels de deur uitgegaan. De datum van de
Nieuwjaarsborrel is bekend.
Sociale Commissie
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Vaststellen agenda

De agenda wordt met vastgesteld.
6.
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UvA VU

Afgelopen week is gebleken dat het UvA VU traject al in een ver stadium is, maar dat er veel onduidelijkheden zijn over
samenwerking en de manier ervan. Na een korte leespauze van het vergaderstuk vraagt Lucie of er algemene vragen zijn.
Rik merkt op dat r.19 niet klopt: uit de regel lijkt het zo dat de samenwerking al af is. Jaco licht toe dat er geen paniek
moet zijn, omdat het niet zo is dat de medezeggenschap te laat is om dingen te bedanken. Rik vertelt dat hij en Sascha
altijd al zeer kritisch geweest tijdens de werkgroepen. De stem van de CSR is dus al gehoord. Lucie verwijst naar de
vervolgacties en wil een vijfde daaraan toevoegen: uit laten zoeken door Miek hoe het instemmingsrecht van de CSR eruit
zal gaan zien. Rik stelt voor om aan te geven dat de raad niet op het geheel instemmingsrecht moet krijgen, maar steeds
op een deel. Ishtu stelt voor om na te denken over media-aandacht voor het onderwerp. Lucie lijkt dit iets voor na de
discussie op de PV. Jaco vraagt zich af in welke stappen er over de samenwerking gesproken gaat worden: bijvoorbeeld
eerst over de AFS en AAA. Discussiepunt 1: de angst die de CSR heeft dat de samenwerking al zo verregaand is, dat dit
gevolgen heeft op de beslissing door de CSR bij zijn instemmingsrecht. Rik legt uit dat de UvA mogelijk al banken zal
benaderen en zo’n 20 medewerkers in dienst heeft om plannen te bedenken/uit te voeren. Lucie stelt voor om dit punt
binnen de commissie goed voor te bereiden.
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Discussiepunt 2: welke stukken kunnen besproken worden en welke absoluut niet. Ishtu vraagt of vertrouwelijke stukken
naar de FSR mogen. Dit mag niet. Lucie wil deze vraag tijdens het artikel24-overleg aan de rector voorleggen. Toch zijn
de stukken van grote waarde voor de discussie vertelt Jaco.
Discussiepunt 3: de zorgen informeel al uiten over de plannen. Joeri denkt eraan om een lichte onrust te creëren. Zilla zou
niet willen stoken. Bij de FNWI zijn al voldoende zorgen. Ishtu denkt aan de partijen, zij zouden mogelijk een
opinieartikel kunnen schrijven over het onderwerp. Rik verwijst weer naar de noodzaak van een standpunt alvorens een
mediaoffensief te starten. Een lastercampagne is niet de bedoeling, maar iedereen aan het denken zetten over de
samenwerking is van belang, volgens Jaco. Een standpunt is daarom niet per definitie nodig, een debat kan ook over het
grote idee van schaalvergroting. Zilla kan zich in Jaco’s idee vinden. Rik lijkt een laster campagne een minder slecht idee,
hiermee kan ieder wel scherp gehouden kunnen worden. Sam wijst op de internet stemming, waarin staat dat de raad
momenteel niet in zou stemmen. Joeri sluit af door te stellen dat een ‘ja of nee’ niet hoeft, mensen moeten aan het
denken worden gezet.
Discussiepunt 4: kan de raad zich in de vervolgacties vinden? Dit is het geval en na het kerstreces zal de raad verder
praten over het onderwerp op de PV. Lucie noemt de partijen op waarmee zij al contact heeft gehad over het onderwerp.
Jaco stelt voor dat zij alle openbare stukken aan hen doorspeelt. Lucie neemt de externe contacten op zich. Alex vraagt of
de partijen ook de FSRen zijn. Lucie zal dit vragen tijdens het artikel24-overleg en vertrouwd op de afgevaardigden. Jet
wijst op het stuk over het onderwerp in de wc-krant en vraagt of de dossierhouders hier nog even naar willen kijken.
121219-01
11.36
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7.

Sascha komt de vergadering binnen.
AIEC

•
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Na Sams gesprek met mevr. Krol heeft hij een aantal aanpassingen in de brief over opheffing van de AIEC
gedaan. Jaco merkt op dat uit het stuk blijkt dat Sam ervan uit gaat dat het CvB de AIEC opheft. Sam denkt dit,
omdat het CvB nooit gereageerd heeft op de brief van de AIEC en dergelijke besluiten meestal doorvoert. Zelf
is Sam van mening dat hij deze toon niet voert. Jaco vindt dat het stuk te veel al ingaat op een compromis, er
wordt te snel aangenomen dat de raad wordt opgeheven en direct gevraagd of studenten dan zitting kunnen
nemen in het nieuwe orgaan. Sam verdedigt zich door te stellen dat hij de nieuwe regeling vast door wilde laten
sijpelen. Lucie vraagt na de twijfel over de wet in de brief en vraagt naar de motivatie hiervan. Sam legt dit uit en
verwijst naar de verantwoording hiervan in de tekst. Rik stelt voor om in de deze brief tegen te zijn en in een
volgende brief nieuwe ideeën aandragen. Sascha vraagt hoe een oordeel te kunnen vellen, voordat iemand een
vergadering heeft bijgewoond. Sam legt uit dat er notulen zijn gestuurd aan de raad om in te kijken. Hij is van
mening dat de brief zoals deze nu is juist gesteld is. Jaco brengt tegen Rik in dat een brief niet alleen uit tegens
moet bestaan. Wel wil hij een aantal alinea’s en zinnen verplaatsen. Rik legt zijn argument verder uit: hij bedoelt
dat de problemen in een nieuwe variant enkel genoemd dienen te worden als de nieuwe variant aangenomen is.
Sam gaat het erom dat opheffen een praktisch punt is en er geen waardeoordeel gegeven hoeft te worden. Zilla
ziet in de tekst ook graag een tegen opheffing en daarna pas een als. Ishtu is het eens met de strekking van de
brief. Roos vraagt naar welk deel er nu ter discussie staat. Er blijkt enige onduidelijkheid te zijn over twee zinnen
‘ Indien het College…’ en Zilla legt haar punt uit. Lucie verbaast zich erover dat de discussie niet binnen O&O
gevoerd is. Dat is gekomen omdat een aantal personen niet op de commissievergadering aanwezig was. Sam zal
naar aanleiding van het commentaar de zin over het Universiteitsreglement weglaten, de zin in de laatste alinea
aanpassen en de volgorde van argumenten wijzigen.
Roos licht de stemming voor de afvaardiging voor de AIEC toe en vraagt wie er als eerste zijn speech wil
houden. De kandidaten houden hun voordrachten, waarna er gestemd wordt.

121219-01
121219-02

165

8.

De CSR praat op volgende PVs verder over de UvA VU samenwerking.

De CSR besluit unaniem om negatief te adviseren over de Algemene Instellingsgebonden
Ethische Commissie (AIEC) en zijn advies met inachtneming van de wijzigingen zoals
verwoord in de PV van 121219 te versturen aan het CvB.
De CSR besluit na stemming om Sam Quax en Jet van Genuchten voor te dragen als
afgevaardigden van de CSR in de AIEC.

Nieuwjaarsborrel

Naast dat de FSRen ieder 50 euro aan de Nieuwjaarsborrel uitgeven, vragen Nick en Sascha of de CSR 200 euro aan de
borrel uit willen geven.
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121219-03
9.

SIS

Rik licht toe dat hij de decaan van de faculteit Geestenwetenschappen goed kent en graag zitting neemt in de commissie.
Jaco ziet graag in het vervolg actiepunten in plaats van een mail van de decaan van de FGw. Roos vraagt naar de eigen
actiepunten, zoals de eigen lijst die de raad aan het CvB zou sturen. Rick weet niet of er nog met de rector over SIS
gesproken moet worden, gezien zij daar geen expertise in heeft. Er wordt besloten om de brief met pijnpunten aan mevr.
Krol te sturen. Rik wil ook een aantal verbeterpunten opstellen.
121219-04
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De CSR besluit unaniem om dossierhouders Nieuwjaarsborrel een mandaat te verlenen voor
de uitgave van 200,- euro.

10.

De CSR besluit unaniem om Rick van den Hoven voor te dragen als lid van de commissie
begeleiding evaluatie SIS.

Partijfinanciering

185

Lucie vraagt of er nog vragen zijn over de brief. Roos laat weten dat LIEF zich erg veel zorgen maakt over de financiering
en vraagt hoeveel druk er achter het probleem gezet wordt. Jaco denkt dat de urgentie door de datum al duidelijk is. hij
vraagt eerst om een besluit en daarna om communicatie. Jet vraagt of de partij niet voor afgevaardigden moet zorgen. Rik
laat weten dat het juist het doel is dat partijen zonder afgevaardigden ook snel financiering kunnen krijgen. Sam vraagt of
de brief ook naar de Folia gestuurd kan worden. Binnen de raad heerst enige twijfel of het onderwerp wel voldoende
interessant is voor alle studenten. Farah is van mening dat het zeker wel de studenten betreft, gezien deze door de partij
vertegenwoordigd worden.
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121219-05
11.

195

200

De CSR besluit unaniem het CvB middels een brief te verzoeken een besluit te nemen over de
regeling partijfinanciering.

Raad van Toezicht

Lucie noemt de procedure voor de sollicitatie voor het nieuwe lid van de Raad van Toezicht van de UvA op en de
wijzigingen ten opzichte van de eerdere lijst. Het voorstel is om Lucie als contactpersoon van de GV, en Sam in de
sollicitatiecommissie plaats te laten nemen. Aan de hand van wat er in de commissie besproken wordt, zal de PV updates
krijgen.
121219-06

De CSR besluit unaniem om Sam Quax en Lucie Gooskens het mandaat te geven om plaats te
nemen in de sollicitatiecommissie voor het nieuwe lid van de Raad van Toezicht van de UvA.

12.45.1 Rik van den Hoven verlaat de vergadering.
12.
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Kerstreces

Jet wil graag afspraken maken over de vakantie. Het reces van de UvA is tot woensdag 2 januari. Jet stelt echter voor om
de week erop pas te beginnen. De Dies op dinsdag 8 januari zorgt ervoor dat een aantal mensen wel in de vakantie door
zullen moeten werken. Jet stelt voor dat deze dossierhouders na de Dies wat vrij nemen. Gevraagd wordt van de
raadsleden of zij hun mail willen aanpassen. Lucie is de eerste week van de vakantie weg, zij wil dan dat Roos bij zeer
urgente zaken wordt gecontacteerd en zij zelf in de tweede week. Irma zal vanaf de tweede week wel weer aan het werk
gaan. Ishtu is tot 10 januari niet aanwezig.
121219-02

215

13.

Raadsleden passen hun mail aan tijdens het CSR-reces en zetten deze ook weer om na
terugkeer.

Raadsuitje

Het uitje vindt op donderdag 20 december plaats vanaf 12.00 in het Gespuis aan de Spuistraat. Roos vraagt van elke
deelnemer een bijdrage voor de lunch. Daarnaast zullen er spelletjes zijn en drankjes. Vanaf een uur of 18.00/19.00 kan
ieder zelf bedenken wat hij of wil doen. Spelletjes en verkleedkleding zijn welkom.
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14.

CSR in de media

Jet wil iets over SIS in de media brengen en ook partijfinanciering naar buiten brengen, bijvoorbeeld in de Folia. Ishtu
denkt ook dat lezers van de Folia vaak meer met partijen hebben. Roos denkt dat media-aandacht voor problemen in SIS
nut kunnen hebben. Het kan gebruikt worden om aan het CvB te tonen dat het ene probleem zich op het andere stapelt.
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Jaco lijkt partijfinanciering lastig om in de markt te brengen. Jet stelt voor om LIEF te vragen om een opinieartikel te
schrijven. Sam stelt voor om Dirk van de Folia te tippen over de brief en hem naar LIEF te sturen. Lucie noemt het
onderwerp AIEC. Karsten Meijer wil de raad hier graag bij helpen. Ook kunnen er hoogleraren gevraagd worden om mee
te schrijven aan een artikel. Joeri heeft idee binnen zijn commissie besproken en weet niet zeker of er een artikel in zit als
er nog geen advies is. Lucie stelt voor dat de twee nieuwe leden van de AIEC aan een artikel gaan werken. Lucie wil nog
iets informatief op de CSR-website of facebook plaatsen. Jet stelt UvA VU voor.
121219-03
15.

235

De afgevaardigden van de AIEC schrijven een artikel over de mogelijke opheffing van de
Ethische commissie.

Wvttk

Pre-campagne: Alex vraagt of de afgevaardigden na de PV nog even blijven zitten voor wat meer informatie.
16.

Rondvraag en sluiting

Roos wil graag dat de raadsleden komen helpen met het opruimen van de kamer.
Nick wil graag van de afgevaardigden input voor de Nieuwjaarsborrel.
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Lucie wenst ieder fijne dagen en een gelukkig nieuw jaar en sluit de vergadering om 12.46
Besluitenlijst
121212-01
De CSR besluit unaniem om het advies inzake studiesucces en tutoraten van de FSR-FNWI aan het CvB
te ondertekenen en geeft de wijzigingen zoals geformuleerd in de PV van 121212 door aan de FSR.
121219-01
De CSR besluit unaniem om negatief te adviseren over de voorgenomen opheffing van Algemene
Instellingsgebonden Ethische Commissie (AIEC) en zijn advies met inachtneming van de wijzigingen
zoals verwoord in de PV van 121219 te versturen aan het CvB.
121219-02
De CSR besluit na stemming om Sam Quax en Jet van Genuchten voor te dragen als afgevaardigden van
de CSR in de AIEC.
121219-03
De CSR besluit unaniem om dossierhouders Nieuwjaarsborrel een mandaat te verlenen voor de uitgave
van 200,- euro.
121219-04
De CSR besluit unaniem om Rik van den Hoven voor te dragen als lid van de commissie begeleiding
evaluatie SIS.
Actielijst
121114-08
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121205-01
121205-02
121212-01
121219-01
121219-02
121219-03

Jet zal de realisatie van de begrotingspost evenementen door de vorige raad – die geld over had –
opsturen.
De afgevaardigden brengen de ideeën voor een pre-verkiezingscampagne naar hun FSRen.
De dossiershouders vakevaluatie maken een schets van de huidige situatie en schrijven een mogelijk
advies dat naar de PV wordt gebracht ter stemming.
De raadsleden sturen het DB input voor het artikel24-overleg in januari 2013.
De CSR praat op volgende PVs verder over de UvA VU samenwerking.
Raadsleden passen hun mail aan tijdens het CSR-reces en zetten deze ook weer om na terugkeer.
De afgevaardigden van de AIEC schrijven een artikel over de mogelijke opheffing van de Ethische
commissie.

Promemorie lijst
120905-02
Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Jet.
120926-01
V&C zal een voorstel ter vervanging van de papieren stemoproep zoals geformuleerd in de werkgroep
stemoproep naar de PV brengen.
120926-04
Joeri en Sascha blijven relatiegeschenken regelen voor komende constitutieborrels.
121003-06
De sociale commissie bedenkt een gezellige activiteit om de raad dichter tot elkaar te brengen.
121024-02
De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de regels te
houden.
121003-05
Lucie organiseert een borrel met de HvA medezeggenschap.
121128-01
Rik stuurt de uitslag van de enquête FGw die onder studenten is gehouden door aan Sam, Ishtu en
andere geïnteresseerde raadsleden.
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121205-02

De CSR besluit unaniem om de interne werkafspraken aan te nemen en zich hieraan te houden.
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