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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 30 januari 2013
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Lucie opent de vergadering om 11.03
1.
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De postlijst wordt doorgenomen.
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De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
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AMC
Bij ons spelen de volgende dingen: er ligt een project plan klaar om tijdens je co-schappen te promoveren. Wij moeten
hier een advies over uitbrengen, we vinden het goed dat een opleiding het aanbied maar hoe realistisch is het. We krijgen
binnenkort de begroting van het AMC te zien. De onderwijs begroting is dan helemaal uitgewerkt. Verder hebben we een
brainstorm over resultaten tijdens de co-schappen. Iedereen krijgt eigenlijk altijd een voldoende, een zeven bijvoorbeeld.
Eigenlijk als een co- assistent altijd een zes haalt, is het een co assistent die onder de maat presteert. Wordt dit wel
gesignaleerd door de opleiding? Zijn we van mening dat dat zou moeten?, vraagt de FSR zich af.
FGw
Morgen wordt het BSA op het OV besproken. De bestuursleden van de faculteit waren hoopvol, maar hadden ook
kritiek. De evaluatie van de studieadviseurs is vrijwel af en zal snel de kant van de CSR op komen. Ishtu vraagt naar het
idee van de BSA. Rik legt uit dat er een grijs gebied tussen 36-48 punten is. Als studenten hierin zitten, wil de FSR FGw
dat docenten bepalen of zij wel of niet door mogen met hun studie. De boven en ondergrens van punten is nog niet
vastgesteld door de FSR.
FdR
Er wordt gewerkt aan de studieadviseurs. Inzichtelijkheid van de beoordelingsnormen zal naar het OV gebracht worden.
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FNWI
Er wordt gewerkt aan de AFS en de tutoraten.
FMG
De FSR heeft positief geadviseerd op de naamswijziging van Educational Sciences. Er wordt een promotieacties
gehouden voor de raad. De decaan wordt herbenoemd, maar FSR is echter niet om advies gevraagd.
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Algemeen
Rik is gisteren met groot succes gaan zaalvoetballen. Sascha was met Sophia bij Viaualspace, de apps die zij presenteerden
waren zeer goed. Zilla gaat aan de slag met de like en win een taart-actie.
4.

Update commissies

O&O
Deze week is weer een belangrijke voor de commissie Onderwijs en Onderzoek (O&O). We zullen deze week Intake &
Matching en UvA/VU met de rector bespreken op de overlegvergadering. Gisteren was er een UCO vergadering waar
gesproken is over een nieuwe master bij het AMC. Ishtu is hiervoor mee geweest. Ook was er dinsdag een conferentie in
het University College over honours 2.0 Hier werd gesproken met betrokkenen over de plannen voor het nieuwe
honourssysteem. Dit is een mooi startpunt om te kijken wat we hier als studentenraad mee willen doen. Vanmiddag na de
plenaire vergadering heeft O&O zijn commissievergadering. Deze is verplaatst vanwege het evaluatietraject. Hier zullen
we onder andere het bindend studieadvies en prestatieafspraken bespreken.
O&F
In plaats van een reguliere vergadering heeft de commissie organisatie en financiën vorige week gewerkt aan twee
overleggen met het college van bestuur. Vorige week bespraken we de problemen rondom begeleiding door
studieadviseurs. De werkdruk is hoog en de juiste informatie is niet altijd voor handen. Volgens de CSR moet dit UvA
breed aangepakt worden. Het CvB heeft toegezegd dit op te pakken zodra de instellingstoets klaar is. Ook zijn er nieuwe
afspraken over de behandeling van de begroting gemaakt, zodat studenten op facultair niveau beter betrokken worden.
Deze week spreken we over de plannen voor samenwerking met de VU en over het initiatief van de CSR om de rechten
van studieverenigingen vast te leggen. Er gisteren gesproken met Miek Krol over het inschrijvingsbesluit. De pilot wil de
raad structureel, de rector wil dat echter niet. Het convenant loopt formeel af in september. Vanuit Den Haag zijn er
geruchten dat het convenant verlengt gaat worden. Miek liet weten dat er een overgangsregeling is. Op het OV zal hier
verder over worden gesproken.
V&C
Deze week heeft Alex met Sophia gewerkt aan de film voor de pre-campagne van de verkiezingen. Er zal worden verteld
hoe de raad in elkaar steekt. Welke kosten er met de film gemoeid zijn, zijn terug te vinden op de p-schijf. De eerste
brainstorm voor de huisstijl is gisteren geweest. De opkomst was niet al te hoog, maar het was een succesvolle avond.
Sociale Commissie
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Vaststellen agenda

De agenda wordt met vastgesteld.
6.
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UvA VU propositie

Sascha heeft vorige week het document propositie doorgestuurd. Joeri vraagt of ieder het stuk gelezen heeft. Dit is het
geval. Hij wil nu graag de eerste indrukken binnen de raad polsen. Ishtu geeft aan dat er veel wordt uitgelegd over het
onderwijsaanbod. Hier kan zij weinig over zeggen. Daarom vraagt zij aan Sascha wat studenten vinden van het fuseren
van hun studie. 90% is niet tevreden, laat Sascha weten. Hij vraagt zich af hoe het fuseren zelf in een keer in zijn werk zal
gaan. Ishtu vraagt verder waarom er niets in staat over AFS en medezeggenschap. Zilla vindt het plan erg ambitieus,
vooral de human capital agenda. Nick vindt het plan te vrolijk geformuleerd. Hij citeert een zin uit meerwaarde en
onderwijs en snapt niet waar dit vandaan komt. Sascha noemt het stuk onrealistisch. Jet snapt de formulering, maar kan er
niets nieuws in vinden. Rik lijkt het lastig om in te stemmen met de fusie op basis van een verkooppraatje. Uitgewerkt is
wel het aantal fte’s voor onderzoek, maar verder is er niet genoeg detail in de tekst te vinden. Sophia valt op dat er veel
buitenlandse studenten verwacht worden. Lucie viel de zin over een FSR enquête in. Sascha laat weten dat de Phd-council
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niets nuttigs in de tekst kon vinden. Farah begrijpt de tekst vaak niet, omdat uitleg bij doelen ontbreekt. Alex vielen de
kosten van de faculteit op. Joeri is van mening dat het onderzoeksdeel schokkend is. Er zijn veel plannen, maar hij is niet
te spreken over het verdelen van groepen over twee locaties. Ook ontbreekt er volgens hem veel onderbouwing. De
conclusie is nu om de dossiers die in de tekst terugkomen te verdelen onder de dossierhouders en commissies. Elke
dossierhouder kan dan een stuk schrijven, wat tot een ongevraagd advies gebundeld kan worden. Sascha vraagt zich af of
er geen dubbel werd gedaan zal worden, omdat ook de FSR een reflectie schrijft. Lucie denkt dat dit mee valt, omdat de
CSR naar de grotere lijnen kijkt. Zij wil aparte adviezen schrijven, maar mogelijk kunnen de raad en de FSR elkaars
adviezen onderschrijven. Het idee van een handtekeningenactie wordt geopperd en goed ontvangen binnen de PV. Op
het OV zullen de raadsleden vragen stellen aan de rector over het stuk en zij zullen hun zorgen erover uiten. Rik hamert
erop dat het stuk gen uitgewerkt beleidsplan is. Jet vraagt zich af wat het doel van de raad is: wil hij dat de fusie beter gaat
of wil hij de fusie tegenhouden? Sascha denkt dat de fusie niet tegengehouden kan worden, maar wel dat er extra tijd
gewonnen kan worden. Zilla vraagt Sascha naar zijn mening over een goede campus na de fusie. Hij legt uit dat de fusie
een goed eindproduct kan afleveren, maar nu erg snel gaat. Bij de UCO werkgroep was er al een erg uitgewerkt
beleidsplan, vertelt Ishtu en zij vraagt zich af waarom dat niet in dit document gedaan is. Lucie laat weten dat het CvB ook
al om een dergelijke lijst gevraagd heeft aan de werkgroep. Jet vraagt zich opnieuw af wat het doel van de raad is. Lucie
vraagt of de raad een ‘nee’ wil laten horen op de plannen. Rik ziet graag meer tijd. Jet is het niet eens met vertraging en wil
meer concretisering. Sascha wil dan dat de raad dan voor een volledig ‘nee’ gaat, omdat het plan niet haalbaar is. Ook Joeri
is niet bang om nee te zeggen, hij denkt dat het College ook wel snapt dat er een ‘ja’ kan komen als er een goed plan klaar
ligt. Ook Lucie is het hiermee eens. Farah vraagt Sascha naar de onderzoeksgroepen die moeten gaan samenwerken en dat
dit beter gaat door de AFS. Dit is volgens Ssacha niet het geval. Alex is voor een fusie, maar maakt zich meer zorgen over
het geld en ziet graag een kosten baten analyse. Sascha weet niet veel van het geld af, maar weet dat er voor het onderwijs
en onderzoek veel nadelen aan de fusie kleven. Een aantal werknemenrs van het programmabureau van de fusie stopt per
1 maart, daarna nemen Mieke Zaanen de secretaris van VU de fusie waar, laat Sascha de raad weten. Jet mist in het
document ook een bottum-up denkwijze, het personeel wordt hier vergeten. Alex wil daarom vragen naar de kosten baten
analyse om te zien of er aan het personeel gedacht is. Ook deze analyse inzien, lijkt Rik een goed idee. Hij vindt het idee
goed, maar is onzeker over de praktijk. Daarom zou hij kiezen voor een ‘nee’, maar geen pertinent ‘nee’. Joeri plaats
vraagtekens bij de kosten baten analyse, gezien de basisvoordelen al niet in het rapport staan. De fusie lijkt hem zo lastig,
dat een analyse misschien niet mogelijk is. Ishtu is het eens met Rik en denkt dat de raad een doel kan stellen naarmate de
dossiers per dossierhouder zijn uitgezocht. Tegen Ishtu en Rik werpt Zilla tegen dat zij net als Jet liever eerst een doel
voor ogen wil hebben. Zij concludeert dat het doel tegen trappen is, totdat de fusie is vormgegeven naar de wensen van
de raad. Sascha ziet het meer als tegen zijn, totdat er een plan ligt dat beter is. Indien de raad tegen stemt zal hij veel
voorbeelden moeten verzamelen uit meerdere gremia. Lucie wil het plan nogmaals binnen O&O bespreken en daarna een
plan van aanpak formuleren. Alex ziet een kosten baten analyse als onderdeel van een rapport, het cultuurverschil dat Jet
aandraagt vindt hij daardoor minder belangrijk.
7.

Digitale stemoproep
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Nick heeft een vergadering gehad met Renee Bakkerus en Ton du Jardin. Hier is een officiële ‘go’ uit gekomen. Voor de
raad is nu belangrijk hoe zij de digitale stemoproep willen vormgeven en hoe deze onder de aandacht te brengen. De
kosten hiervoor kan mevr. Bakkerus op zich nemen. Hij hoort graag ideeën tijdens het CSR-weekend. Lucie vraagt of de
partijen al zijn geïnformeerd. Dit zal Sascha doen.
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Raadsleden geven input voor de digitale stemoproep door aan Nick.
Sascha licht de partijen in over de digitale stemoproep.

CSR weekend

Jet brengt de begroting voor het weekend ter tafel. De lijst is bijzonder gedetailleerd. Belangrijk is dat het huisje niet op de
kostenlijst staat. Het DB heeft besloten dat het huisje op kosten van het CSR-budget gezet kan worden. Hierover zal
straks gestemd worden. Met deze begroting komt het bedrag per persoon uit op 35euro. Het treinkaartje naar de dag kan
gedeclareerd worden. De CSR-dag was de dag voor het kerstreces, de kosten hiervoor zijn van het weekend afgehaald.
Sophia vraagt naar het eten. Dit wordt gekookt door Sascha. Sascha vraagt van de inhoud van het weekend. Lucie legt uit
dat dit afhangt van de training van donderdag. Wat hieruit komt zal bepalen hoe de zaterdagmiddag ingevuld gaat worden.
Rik heeft OV op donderdag en kan niet bij de training zijn. Alex kan de eerste dagen niet op het weekend zijn, omdat hij
een weekend met ISN heeft. Sascha legt uit dat er waarschijnlijk nog geld over blijft. Jet denkt dat dit bewaard kan worden
voor andere activiteiten. Over de evaluatie legt zij uit dat donderdag gewerkt wordt aan de groep en dat er tijdens het
weekend verder op de evaluatie in gegaan kan worden met een op een gesprekken of teambuilding. Rik vraagt of iemand
een verslag van donderdag wil maken. Lucie maakt het verslag. Zilla vraagt of er ook naar andere huisjes is gekeken. Dit is
kort gedaan, maar de huisjes van Joeri zijn veruit het goedkoopst en meest dichtbij.
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9. Operatie Brandspuit
Lucie kondigt de operatie van morgenochtend aan. Deze zal van 6.00-10.00u duren.
10.
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CSR in de media

Er staat een opinieartikel van de FSR FGw in de het NRC over kleine opleidingen. Zilla gaat met een nieuw dossier aan
de slag. Zij gaat zich toeleggen op het coördineren van opiniestukken. Input voor de website, wc-krant of facebook kan
naar Lucie, Sophia of Zilla. Zilla is naar het ISO geweest. Er was een werkgroep over Intake & Matching. Zorgen over het
onderwerp zijn uitgewisseld. Daarna was er een werkgroep over het BSA. Per 1 maart komt de BSA in de
instellingsplannen van verschillende universiteiten. De hardheidsclausules die hierbij komen zijn nog onduidelijk.
Volgende week zullen er Kamervragen worden gesteld over het sociaal leenstelsel. De cijfers hiervoor zijn niet correct. Er
is gesproken met de NS. Een aantal partijen is voor een trajectkaart. Er heerst nog veel verschil in meningen tussen
partijen en het ministerie.
11.
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Lucie maakt een verslag van de evaluatietraining op 130131.
De CSR besluit na stemming om 350 euro uit te geven aan het evaluatieweekend voor de
kosten van het verblijf.

Wvttk

De verkiezingsdossiershouders willen een app, maar dit is tot op heden niet gelukt. Sophia vraagt zich af of de rector
gevraagd kan worden naar de mogelijkheden hiervoor. Lucie stelt voor om een vraag hierover op het IO te stellen. Sascha
vult aan dat de UvA een contract heeft voor de app, maar dat de mogelijkheid voor stemmen via de app nog altijd niet
mogelijk is. Alex stelt voor om het lager op te zoeken. Nick weet dat de Groningen-applicatie erg verouderd is. Sascha
weet dat er een app klaar ligt bij Viasual Space. Jet stelt voor om de discussie binnen haar commissie verder te voeren.
12.

Rondvraag en sluiting

Sophia vraagt hoe het zit met mail voor alle studenten. Zij wil dit graag tijdens de verkieizngen doen. Hier wordt positief
op gereageerd.
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Lucie sluit de vergadering om 12.18
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Besluitenlijst
130130-01
De CSR besluit na stemming om 350 euro uit te geven aan het evaluatieweekend voor de kosten van het
verblijf.
Actielijst
121219-03

De afgevaardigden van de AIEC schrijven een artikel over de mogelijke opheffing van de Ethische
commissie.
De FSR-afgevaardigden zullen hun decaan vragen naar de openingstijden van de onderwijsbalie.
Raadsleden geven input voor de digitale stemoproep door aan Nick.
Sascha licht de partijen in over de digitale stemoproep.
Lucie maakt een verslag van de evaluatietraining op 130131.
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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.
121024-02
De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de regels te
houden.
121128-01
Rik stuurt de uitslag van de enquête FGw die onder studenten is gehouden door aan Sam, Ishtu en
andere geïnteresseerde raadsleden.
121205-02
De CSR besluit unaniem om de interne werkafspraken aan te nemen en zich hieraan te houden.
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