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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 20 februari 2013
Aanwezig: Jet van Genuchten, Joeri van Mil, Jaco van der Veen, Farah Meeuse Slahouaoui, Nick de Rooij, Sophia Zeeff,
Rik van den Hoven, Zilla Lupina, Alex Hartveld, Sascha Korzec, Sam Quax
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Afwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Ishtu Sadal
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Opening
Jaco opent de vergadering om 11.00
1.

35

Post

De postlijst wordt doorgenomen.
2.

Vaststellen notulen

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
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3.

Mededelingen

DB
Afgevaardigden
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AMC
FGw
Het OER advies is verstuurd. Het onderzoek naar studieadviseurs is afgerond. Er is een Kleine Talen-platform opgericht.
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FdR
en ijverige student is cijfers van dezelfde vakken van verschillende docenten gaan bekijken. De cijfers liggen ver uit elkaar
en zullen op het OV worden voor gelegd. Nick stuurt de cijfers rond binnen de raad.
130220-01

Nick stuurt de cijfers die verschillende docenten gaven voor hetzelfde vak door aan de raad.

FEB
1
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FNWI
De FSR stond door het negatieve advies op het BSA in de Folia. Donderdag is het BO, waar veel van verwacht wordt.
Rik vraagt naar het vervolg van het negatieve advies. Sascha legt uit dat er gesprekken zijn geweest over wat de FSR
mistte. Er zal geen geschil komen. De FSR vond het vooral te kort dag.

65

FMG
De FSR wil meer stopcontacten op het nieuwe gebouw op Roeterseiland. Sam weet dat in het huisvestigingsplan staat dat
er afgevaardigden van de FEB en CSR in de werkgroep zouden zitten, maar nu is dat enkel de FMG.
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Algemeen
Sophia zal de vergadering eerder verlaten. Donderdag over een week is er een overleg over de AFS. Geïnteresseerden
kunnen zich bij Sascha melden. De domibo van morgen is op het Spinhuis, gelijk met de borrel van de FMG. Jaco wijst
op de notulen van het IAO. Er zal een groots dossier over de studieadviseurs worden opgesteld.
4.
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Update commissies

O&O De commissie onderwijs en onderzoek heeft afgelopen week veel aandacht besteed aan UvA/VU. Zo hebben
we op de plenaire vergadering een conceptadvies op de AFS propositie behandeld en was er afgelopen vrijdag een OV
met afgevaardigden van de medezeggenschap van de VU en UvA. Hierbij zijn vragen gesteld en problemen meegegeven
aan de aanwezige collegeleden en decanen. In de commissievergadering van afgelopen donderdag hebben we naast
UvA/VU gesproken over excellentie. Op het OV gaan Zilla en Farah vragen stellen aan de rector over de stand van zaken
van excellentie. We hebben tevens gesproken over de brief van de COR over UvA profile. Besloten is om deze naar de
PV te brengen voor extra feedback. Deze week vindt het IAO plaats. Daar zullen we spreken over UvA/VU en
prestatieafspraken. De interne werkafspraken voor de commissie zijn verschoven naar deze week vanwege de afwezigheid
van commissieleden. Miek gaat de twee fouten in het universiteitsreglement aanpassen.
O&F
De commissie organisatie en financiën besprak vorige week de definitieve begroting van de UvA. Alexander zal
de raad deze week informeren over de wijzigingen ten opzicht van de vorige versie. Sam heeft ontdekt dat er bij het
wijzigen van het universiteitsreglement artikelnummers niet goed zijn aangepast, waardoor er nu verkeerd verwezen
wordt. Daarover is contact met Juridische Zaken. Farah heeft presenteerde enkele cijfers over de bezettingsgraden van
UB locaties. In overleg met de UB gaan we kijken naar manieren om de lege plekken tijdens piekbezetting beter vindbaar
te maken voor studenten. Nick zal de raad deze week informeren over de voortgang van de communicatiewerkgroep.
Donderdag zal een afvaardiging van de commissie spreken met vicevoorzitter van de UvA Paul Doop over samenwerking
met de VU, financieel beleid en de bestuursbeurzenregeling. In de commissie zal deze week ook kijken naar de juridische
vorm van de Amsterdam Faculty of Science.
V&C
De begroting voor de verkiezingen ligt voor vandaag op tafel. Alex gaat ideeën voor filmpjes voorleggen aan de
raad. Jet heeft toezegging van Renee Bakkerus gehad voor uitgaven voor de nieuwe website. Gisteren is er een
partijbijeenkomst geweest voor de verkiezingen. De ACTA was niet aanwezig. De partijen zullen onderling een
gentlemen’s agreement opstellen. Zij zijn nu op de hoogte van de regels en gang van zaken tijdens de verkiezingen. Er
komt een nieuw PR overleg aan.
ISO
Er is op 26 februari weer een werkgroepenavond waar Lucie en Zilla beiden niet bij kunnen zijn. Zilla vraagt wie hier wel
heen zou kunnen gaan. Geïnteresseerde raadsleden laten dit aan Zilla weten.
130220-02

Raadsleden die naar de ISO-wekgroepenavond willen laten dit aan Zilla weten.

Sociale Commissie
5.
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Vaststellen agenda

De agenda wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.
6.

Begroting verkiezingen
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Sophia legt de begroting van de verkiezingen uit en vertelt dat er waarschijnlijk 2000 euro extra is indien BC iets meer
voor zijn rekening neemt. Jet houdt het overzicht over het budget.
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130220-01

7.

De CSR besluit unaniem om Sophia, Nick, Sascha en Jet het mandaat van 10.000 euro uit te
geven in het kader van de verkiezingen, met in achtneming dat grote veranderingen in de
begroting overlegd worden met de PV.

Digitale stemoproep

Het agendastuk is duidelijk. Sophia vraagt of het bekend is dat er veel studenten op de FEB niet mogen stemmen. Zij
krijgen ook geen mail.
8.

Communicatiewerkgroep
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Zilla vraagt zich af wat STS (studsentenservices) en een andere afkorting zijn. Nick legt dit uit. Het digitaliseren van de
MOS is een aparte werkgroep. Joeri vraagt of Nick volwaardig lid is. Dat is het geval. Mocht iemand de notulen van de
groep willen inzien, dan staan deze op de P-schijf. Jaco vraagt of de raad het handig vindt om steeds een werkgroep door
te nemen. Dat is het geval. Voor vragen over de werkgroep kan Nick aangesproken worden.
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Alex legt de verschillen tussen de concept en uiteindelijke begroting voor aan de raad. Zilla vindt het agendastuk duidelijk,
maar vraagt wel wat een binnengekomen conceptaanvraag is. Alex vertelt dat de brief met uitleg voor besluiten nog niet
binnen is.
Alex vertelt over de verschillen ten opzichte van de conceptbegroting. Er zijn verschillen per faculteit. Jet vraagt
over het AMC of de problemen daar komen door de begroting. Hier gaat het enkel door over de faculteit, niet het gehele
ziekenhuis, legt Jaco uit. De ACTA heeft problemen met de vrije prijzen. Dit gaat dus om tandartscliënten, niet om
studenten. Er wordt gevraagd naar de problemen bij de UB. Er zijn verliezen voor het energiebedrijf. Deze zijn nu
verschoven naar de UB. De UB mag volgend jaar meer verliezen hebben. Alex gaat dit nog wel navragen aan dhr. Boels.
Sam vraagt naar de vraag over taxatie van de panden. De vraag was aan Bureau Huisvesting voorgelegd en kreeg een
goed antwoord. De uitleg over aantallen studenten blijft echter vaag. Rik merkt op dat de FGw een duidelijke uitleg heeft
gekregen over de verdeling van overgebleven geld. Hij zal dit verslag doorsturen aan de raad. Sascha vraagt of zijn FSR op
de hoogte wordt gesteld van de begroting. Alex vertelt dat een apart stuk aan hen toegestuurd wordt. Er wordt gevraagd
naar de discussiepunten. Zilla stelt voor dat de conceptbrief verder binnen de CV wordt uitgewerkt. Alex noemt zijn
actiepunten op en beëindigd het agendapunt.
130220-03
10.
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Begroting wijzigingen

Rik stuurt de uitleg van de FGw over de verdeling van overgebleven geld door aan de raad.

UvA VU externe strategie (VERTROUWELIJK)

Joeri en Jaco hebben de toevoegingen gedaan aan de lijst van vorige week.
11.

AFS advies

Sascha licht de wijzigingen in de brief toe. Hij vraagt de raad om het hen door te geven als zij taal en inhoudelijke fouten
zien. Taal kan na de vergadering. Nick vraagt naar de tweede alinea: de woorden reactie en hoofdlijnen worden
omgedraaid. Zilla vraagt of er nog met jet aan de brief gewerkt is. Dit is niet gedaan. Zilla mist ook nog steeds een
opsomming van groeperingen van punten. Sascha heeft een opsomming in het begin van de brief zet. Zilla stelt voor om
deze aan het eind van de brief nogmaals te herhalen. Joeri denkt dat dit niet nodig is, omdat de brief nu al erg duidelijk is.
Sam vraagt naar de vraag van Radboud over de richtlijnen vanuit de CvB naar decanen. Rik denkt dat dit een nieuw punt
in gevernancestructuur is en kan deze toevoegen. Sascha vertelt dat nieuwe dingen in de laatste fase toevoegen niet handig
is. Rik stelt voor om een klein stukje over het missen van dit punt in de brief op te nemen. Jaco vraagt of er ook andere
dingen zijn die missen of dat de raad juist door gaat op waar zij wel mee instemmen. Joeri denkt dat een van de
voorbeelden zijn die in de brief kunnen. Mogelijk kan het punt ook later ingebracht worden. Rik verwijst naar de derde
alinea, waarmee het punt al enigszins ondervangen is.
130220-02
12.

De CSR besluit unaniem op de AFS propositie op te sturen naar het CvB met in achtneming
van de wijzigingen zoals gehoord in de notulen van de PV van 130220.

University Profile
3
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Er ligt een stuk van de secretaris van de COR ter tafel. Opmerkingen over de inhoud, stuurt Joeri na de PV terug aan de
schrijver van het stuk. Joeri stelt voor om de brief in zijn geheel te behandelen. Hij heeft hiervoor discussiepunten
opgesteld: is de raad het eens met onthouding. Sam vindt dit standpunt kinderachtig. Hij verwacht dat vaststelling over
een aantal weer wordt gedaan. Hij vindt dat met onthouding een slecht signaal wordt afgegeven. Als de aanvraag op tijd
was zou tegen gestemd worden. Ook Joeri en Rik zijn voor tegen stemmen, omdat dit in feite hetzelfde is. Sam vraagt of
tegen stemmen een geschil in de hand werkt. Joeri denkt van niet. Jaco denkt ook dat nu het profiel al is aangenomen, het
instemmen niet meer uitmaakt, maar er kan afgewacht worden wat het CvB doet bij tegen stemmen. De raad discussieert
over het verschil tussen onthouding en tegen stemmen. Zilla vindt dit ook hetzelfde, de raad is procedureel en inhoudelijk
tegen. Jaco constateert dat de huidige formulering verwarring zaait en dat tegen en betere formulering is. Sam merkt op
dat de COR wel verschil ziet tussen tegen en onthouding. Farah vraagt Jaco naar wat de raad doet met een verkeerd
gelopen procedure terwijl de raad het wel eens is. Dit is nu niet wat Jaco bedoelde en hij legt zij punt nogmaals uit. Punt
twee: is de raad het eens met de argumentatie over het stemmen. Jet vraagt naar de toon van de brief. Ook Zilla vindt de
toon erg verschillend. Sam wil dat het deel over samenwerking met de VU wordt getoetst aan de brief van de raad zelf.
Over de laatste alinea van de eerste pagina, vraagt Sam zich af wat er gezegd is. Joeri zal vragen of er een citaat aan de
brief kan worden toegevoegd. Ook de samenwerking met de VU viel hem op, omdat deze afwijkt van de lijn die de CSR
heeft ingezet. Sascha denkt dat dit niet zo heel veel uit maakt. Jaco stelt een extra zin hierover voor. Sam wil graag wat
meer voorbeelden aan de brief toevoegen. Hiermee wordt de brief objectiever. Sophia vraagt naar de ondertekening. Dit
wordt de GV en zal dus ook op 1 maart besproken worden.
De toon van de brief wekt enkele vragen op bij de raad. Zilla vindt sommige punten verongelijkt en andere
aanvallend. Zij wil pleiten voor een toon. Rik denkt dat de toon inherent is aan de COR. Hij is het wel met deze stellingen
eens. Sam vindt de stijl en toon best meevallen. Hij verwachtte dit ook wel van de COR. Joeri sluit zich hierbij aan. Jaco
stelt voor om zinnen die echt niet kunnen aan te stippen tijdens de volgende GV. Hoe de opmerkingen verwerkt worden,
zal Joeri voor de GV aan de raad doorgeven.
130220-04
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Joeri laat de raad weten hoe zijn opmerkingen verwerkt worden in de reactie op het
instemmingsverzoek Univerity Profile voordat de GV plaatsvindt.

Sophia verlaat de vergadering.
Basiskennis

Joeri vertelt over de UvA VU stukken, die de afgelopen weken door de raad zijn gegaan. Dit ging zeer goed en het DB wil
dit ook met andere onderwerpen doen. Hieruit is een basiskennislijst voortgekomen. In de bijlage staan de stukken en de
verwachting van de inhoudelijke kennis. Om ervoor te zorgen dat elk lid achter de lijst staat, heeft het DB discussiepunten
geformuleerd: mist de raad stukken. Jaco mist de WHW presentatie van Taqt, het CSR-reglement, de CSR-begroting en
realisatie. Joeri vult aan dat er een leeswijzer zal worden toegevoegd. Op de P-schijf komt een map inwerken waar alle
documenten in gezet zullen worden. Er wordt gevraagd of de stukken in de inwerkmap stonden. Het antwoord is lang
niet alles. Punt twee is de vraag hoe de documenten aantrekkelijk te maken voor de raadsleden. Er wordt een pubquiz
voorgesteld, een leesgroepje, presentaties of zelf lezen. Rik vindt het lezen van de stukken de eigen verantwoordelijkheid
van de raadsleden. Toch is een quiz wel een leuke manier van testen. Sam stelt voor dat ieder een vraag voor de quiz
voorbereidt. Joeri organiseert een pubquiz over de basiskennislijst. Jaco vraagt of de raadsleden een leesmaand
voldoende vinden. Daarna volgt de quiz. Farah wil wel een pressiemiddel. Rik vraagt of de volgende raad weer moet
instemmen met een instellingsplan. Dat is het geval en dat zal Jaco meenemen.
130220-05

Joeri organiseert een pubquiz over de basiskennislijst een maand na de PV van 130220.

130220-03

De CSR besluit na stemming zich toe te leggen op de basiskennis en leest in een maand (PV
van 130220) alle stukken door als beschreven in de leeswijzer.

14.

CSR in de media

Er komt een nieuwe wc-krant. Zilla gaat weer lunchen met Van Maarseveen. Punten kunnen aan haar gestuurd worden.
Binnen O&O zal besproken worden of er iets wordt geschreven over het advies AFS propositie.
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15.

Wvttk

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
16.

Rondvraag en sluiting
4
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Sascha vertelt dat er afgevaardigden overleg is en bespreekt de tijd. Joeri wil stukken voor O&O graag voor 14.00 binnen
hebben.
Jaco sluit de vergadering om 12.23
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Besluitenlijst
130220-01
De CSR besluit unaniem om Sophia, Nick, Sascha en Jet het mandaat van 10.000 euro uit te geven in het
kader van de verkiezingen, met in achtneming dat grote veranderingen in de begroting overlegd worden
met de PV.
130220-02
De CSR besluit unaniem op de AFS propositie op te sturen naar het CvB met in achtneming van de
wijzigingen zoals gehoord in de notulen van de PV van 130220.
Actielijst
130213-02
130213-03
130213-04
130220-01
130220-02
130220-03
130220-04
130220-05

De persoon die nog moeten betalen voor het CSR-weekend doet dit zo spoedig mogelijk.
Het DB stelt een media strategie op, voor de UvA VU samenwerking.
Alex bereidt een update financiën voor, voor een van de komende PV’s.
Nick stuurt de cijfers die verschillende docenten gaven voor hetzelfde vak door aan de raad.
Raadsleden die naar de ISO-wekgroepenavond willen laten dit aan Zilla weten.
Rik stuurt de uitleg van de FGw over de verdeling van overgebleven geld door aan de raad.
Joeri laat de raad weten hoe zijn opmerkingen verwerkt worden in de reactie op het instemmingsverzoek
Univerity Profile voordat de GV plaatsvindt.
Joeri organiseert een pubquiz over de basiskennislijst een maand na de PV van 130220.

Promemorie lijst
120905-02
Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Zilla en Lucie.
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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