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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 27 februari 2013
Aanwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Jet van Genuchten, Joeri van Mil, Jaco van der Veen, Nick de Rooij, Sophia
Zeeff, Rik van den Hoven, Zilla Lupina, Alex Hartveld, Sascha Korzec, Sam Quax, Ishtu Sadal
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Afwezig: Farah Meeuse Slahouaoui
Gast: Ita Korzec
Voorzitter: Lucie Gooskens
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Opening
Lucie opent de vergadering om 11.07
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1.

Post

De postlijst wordt doorgenomen.
2.
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Vaststellen notulen

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
3.

Mededelingen

DB
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Afgevaardigden
AMC
De OERen van geneeskunde en medische informatiekunde worden doorgenomen. MAIL!
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FGw
Er wordt gewerkt aan de studieadviseurenquête. De uitkomst wordt gebruikt voor veranderingen voor het systeem. De
decaan is tevreden over de adviezen. De OERen zijn verstuurd en zullen snel overlegd worden. Kleine Talen blijft ook op
de agenda staan. Op het OV zal ook het facultair strategisch plan besproken worden.
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FdR
Gisteren was er OV. Er is gesproken over de grote spreiding tussen cijfers van dezelfde vakken. De decaan was echter
niet voor inkadering, het ligt aan de ervarenheid van de docenten. Er zijn veel kinderziektes opgetreden bij een nieuw
eerste jaarsvak waarbij een essay moet worden geschreven. De FSR heeft voorgesteld om al in het eerste stadium
meerdere keuzes aan te geven en daarna tot loting over te gaan voor een onderwerp.
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FEB
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Op de FEB worden kleine paaseieren verstopt met contactgegevens van de FSR. Daarnaast kan een student die de FSR
met zijn probleem benadert een Ipod winnen.
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FNWI
Er wordt nog altijd gesproken over de AFS. Er wordt gewerkt aan de OERen. Vrijdag is er een presentatie gegeven over
de deelwerkpakketten door de onderwijsdirecteuren. Op 14 maart is het PI-dag op de FNWI.
FMG
De FSR heeft vanmiddag OV met de decaan. De FSR wil op de OV bespreken om de studieplekken langer open te
houden. Daarnaast worden er vragen gesteld over het gammacollege en over de reacties op adviezen. De FSR houdt deze
tentamenweek een studieplekkenpilot bij BG5. Deze valt in dezelfde week als UB nacht.
Algemeen
Ishtu heeft de afgevaardigden vragen gestuurd en wil hier graag een reactie op. Sam was gisteren bij het ISO. Binnenkort
is er een denktank bij het ministerie OCW. Ook heeft hij de decaan van het University College ontmoet en gesproken
over diversiteit. Over twee weken is er een bijeenkomst met de RvA. Lucie heeft een standaard reactie voor de UvA VU
geschreven. Ieder moet deze kennen. Met Zilla gaat zij aan een opiniestuk werken.
4.

Update commissies

O&O Vorige week is er vanuit de commissie Onderwijs en Onderzoek een advies op de AFS propositie gestuurd aan
het college. Deze zullen we op de komende overlegvergadering met de rector bespreken. Tijdens de afgelopen
commissievergadering hebben we veel besproken. We hebben gediscussieerd over de HBO P route waarvan Farah de
hoofdlijnen binnenkort op de PV zal presenteren. We hebben gesproken over cijfers bij rechten, daaruit bleek dat
sommige docenten hoge cijfers gaven en andere lage cijfers. Sam gaat dit uitzoeken en stemt dit af met de FSR FdR.
Daarnaast wordt er gewerkt aan een opiniestuk over de opheffing van de AIEC. De komende CV van donderdag zal een
korte vergadering zijn zodat geïnteresseerden naar het bestuurlijk overleg op de FNWI kunnen. Dit overleg is gericht op
de AFS.
O&F
De commissie organisatie en financiën heeft vorige week gewerkt aan een nieuwe lijst prioriteiten om SIS te
verbeteren. De raad stemt deze week over deze lijst, die volgende week met de rector besproken zal worden. De plannen
voor een UB nacht zijn nader besproken. De geplande datum is 21 maart. Tijdens het studeren kunnen mensen even
pauze nemen door deel te nemen aan een rondleiding door het oude gedeelte van het gebouw of aan een van de
workshops. Na 00.00 is er dan de gelegenheid rustig door te studeren. Sam heeft een overzicht gemaakt van de juridische
regelingen waar de CSR gebruik van kan maken om invloed uit te oefenen op de totstandkoming van de Amsterdam
Faculty of Science. Een tijdslijn met de te nemen stappen zal binnenkort voorgelegd worden aan de raad. Deze week gaat
de commissie verder met het profileringsfonds en studieadviseurs.
V&C
De verkiezingen komen elke week een stap dichterbij dus ook deze week hebben we weer stappen gezet naar
een verkiezing met een hoge opkomst. Voor het uitgeven van het hopelijk vrijkomende geld van de verkiezingskrant
hebben we een brainstorm gehouden, waarvan de resultaten volgende week gepresenteerd zullen worden. Verder hebben
we een concept tekst voor de koffiebeker geschreven, waarvan we hopen dat een van de communicatie genieën van BC
nog tijd heeft om het aan te scherpen. Ook hebben we de ontwerpen voor de verschillende vormen van promo materiaal
definitief uitgekozen. Naast de verkiezingen lopen natuurlijk ook de andere projecten door. Er komt weer een nieuwe WC
krant (iemand nog wist je datjes?), Alex gaat een eerste opzet voor een filmpje over evaluaties maken en een eerste idee
voor de huisstijl ligt bij het panel om mee aan de slag te gaan. Daarnaast wil Louise Gunning graag een “spui je
ergernissen” middag op de UvA houden, omdat dat een groot succes was op de HvA. De ASVA wil dit met ons
organiseren. Hierover komt volgende week een stuk naar de PV.
Sociale Commissie
5.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.
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6.

Agendastuk FSR’en m.b.t. verkiezingen

Zilla vindt het stuk helder, maar wil toevoegen naar wie de FSR’en toe kunnen stappen met vragen. Roos vindt het
verwarrend dat er door de CSR en FSR met wij gesproken wordt.
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Brief prioriteiten SIS

Rik leidt het stuk in. Het betreft het prioriteitenlijstje SIS-problemen die moeten worden opgelost.
De raad neemt de conceptbrief door: Lucie vraagt naar de algemene indruk. De raad is blij met het concept.
Al.1: Roos wijst naar de drie prioriteiten van vorige keer en vraagt of de andere problemen zijn opgelost, omdat deze niet
genoemd zijn. Dit is niet het geval, stelt Rik. De rector had echter gevraagd om nieuwe problemen aan te dragen. Roos
stelt voor om de oude problemen in een aparte alinea nog een keer aan bod te laten komen, waarin de verhouding tussen
de oude en nieuw prioriteiten ook wordt vormgegeven. Jaco vindt een tweede alinea niet nodig. Rik en Alex vallen hem
bij. San voegt zich bij Roos en wil ook de oude problemen noemen. Lucie denkt dat een verwijzing naar de oude brief
ook zou kunnen helpen. Rik voegt een korte alinea toe.
Al.2: Jet denkt dat de alinea beknopter kan en noemt een aantal voorbeelden. Rik legt uit dat sommige verzwakkingen van
zinnen komen omdat er wel degelijk aan het systeem gewerkt is en deze is verbeterd. Nick geeft aan dat alle cijfers onder
de 21 uitgeschreven moeten worden. Jet verwijst naar de laatste zin en wil ‘kunnen worden’ veranderen in ‘door te gaan
met dit te verbeteren’. Rik vertelt over het onderzoek waar de cijfers vandaan komen. Lucie wil een verzoek aan het eind
van de alinea toevoegen.
Al.3: geen.
Al.4: Roos leest het deel over de trage werking voor en vraagt of het erg is dat het systeem ‘s avonds traag is. Voor die dat
in de avond willen werken, is dat wel een probleem, verteld Rik. Roos denkt dat Rik dit apart moet uitleggen aan de
rector. Daarbij geeft ze nog een aantal taaltechnische aanwijzingen. Jet vraagt of het in kaart brengen van de performance
geen beter idee is, dan investeren. Rik legt uit dat onderzoek lastig is. Een nieuw investering zou de performance
vergroten en dat is het hem waard. Jet zou de nadruk willen leggen op de piekmomenten. Jaco is het eens met de
woordkeuze van Rik. Ook Roos ziet liever een link met de piekmomenten. Rik gaat de formulering van de alinea
aanpassen. Sam denkt dat het inhuren van extra servercapaciteit de piekmomenten kan verhelpen op de korte termijn en
vraagt of dit in de brief kan worden voorgesteld. Jaco denkt dat mondelinge toelichting een beter idee is en de formulering
van de alinea niet te veranderen. De piekmomenten zullen verder worden uitgelicht, verder blijft de tekst gelijk.
Al.5: Nick wil het aantal werkdagen zoals in de OER staat uitlichten. Sophia vraagt hoe men aan een cijfer komt: via SIS
of blackboard. Jaco legt het probleem qua tijd uit. Het duurt erg lang voordat een cijfer in SIS verschijnt en vaak klopt
deze dan niet. Nick weet dat ‘bekend moeten worden gemaakt’ in de OER staat en bekend maken kan ook per mail.
Sophia vraagt of de argumentatie scherper kan. Ook Roos wil het probleem van SIS beter aan de kaak stellen. Alex is van
mening dat het ook iets langer kan duren voordat je het cijfer in SIS komt. Andere raadsleden verdedigen dit, omdat je je
dan niet kan inschrijven voor bijvoorbeeld een master.
Al.6: De raad bespreekt de formulering van de laatste alinea en besluit deze te wijzigen.
130217-02
8.
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De CSR besluit unaniem om alle afgevaardigden de opdracht mee te geven het voorbeeld
agendastuk over de verkiezingen te agenderen op hun eigen PV binnen twee weken.

De CSR besluit unaniem om de brief met zijn prioriteitenlijst SIS aan het College te sturen met
in achtneming van de wijzigingen zoals verwoord in de PV van 130227.

Voorbereiden GV

Lucie en Joeri lopen de punten van de GV door. Zij en Sam hebben in de sollicitatiecommissie gezeten voor het nieuwe
RvT-lid. De keuze zal worden toegelicht en vervolgstappen zullen worden besproken. Educational Science is positief
beoordeeld door de FSR. De OR heeft geen adviesrecht gekregen. Ingmar wil graag dat de brief wordt teruggestuurd naar
de faculteit, zodat de OR toch zijn mening kan geven. Joeri is voor dit voorstel, dan wordt ook het nieuwe opheffen
opleidingen traject aangehouden. Sam heeft de angst dat het advies voor niets heen en weer teruggestuurd gaat worden. In
dat geval mag hij vrijdag tegen stemmen. Sam voorziet de GV vrijdag van advies over de brede labelszaak. De inzet is om
in hoger beroep te gaan. UvA VU wordt kort uitgelegd door Sascha. Hij weet dat de CSR de enige partij is die tegen is en
daarom wil hij bij de COR polsen wat zij willen. Daarna wil hij met de VU samenkomen om een mening te vormen. Zilla
vraagt of ook alle COR-leden apart zal worden gevraagd naar hun mening. Dat is het geval. Lucie stelt voor om dit punt
als laatste op de agenda te zetten en de tijd van de vergadering hier goed voor gebruiken. Het HR van de GV is een
proces van de afgelopen drie tot vier jaar. Door Roemeens is het HR in een stroomversnelling gekomen. Lucie wijst op de
amendementen en vraagt de raadleden na te denken over mandaten. Roos vraagt de raadleden of zij veranderingen voor
morgen willen insturen. Rik vertelt dat radboud tegen mandaten is, omdat de raadsleden elkaar wel een mandaat geven en
veel COR-leden vergeten een mandaat weg te geven. Lucie legt uit dat stemmen altijd 50-50 zijn tussen de COR en de
CSR en dat Riks uitleg niet op gaat. Sam zegt dat hij een amendement heeft ingediend over de positie van de voorzitter
ten opzichte van de pers in gevallen van spoed. Vrijdag zal mondeling bepaald moeten worden wat de rol van de

3

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Centrale Studentenraad

170

175

180

185

vicevoorzitter in zo'n geval is. Lucie vertelt dat zij er vrijdag niet is en Radboud dan al als vicevoorzitter de rol van
voorzitter van de vergadering op zich zal nemen.
9. Update penningmeester
Alex Legt uit dat de begroting deels voor dit en deels voor de volgende raad geldt. De begroting 2013 is geaccepteerd. De
belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen tijd zijn: Jet heeft een budget gekregen voor de website, Roos heeft een
voorschot, de CSR-huisjes zijn betaald en Alex heeft een nieuwsgierige student de begroting met uitleg gegeven. Rik is
tevreden over Alex’ inzet. Sam en Sascha vragen of Alex nog vreemde dingen zijn opgevallen. Dat is niet het geval. De
jongen die vroeg om de begroting was van Pegasus. Zilla heeft ook met hem gesproken en voorgesteld dat hij bij kritiek
een nieuw voorstel voor de verdeling voor verenigingen en raden aan de raad kan sturen. De begroting kan op de site
gezet worden. De raad beoordeeld of dit nuttig is, of dat ieder die de begroting aanvraagt deze wordt verstrekt met uitleg.
Sam stelt voor om het een keer te hebben over de vertrouwelijkheid van CSR stukken te hebben. Roos is het met Ishtu
eens, als je de notulen leest komt de begroting daar ook in voor.
130227-01
10.

De CSR bespreekt de vertrouwelijkheid van de eigen stukken op de PV.

Complimenten geven

Jet leidt haar agendastuk in en vraagt of er vragen zijn. Zij, Alex en Lucie kregen van Downsideup een aparte workshop
over complimenten geven.

190

130227-03
11.

195

200

CSR in de media

De wc-krant komt iets later in verband met drukte bij BC. Zilla wil de winnaar van de taart kiezen en in de krant zetten.
Zilla en Lucie gaan een stuk over de UvA VU schrijven. Ook over balans en onderzoek hebben zij een stuk gemaakt. De
website is steeds meer up-to-date. Er komt een stuk op over de indeling van een dag van een raadlid. In Opzij staat een
stuk over hoogleraren. Er blijkt nog veel vriendjespolitiek bedreven te worden. Lucie wil dit stuk koppelen aan de
procedure die bij de RvT is gevolgd.
130227-02
130227-03
12.
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Van dit punt wordt in vertrouwen gebruik gemaakt.

130227-04
13.

Zilla en Lucie schrijven een opinieartikel over de UvA VU samenwerking.
Lucie schrijft een stuk over aanstellingen van hoogleraren en de proces tot de aanstelling van
het nieuwe lid van de RvT.

Wvttk (VERTROUWELIJK)
-
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De CSR besluit na stemming om alles en iedereen meer te stimuleren met positieve dingen.

De raadsleden veranderen het wachtwoord van hun CSR-account.

Rondvraag en sluiting

Jet vraagt de afgevaardigden op te letten of de nieuwe website in de raad besproken wordt. Sophia vraagt of er genoeg
informatie van de verkiezingen naar de PV komt? De raad vond de informatie die gegeven wordt leuk. Lucie stelt voor
om nieuwe dingen op te nemen in de update van V&C. Dingen over de AFS kunnen naar de FNWI gestuurd worden.
Voor de studiegids is er een bijeenkomst op 25 maart. Rik mailt meer informatie hierover door en vraagt of
afgevaardigden het nieuw doorgeven aan hun FSRen.
130227-05

Rik mailt informatie door aan de CSR over de bijeenkomst voor de studiegids op 25 maart.

Lucie sluit de vergadering om 12.45
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Besluitenlijst
130227-01
130217-02
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130227-03

De CSR besluit unaniem om alle afgevaardigden de opdracht mee te geven het voorbeeld agendastuk
over de verkiezingen te agenderen op hun eigen PV binnen twee weken.
De CSR besluit unaniem om de brief met zijn prioriteitenlijst SIS aan het College te sturen met in
achtneming van de wijzigingen zoals verwoord in de PV van 130227.
De CSR besluit na stemming om alles en iedereen meer te stimuleren met positieve dingen.
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Actielijst
130213-02
130213-03
130220-03
130220-05
130227-01
130227-02
130227-03
130227-04
130227-05

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.
Rik stuurt de uitleg van de FGw over de verdeling van overgebleven geld door aan de raad.
Joeri organiseert een pubquiz over de basiskennislijst een maand na de PV van 130220.
De CSR bespreekt de vertrouwelijkheid van de eigen stukken op de PV.
Zilla en Lucie schrijven een opinieartikel over de UvA VU samenwerking.
Lucie schrijft een stuk over aanstellingen van hoogleraren en het proces tot de aanstelling van het nieuwe
lid van de RvT.
De raadsleden veranderen het wachtwoord van hun CSR-account.
Rik mailt informatie door aan de CSR over de bijeenkomst voor de studiegids op 25 maart.

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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