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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 27 maart 2013 
Aanwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Jet van Genuchten, Joeri van Mil, Jaco van der Veen, Sam Quax, Zilla Lupina, 
Alex Hartveld, Farah Meeuse Slahouaoui, Rik van den Hoven 
 
Afwezig: Ishtu Sadal, Nick de Rooij, Sascha Korzec, Sophia Zeeff 5 
Gast:  
 
Voorzitter: Lucie Gooskens 
 
Notulist: Irma Peters 10 
 
 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 15 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6.   HBO-p route 
7. Update catering 
8. Intreeweek 20 
9. Update studieadviseurs 
10. Interactieve FAQ 
11. 1 april (VERTROUWELIJK) 
12. CSR in de media 
13. Wvttk  25 
14. Rondvraag en sluiting 
 
 
Opening 

Lucie opent de vergadering om 11.04 30 
 
1. Post 

De postlijst wordt doorgenomen.  
 
2. Vaststellen notulen 35 
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 

DB   
 40 
Afgevaardigden 
 
AMC 
 
FGw  45 
 
FdR  
 
FEB 
 50 
FNWI  
 
FMG 
 
Algemeen 55 
Alex heeft bij een tentamen gefilmd. Irma raagt hoe het is geregeld met 1.14. Roos gaat hier achteraan. 
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130327-01 Roos zoekt met de ASVA en ISN uit hoe ruimte 1.14 het best te beheren is. 
 
Update commissies 
 60 
O&O Vanuit de commissie O&O staat deze week de HBO P route op de agenda van de plenaire vergadering. Ishtu en 
Joeri zijn dinsdag naar de presentatie van de samenwerkingsbijeenkomt tussen de medisch centra geweest. UvA/VU zal 
verder besproken worden in de commissievergadering. Verder spreken we op de commissievergadering over het gesprek 
met de raad van toezicht. De memo prestatieafspraken zal worden aangepast op de wensen van de PV en zal worden 
verzonden aan de FSR’en. 65 
 
O&F  In de werkgroep GALOP zijn onze belangrijkste problemen met SIS besproken. Het lijkt erop dat de koppeling 
met blackboard nu volledig is opgelost. Rik houdt dat in de gaten. De bijeenkomst met de klankbordgroep catering is niet 
naar tevredenheid van Farah, maar ook van ASVA en HvA studenten verlopen. Er wordt daarom nu uitgezocht welke 
eisen er in het contract met de cateraar gesteld worden aan de klankbordgroep, waarna contact met het College van 70 
Bestuur gezocht kan worden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ASVA en HvA. Over studieadviseurs is gesproken 
met medewerkers op de FEB, waar ze een goed werkend systeem hebben. Ook heeft er een bijeenkomst met facultaire 
raadsleden plaatsgevonden. De uitkomsten daarvan worden snel aan de raad gepresenteerd. Jaco en Farah hadden eerder 
het College van Bestuur zover gekregen geld uit te trekken voor een duurzaamheidsonderzoek. Het bureau dat dat 
onderzoek gaat uitvoeren neemt volgende week contact op voor een interview. 75 
 
V&C Deze week heeft V&C de UB nacht geëvalueerd, we vonden deze geslaagd. Voor het volgende jaar is het goed 
om er een V&C dossier van te maken en vroeger te beginnen met de organisatie ervan. Lucie heeft een nieuwe WC krant 
uitgebracht.  Sascha heeft ontdekt wat er allemaal moet gaan gebeuren om de verkiezingskrant goed en wel online te 
krijgen in mei, wellicht hebben is er wat extra mankracht nodig bij de  arbeidsintensieve taakjes. Voor het organiseren van 80 
de ergernissen dag is Zilla op zoek naar manieren om de OC’s te bereiken, dus weet je er een, laat het weten. Voor de 
huisstijl hebben we besloten dat Cambria prima is, ook al voelt Garamond wat vertrouwder, Cambria past beter bij ons 
logo en heeft veel praktische voordelen. Voor de website hebben we een definitieve lijst van wensen geformuleerd, dus 
het bedrijf kan aan de slag. Facebook loopt erg goed, maar kan wat extra inhoudelijke dingen gebruiken omdat V&C met 
alle superleuke dingen die we doen teveel domineert. Heb je dus een goed idee om iets te vertellen over je dossier? Klop 85 
dan aan bij Lucie of Zilla. Jet bedankt iedereen voor de UB-nacht. Farah vraagt of het per faculteit geprobeerd kan 
worden met de OC’s. 
 
Sociale Commissie 
 90 
4. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. De update studieadviseurs wordt korter. 
 
5. HBO-p route 
Farah neemt het woord. Er is een doel geformuleerd en zij wil graag weten of de raad het hiermee eens is. Roos vindt het 95 
idee wat te gekaderd en stelt een aantal vragen over de doorstroomgroep. Jaco vindt dat de middelen en doelen door 
elkaar lopen. Hij mist richting en wil dat uitval vanuit de HBO-p wordt verminderd, maar dat gemotiveerde studenten nog 
wel een kans hebben. Rik reageert op Roos te stellen dat het niet om alle HBO-ers gaat, enkel de propedeuse studenten. 
Roos wil graag dat er ingezoemd wordt.  Lucie vraagt of de raad het met het doel van Farah eens is. Sam wil meegeven 
dat er een verschil is tussen HBO en WO en dat er meer dan motivatie nodig is voor de overstap. Joeri vertelt dat er enkel 100 
voorbeelden in het advies zouden worden gegeven om het doel te bereiken. Roos wil nog terugkomen op het woord 
getalenteerd. Zij wil dat er echt gelet wordt op de eisen, daarnaast komt het deel over talent aan de orde. Lucie stelt voor 
om dit deel binnen O&O te bespreken.  
 
6. Update catering 105 
Na een leespauze geeft Farah uitleg aan de update. Zij wijst op de vervolgactie aan de achtzijde van de pagina en vult aan 
dat indien dhr. Meijer geen gehoor geeft aan de oproep, de raad naar Paul Doop wil gaan. Rik vraagt wat de raad tegen de 
bonus van Eurest kan doen. Roos wijst op de tweedeling in het stuk en wil het vooral hebben over uitkering van de 
bonus. Zij stelt dat 30% van het cijfer anders bepaalt is en vraagt hoe dat bepaalt wordt. Farah geeft uitleg. De klankbord 
groep bepaalt 15%. De HvA wilde een heel laag cijfer geven. Menno heeft het uitgezocht en Jaco stuurt de bevindingen 110 
van hem door. Rik vraagt waar de 70% vandaan komt. Deze komt van de KPI. Alex stelt dat het eten best lekker is en 
daar ging het toch om. De raad stelt dat het daar niet om ging. Sam legt de uit dat het cijfer van de klankbordgroep zou 
worden meegenomen, dit is niet gebeurd. Ok de enquête is vreemd verlopen, waardoor het eindcijfer geheel niet klopt. 
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Sam denkt dat dit niet op zichzelf staat. Lucie stelt dat er vervolgacties bedacht moeten worden. Rik is eerder voor het 
trekken van lering hieruit en het volgend jaar beter doen. Jaco is van mening dat er met de UvA contact opgenomen moet 115 
worden en niet de pijlen richten op Eurest. Joeri vraagt of het cijfer van de studenten dan toch meegenomen moet 
worden. Farah vertelt dat de ASVA en CMR willen dat de bonus wordt afgenomen. Joeri is het niet eens met het cijfer 
van de ASVA en CMR, waardoor het eindcijfer waarschijnlijk wel tot een bonus leidt. Farah wil dat het cijfer wel 
meegenomen wordt. Sam wil wel actie ondernemen, omdat er veel is misgelopen en er geld van de instelling is ingenomen 
door deze beleid. De CSR discussieert over wie aangepakt dient te worden, de UvA of Eurest. Farah is het met zowel 120 
Roos als Sam eens, het is niet geheel de schuld van Eurest, al hebben zij het proces wel gefrustreerd. Er is nu een gesprek 
geplant met FS, dit wil zij afwachten. Rik wil beide partijen gelijk aanspreken. De raad kan zich hierin vinden. Alex vraagt 
wat men verwacht van Paul Doop. Jaco denkt dat als dhr. Doop het met de raad eens is, FS een groot probleem heeft. 
Farah legt uit dat de huidige contractmanager op een slechte plek zit en er zelf ook niet veel aan kan doen. Niet alle 
raadsleden zijn het hiermee eens. Lucie is het eens met Riks voorstel en wil beide partijen benaderen. Farah en Jaco 125 
houden de raad op de hoogte. 
 
130327-02 Jaco stuurt de bevindingen van Menno over de catering door aan de CSR. 
130327-03 Farah en Jaco benaderen FS en Paul Doop over Eurest en houden de raad op de hoogte van de 

gesprekken. 130 
 
11.20 Zilla komt de vergadering binnen. 
  
7. Intreeweek 
Jet legt uit dat de raad op de Intreeweek aanwezig wil zijn. Zij willen voldoende budget om een grote tafel te huren. Sam 135 
vraagt of vorig jaar geevalueerd was. Dat is het geval. Het gebeuren was geslaagd, er waren veel foto’s voor facebook. 
Alleen de tafel was erg klein. Verder kon de nieuwe raad alles zelf invullen. Lucie weet dat er werd voorgesteld om de 
nieuwe raad bij de Intreetafel te betrekken. 
 
130327-01 Na stemming besluit de CSR unaniem om Sascha Korzec, Jet van Genuchten en toekomstig 140 

dossierhouder een mandaat te geven om 400 euro uit te geven ten behoeve van de 
intreeweekstand. 

 
8. Update studieadviseurs 
Sam geeft de update. Er is op de bijeenkomst niet veel nieuws gemeld. Men heeft afgesproken om vaker bijeen te komen 145 
om informatie uit te wisselen over de studieadviseurs. Er zijn geen specifieke actiepunten, maar er is nu een goed contact 
gelegd. Rik vraagt of de FSR’en een centraal beleid willen. Dat is niet de bedoeling, vertelt Sam. Er is ook niet gevraagd 
naar specifieke kaders voor studieadviseurs.   
 
9. Interactieve FAQ 150 
Alex en Nick zijn bezig met het bedenken van een nieuwe manier om vragen te beantwoorden. Zij enken aan een 
database van antwoorden, waar studenten dan vanuit thuis mee kunnen werken. Als de FAQ goed loopt, kan dit 
medewerkers veel tijd schelen. Microsoft is een voorbeeld van een bedrijf dat met dit programma werkt. Er is een 
ontwerp geschreven en er is gediscussieerd over de kernwaarden: toegankelijk, gebruiksvriendelijk en to the point. Het 
stuk dat is geschreven richt zich erop dat de antwoorden door studenten moeten zijn geschreven. Alex heeft het voorstel 155 
via de mail aan de raad gestuurd. Hij wil nu met de UvA-medewerkers gaan praten en hun mening in het voorstel 
verwerken. Er is al input vanuit O&F. Hij gaat de medewerkers vragen of de FAQ past bij een moderne universiteit? 
Roos geeft Alex complimenten voor zijn opzet en vindt het een zeer goed uitgangspunt om mee te nemen naar de 
medewerkers. Zij heeft er veel vertrouwen in. Jet waarschuwt de makers van het stuk ervoor dat zij niet het systeem 
voorde UvA moeten gaan maken. Jet heeft ook bedenkingen bij de groep die nodig is om de vragen te beantwoorden. 160 
Alex legt uit dat de medewerkers antwoord geven, dit komt online. Studenten kunnen daar dan weer op reageren. Rik 
vond de tekening niet erg duidelijk. Deze wordt dan ook nog verbeterd. Lucie stelt voor om het College ook te berichten. 
Roos wil ook de volgende raad betrekken bij het dossier, zodat zij verder kunnen in het nieuwe jaar. Farah vraagt wat de 
CSR uit de FAQ kan halen. Het punt is dat de studentenraad de mening van studenten over een online loket kan 
doorgeven aan de UvA. Dit is hun verantwoordelijkheid, stelt Alex. Lucie stelt voor om ook de vragen die de raad van 165 
studenten krijgt, te gebruiken voor het systeem. Alex neemt de input van de raad mee.  
 
10. 1 april (VERTROUWELIJK) 

De CSR bespreekt zijn 1 april advies aan het College. 
 170 
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11. CSR in de media 

De facebook is wat leeg, Lucie vraagt of mensen daarom even naar hun dossiers willen kijken. De wc-krant is af en wordt 
vanmiddag geprint.  
 
12. Wvttk  175 
Van het punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
13. Rondvraag en sluiting 

Zilla vraagt over de ergernissendag of de afgevaardigden hun OC-adressen aan haar willen sturen. Het ISO heeft dinsdag 
een BKB-training en zij vraagt wie er heen willen gaan. Mensen kunnen zich bij haar opgeven. Joeri wil volgende week 180 
donderdag een pubquiz organiseren en vraagt wie er kan. Er is een MEI-alv, maar de quiz gaat door om 17.00. Joeri stelt 
de raad op de hoogte. Alex vraagt of iemand tijd heeft om te helpen bij het opzetten van een interview op de FdR.  
 
130327-04 De afgevaardigden sturen de contactgegevens van hun OC’s door aan Zilla.  
130327-05 Geïnteresseerden in de ISO-training geven zich op bij Zilla. 185 
 
Lucie sluit de vergadering om 11.54 
 
 
Besluitenlijst 190 
130327-01 Na stemming besluit de CSR unaniem om Sascha Korzec, Jet van Genuchten en toekomstig 

dossierhouder een mandaat te geven om 400 euro uit te geven ten behoeve van de intreeweekstand. 
 
Actielijst  
130220-05 Joeri organiseert een pubquiz over de basiskennislijst een maand na de PV van 130220. 195 
130227-01 De CSR bespreekt de vertrouwelijkheid van de eigen stukken op de PV. Sam brengt het punt naar de PV 

van 130403. 
130227-02 Sascha en Rik schrijven een opinieartikel over de UvA VU samenwerking. 
130306-01 Zilla verwerkt het stuk over het schrijven van degelijk agendastuk in de inwerkmap. 
130320-01 Als het draaiboek opheffen opleidingen af is, wordt deze aan de PV gepresenteerd. 200 
130320-02 Irma, Nick en Sam plannen een WHW stoomcursus. 
130327-01 Roos zoekt met de ASVA en ISN uit hoe ruimte 1.14 het best te beheren is. 
130327-02 Jaco stuurt de bevindingen van Menno over de catering door aan de CSR. 
130327-03 Farah en Jaco benaderen FS en Paul Doop over Eurest en houden de raad op de hoogte van de 

gesprekken. 205 
130327-04 De afgevaardigden sturen de contactgegevens van hun OC’s door aan Zilla.  
130327-05 Geïnteresseerden in de ISO-training geven zich op bij Zilla. 
 
Promemorie lijst 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Zilla en Lucie. 210 
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. 215 
121205-02 De CSR besluit unaniem om de interne werkafspraken aan te nemen en zich hieraan te houden.  
130227-03 De CSR besluit na stemming om alles en iedereen meer te stimuleren met positieve dingen. 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin alle relevante 

informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 
 220 
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