UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Centrale Studentenraad

Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 24 april 2013
Aanwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Jet van Genuchten, Jaco van der Veen, Joeri van Mil, Sam Quax, Farah Meeuse
Slahouaoui, Sascha Korzec, Zilla Lupina, Rik van den Hoven, Alex Hartveld, Sophia Zeeff
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Afwezig: Ishtu Hageman, Nick de Rooij
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Opening
Lucie opent de vergadering om 11.04.
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Post

De postlijst wordt doorgenomen. Lucie licht de oproep van de ASVA toe. Er zijn geen gegadigden.
2.
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Vaststellen notulen

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
3.

Mededelingen
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Afgevaardigden
AMC
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FGw
De OER is lastig, omdat de OR niet meewerkt. Het verhuisproject van de faculteit is in gang gezet. Op het
Binnengasthuisterrein wordt van alles verbouwd. De FSR mag meedenken over pop-up projecten.
FdR
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FEB
Er is weinig veranderd aan de OERen. Er is een brainstorm geweest over internationalisering. Er waren 30 studenten bij.
Naar aanleiding van de input komen er twee adviezen, onder meer naar de SEFA over introducties in het Engels.
FNWI
De nieuwe onderwijsdirecteur wordt waarschijnlijk dhr. Haring. Vrijdag heeft Sascha de werkdocumentatie van de AFS
ingekeken. Hij heeft niet het gevoel hier veel nieuws in gevonden te hebben. Met de FSR wordt nu achter de documenten
1

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Centrale Studentenraad

aangegaan. In de pv is getracht een standpunt over de AFS in te nemen. Dit is helaas niet gelukt. Er is een
klankbordgroep georganiseerd en de FSR heeft besloten het niet langer erbij te laten zitten en naar buiten te treden.
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FMG
De FSR werkt aan 25 OERen. Ook heeft Joeri gemaild over de PPLE. Het College zou hier aan mee betalen, maar in de
notulen nemen ze dit terug.
Algemeen
Gisteren was de MEI-denktank, dit was een succes. Roos licht de raad in over haar verminderde afwezigheid.
Afmeldingen moeten vanaf nu naar Lucie. Het is de dag van de Geestenwetenschappen. Lucie deelt mede dat er straks
gaat worden gepicknickt.
130424-01

Raadsleden sturen afwezigheidsberichten naar Lucie.

Update commissies
O&O
Commissie onderwijs en onderzoek heeft in de commissievergadering gesproken over opheffen opleidingen. Er
is namelijk een brief van het college naar de decanen gegaan betreffende het onderwerp. Ishtu en Sophia zijn bezig met
een informatieboek over opheffen opleidingen. We hebben besproken wat we op het informeel overleg met de rector
gaan bespreken. Er zijn verschillende vragen uit de commissie. Onder andere over doorstroommasters. In de zes
wekelijkse overlegvergadering die we vorige week met de rector hadden hebben we onze mening over de HBO P route
neergelegd, we zullen dit verder uitbreiden met een advies. Daarnaast hebben we informatie gekregen over UvA/VU. Het
college heeft gezegd ‘nu even niet’. Als laatste hebben we nog uitleg gekregen over de nieuwe procedure rondom
wetenschapsintegriteit.
O&F
Afgelopen week heeft de commissie organisatie en financiën gesproken over de verbetering van studieadviseurs.
Na overleg met de rector magnificus zal nu gewerkt worden aan een adviesbrief. Daarvoor zal ook weer contact worden
opgenomen met facultaire studentenraden. In de nieuwbouwplannen voor het Roeterseiland lijkt er een grote
hoorcollegezaal te weinig ingepland te zijn. Overwogen wordt daarover een brief aan het college van bestuur te sturen.
Deze week zal in de commissie de voortgang van de interactieve FAQ en de toekomstplannen van de UB besproken
worden.
V&C
De verkiezingen komen steeds dichterbij en deze week gebeuren er weer spannende dingen op dat gebied. De
digitale stemoproep heeft zijn eerste test gehad en wordt woensdag voor een tweede keer getest om alle kinderziektes er
uit te krijgen. Als dit lukt wordt zes mei alles afgerond en krijgen, deo volente, alle studenten een prachtige
gepersonaliseerde stemoproep. De koffiebekers worden woensdagochtend op het maagdenhuis gesorteerd, in dozen
gedaan en opgestuurd. De gadgets voor de verkiezingen gaan we vrijdag sorteren, zodat iedere afgevaardigde ze vanaf dan
rustig mee kan gaan nemen naar zijn/haar locaties voor verdere verspreiding. De begroting voor de verkiezingen is rond,
we gaan niet meer dingen bestellen, als er geld overblijft, dan blijft er geld over. Naast de verkiezingen zijn we natuurlijk
ook bezig met andere interessante projecten. We hebben besloten nog een lunch met de rector te organiseren en dit als
dossier in V&C te gaan integreren. Verder heeft de ergernissendag een datum gekregen, zoals jullie in het stuk kunnen
lezen. De uitruil tussen studenten van de UvA en de HvA loopt wat moeilijker dan gedacht, het is moeilijk om iemand
van de HvA op de juiste tijd op de juiste plek te krijgen. Het kan dus zijn dat dit leuke plan pas in de volgende editie van
de paper komt. Voor de huisstijl is nu een definitieve lijst templates en de website heeft de eerste voorbeelden van de layout nu bij het panel liggen.
Sociale Commissie
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11.14
4.

Zilla komt de vergadering binnen.
Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.
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5.

ISO voorbereiding AV

Zilla verwijst naar de stukken en vraagt of een raadslid met haar mee wil naar de ALV. Jaco vraagt wat Thijs heeft gedaan
en wat de ideeën zijn over het leenstelsel. Thijs heeft in de update maar een punt waardoor het lijkt alsof hij niet veel doet.
Jaco legt de gang van zaken over het leenstelsel uit. Het ISO had aangegeven dat ze nooit openbaar zich zouden
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uitspreken over het leenstelsel, dit hebben ze wel gedaan. Er wordt gevraagd naar de Landelijk Studenten Rechtsbureau en
het conflict met de ISO. Lucie weet dat de LSR niet wordt opgeheven en dat het conflict voor nu is gesust. Tijdens de
ALV wordt er gevraagd naar de studiebijsluiter. Jaco stelt voor dat er niet wordt gevraagd naar de afwezigheid van een
Politiek Jongeren Organisatie-persoon, maar meer naar politieke ervaring.
6. Ergernissendag
Zilla organiseert de dag met Michiel van de ASVA en vraagt of ieder de dag wil vrijhouden. De raadsleden zetten de dag
in de google-agenda. Roos vraagt of de nieuwe raadsleden ook betrokken gaan worden. Zilla wil dat graag en denkt na
over extra deelnemers. De afgevaardigden hebben de data aan Zilla gestuurd. Farah vraagt of zij de lijst van Zilla mag
hebben. Alex zet deze lijst in de google-agenda.
130424-02
130424-03

7. Studieadviseurs
Sam heeft een agendastuk geschreven naar aanleiding van het OV. Op korte termijn wil hij een brief sturen aan het
College, zodat ook dhr. Van Kampen aan zijn afspraken gehouden kan worden. Op de lange termijn volgt er een
uitgebreider advies. Jet merkt op dat er een grote focus ligt op enkel de studieadviseur en niet op het omringende plaatje.
Zij is bang dat het advies te snel van de hand wordt gedaan, omdat de adviseur te veel taken krijgt. Sam denkt dat hij daar
wel degelijk rekening mee heeft gehouden. Lucie mist de functieomschrijving van de adviseurs. Sam heeft dat in het kort
staan. Jet is het niet eens met de term ‘empathie gebrek’ en ziet liever ‘constructieve houding’ in de tekst. Roos is het eens
met een taakomschrijving en vraagt zich af of de raad meer inbreng wil geven aan deze taak. Rik sluit zich bij Jet aan. Hij
is van mening dat adviseurs nu te veel als studentenpsycholoog gezien worden. Zij moeten van dit merk af. Ook Sascha
wil weg van het empathie-woord, ook het gebruik van het woord ‘coach’ ziet hij niet zitten, omdat de rector dit al
afkeurde tijdens het OV. Sam haalt de enquête op de FEB aan, waarna men is gaan meedenken over de adviseurs. Hij is
het met Sascha niet eens. De rector was eerst tegen het gebruik van de term, maar herstelde zich later, naar zijn mening.
Jet wil het hele scala benoemen, zodat de gaten hierin duidelijk worden. Er moet nu niets alles op de studieadviseurs
gegooid worden. Sam denkt dat hij en Jet het hier eens zijn. Jet ziet dan dat hij dat in de tekst verduidelijkt. Roos sluit zich
aan bij Sascha en is ook van mening dat er nu vier problemen geschetst worden, die genuanceerder gebracht kunnen
worden. De rector ziet de adviseurs als onderdeel bij het halen van de prestatieafspraken en het afremmen van extra
activiteiten van studenten. Waarschijnlijk wil de rector daarom niet dat de adviseurs coachen, denkt Rik. Jet wil dan dat de
adviseurs de studenten op de realiteit moeten wijzen. Als dat op deze manier gebracht wordt, kan de rector zich daar vast
in vinden.
Sam vraagt of Jet zich wel in het doel van het advies kan vinden. Lucie stelt voor om het advies te splitsen. Sam
wil het bij een advies houden en er studiebegeleiding van maken.
130424-04
8.

155

De advocaat heeft de raad het conceptbetoog voor de Raad van State gestuurd. Er zijn wat wijzigingen doorgevoerd. Het
is nu afwachten wanneer de Raad het onderwerp gaat behandelen. Hoewel Sam hoopt op een schriftelijke afhandeling,
hoopt Rik op mondeling. Met Tesca is gebeld, zij is het met de CSR eens dat hij in Hoger beroep is gegaan. Lucie
verwacht dat de uitspraak na de termijn van deze raad zal plaatsvinden.
CSR in de media

De facebook-poll gaat goed. Er komt een persbericht tegen het sociaal leenstelsel. De wc-krant zal over de verkiezingen
gaan. Zilla wil iets over intake en matching schrijven.
10.
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Aan de hand van de input van de raad brengt Sam een advies studieadviseurs naar de pv van
130508.

Brede Labels

9.
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Alex zet de data in de google agenda.
De raadsleden houden de ergernissendag vrij in hun agenda.

Wvttk

Farah vraagt naar de projectgroep. Dit komt in O&O ter sprake. Sophia vraagt of ieder zijn taken tijdens de verkiezingen
kent. Er moeten spullen naar de raadskamers en er moeten posters verspreid worden.
130424-05

De raadsleden kennen hun taken voorafgaande aan en tijdens de verkiezingen en houden zich
hier ten strengste aan. Dit houdt ook het verspreiden van de zadelhoesjes en brengen van
koffiebekers naar het CREA-café in.
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Rondvraag en sluiting

Jaco heeft de stukken over de UB niet geprint voor de cv en vraagt of de commissieleden dit zelf willen doen. Roos
vraagt wie wil helpen met het inwerkweekend. De zadelhoesjes moeten op maandag 13 mei verspreid worden vanuit de
CSR-kamer. Sascha voegt toe dat er 1000 koffiebekers zijn. Elke keer als iemand richting het CREA-café gaat, kan hij of
zij slurven bekers meenemen. Indien raadsleden zien dat Eurest niet met de bekers werken, spreek hen daarop aan. Jet
vraagt of ieder ook rekening houdt met de vakanties.
Lucie sluit de vergadering om 11.39
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Besluitenlijst
Actielijst
130227-02
130417-01
130417-03
130417-06
130424-01
130424-02
130424-03
130424-04
130424-05

Sascha en Rik schrijven een opinieartikel over de UvA VU samenwerking.
Ishtu zoekt uit aan welk UvA-reglement haar faculteit zich niet houdt.
Commissie O&F gaat bundelt de ideeën en input over SIS van de PV van 130417 in een adviesbrief en
brengt deze naar de pv ter stemming.
De raadsleden die het cadeaugeld nog niet hebben betaald, maken dit snel over aan Roos.
Raadsleden sturen afwezigheidsberichten naar Lucie.
Alex zet de data in de google agenda.
De raadsleden houden de ergernissendag vrij in hun agenda.
Aan de hand van de input van de raad brengt Sam een advies studieadviseurs naar de pv van 130508.
De raadsleden kennen hun taken voorafgaande aan en tijdens de verkiezingen en houden zich hier ten
strengste aan. Dit houdt ook het verspreiden van de zadelhoesjes en brengen van koffiebekers naar het
CREA-café in.

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.
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.
130417-02
De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht bij op de google-drive.
130417-05
De raadsleden schonen hun p-schijf gedeelte op voor de nieuwe raad.
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