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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 8 mei 2013
Aanwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Jet van Genuchten, Jaco van der Veen, Joeri van Mil, Sam Quax, Farah Meeuse
Slahouaoui, Zilla Lupina, Rik van den Hoven, Alex Hartveld, Nick de Rooij

5

Afwezig: Sophia Zeeff, Sascha Korzec, Ishtu Hageman
Gast:
Voorzitter: Lucie Gooskens
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Opening
Lucie opent de vergadering om 11.01
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Post

De postlijst wordt doorgenomen.
2.
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Vaststellen notulen

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
3.

Mededelingen

DB

40

Afgevaardigden
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FGw
Er wordt gewerkt aan intake en matching omdat er een pilot is op de faculteit. De OERen worden nog altijd
tegengewerkt.
FdR
Deze maand staat in het teken van ILSC. Nick is blij met de input van de internationale studenten. Daarnaast wordt er
gewerkt aan het inwerktraject voor volgend jaar.
FEB
Het handboek Quality Insurance is uitgereikt. Hierin staan de taakomschrijvingen van verschillende medewerkers en
bestuurders van de faculteit. Alex wil weten of andere faculteiten deze ook hebben gehad. Dat is niet het geval. De FSR
vindt dat er dingen ontbreken en schrijven nu een advies. Alex stuurt het handboek rond binnen de raad. Er komt een
panel pilot vakevaluaties in het laatste blok van het jaar.
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FMG
Er wordt nog steeds gewerkt aan het grote aantal OERen. Het BSA wil men verhogen bij psychologie. Er wordt gewerkt
aan de student research prize (voor student-docent onderzoek). Deze week kan er gestemd worden. Nick vraagt waar de
prijs vandaan komt. Deze heeft de decaan uitgeloofd. Rik vraagt of alle OC’s aan bod zijn gekomen. Dat is het geval,
hoewel zeer kort.
Algemeen
Irma vertelt over haar aankomende vakantie en vraagt of de raadsleden vragen etc. voor maandag aan haar willen stellen.
Joeri en Jaco hebben een leesschema van de UvA VU stukken gemaakt. Wat ieder moet lezen zijn de begeleidende brief
en de bijlagen 1 en 2. Daarnaast komt er voor de GOV een schriftelijke vragen ronde. Deze moeten voor dinsdag
ingeleverd worden. In de commissievergaderingen wordt de verdeling verder gemaakt. Nick vraagt ieder om maandag de
digitale stemoproep te checken, vooral als je een tweede studie volgt. Meldingen graag aan Jet doorgeven voor half 10 ’s
morgens per sms.
130508-01
130508-02
130508-03

De raadsleden lezen de aanbiedingsbrief, bijlage 1 en 2 van de UvA VU stukken.
De raadsleden melden fouten op de digitale stemoproep voor maandag 9.30u aan jet per sms.
Farah geeft tijdens de pv van 130515 een update over de catering.

Update commissies
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O&O
De commissie O&O heeft vorige week geen vergadering gehad vanwege de feestdagen. Die week daarvoor
hebben we verschillende onderwerpen besproken. Ishtu en Sophia zijn bezig met een draaiboek voor Opheffen
Opleidingen. Daarnaast hebben we een conceptadvies ACTA AUC doorbesproken. Die ligt woensdag bij de Plenaire
Vergadering. Deze week staan Intake & Matching en BKO op de agenda. De laatste betreft een vraag van de FMG raad
over engels in de basiskwalificatie. Last but not least zullen we de stukken UvA/VU verdelen over de commissieleden.
O&F
Ondanks eerdere problemen komt er nu alsnog een beoordeling van de catering door de klankbordgroep, waarin
ook de studentenraad zitting heeft. In de commissie zijn de plannen voor de nieuwe digitale studiegids besproken. Rik is
daarbij betrokken geweest en was erg positief over het resultaat waarin onder andere een koppeling met vakaanmelding
wordt gemaakt en de site overzichtelijker wordt. We wachten de officiële adviesaanvraag af. Aandachtspunt daarbij zal de
verbinding met vakevaluaties zijn. Ook is een notitie over de toekomst van de UB besproken waarin veel aandacht is voor
digitalisering. Farah zal aanvullende vragen stellen aan de contactpersoon bij de UB. Farah zal ook plaatsnemen in een
klankbordgroep van het informatiseringscentrum om de hulp bij computerproblemen van studenten te verbeteren.
V&C
De verkiezingen gaan goed, alleen de tafeldisplays lijken misschien in de knel te komen doordat er iets mis is
gegaan met het bestand. De oproep wordt al het goed is maandagochtend verstuurd. Om te checken of dit echt zo is
moet iedereen maandagochtend checken of ze de oproep hebben ontvangen en dit voor 9.30 aan Jet laten weten. De
oproep wordt zondagnacht verstuurd, dus als je niet vroeg op wil staan kun je het ook laat ’s avonds checken. Naast de
verkiezingen zijn we ook met andere manieren bezig om onze achterban te betrekken. De ergernissen dag begint zeer
concrete vormen aan te nemen, volgende PV gaan we daar verder over praten. Alex heeft zijn eerste filmpje over de vak
evaluaties af en zal deze volgende PV laten zien in een officiële première. Daarnaast gaat hij kleine grafische weergaven
maken van interessante feiten over de raad en de UvA die gebruikt kunnen worden op de site, krant en op facebook.
Omdat het einde van het jaar al begint te naderen zijn we allemaal druk bezig met de overdracht, al meer dan de helft van
de dossiers is beschreven in de inwerkmap. Jet voegt toe dat zij heeft gebeld met drukland. De kans op tafeldisplays is
klein, door een fout in de data. Vanmorgen heeft jet met Bas gesproken. De website en huisstijl zijn naar verwachting eind
juni af.
Sociale Commissie
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4.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.
5.

ISO update
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Het ISO bestuur is aangenomen. Er werden hen geen vragen gesteld. Er is veel gediscussieerd over lijst Calimero en
waarom zij aangenomen moesten worden bij het ISO. Een andere partij vond dat dit voor veel problemen kon gaan
zorgen. Toch zijn zij aangenomen. Er is een commissie ingesteld die kijkt naar criteria om aangenomen mogen worden bij
het ISO. Er was een discussie over het stuk van ISO in Science Guide over het sociaal leenstelsel. Het bestuur zei dat er
geen standpunt werd ingenomen. Over de NSE wordt ook verschillend gedacht, daarom heeft Zilla een discussieavond
aangevraagd. Het ISO gaat de wetswijzigingen met betrekking tot de doorstroommasters monitoren. Jaco vraagt of er iets
wordt gedaan met het feit dat er werd gezegd dat de ASVA en de CSR geen stelling innamen. Het lijkt erop dat dit niet
het geval is, maar omdat het volgens Zilla een breuk van de afspraken is, wil zij dit wel. Lucie vraagt naar het landelijk
studentenrechtsbureau. Hier is niet veel over te melden.
6.
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Jet heeft nogmaals het schema rond laten gaan en vraagt de afgevaardigden of zij binnen hun raad de posters en
zadelhoesjes hebben besproken. Dit is het geval. De informatie over de laptops wordt nogmaals door Jet rondgestuurd.
Jet vraagt nogmaals of er vragen zijn. Zilla vraagt over de maandagochtend of er vaste tijden zijn of dat de personen die
ingeroosterd zijn zelf een tijd mogen kiezen. Dat doet de wie? Op de lijst, dit is de coördinator, legt Jet uit. Alex vertelt dat
zijn FSR niet veel aan campagne voeren wil doen. Zolang ze de posters ophangen en andere zaken regelen is het prima.
Lucie vraagt of alle posters weg zijn. Er liggen posters voor de UB op de kamer en nog twee andere rollen, weet Jet.
Vragen mogen altijd aan Jet of Sophia gesteld worden.
7.
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Verkiezingen

Openbaarheid

Sam leidt het onderwerp in. Het onderwerp is al een aantal keer binnen O&F besproken. Er komt niet meer informatie
op de website, maar op de nieuwe website wordt die informatie wel beter gepresenteerd. Tot die tijd wordt op facebook
beter weergegeven welke adviesaanvragen de CSR krijgt en welke adviezen ze uit doet. Jaco wil de adviezen specifiek
benoemen in het conceptbesluit, omdat de commissieupdates toch al online staan. Zilla weet dat het op facebook zetten
van bestanden erg lastig is. Daarom wordt naar de algemene publicatielijsten op de website verwezen, en kunnen
bezoekers zelf de stukken opzoeken. Lucie kan facebook up-to-date houden, maar wil wel dat iedereen daaraan meewerkt.
In principe worden eens per week stukken op de website gezet. Alex ziet graag dat in het kader van transparantie dingen
eens per week op de site gezet worden.
130508-01
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Evaluatie ACTA & AUC

De evaluatie van de twee instelling zijn binnen O&O besproken. De raad wordt gevraagd of men het eens is met het
standpunt en de toon van de brief. Dat is het geval. Jaco licht nog toe dat er specifiek voor is gekozen om niet in te gaan
op de verdere inhoud. Hij stelt voor om aan te geven dat de raad tijdens het OV verder in wil gaan op de inhoud van de
brief. Nu ligt de focus op de medezeggenschap. Lucie vraagt naar het voorstel van jaco. Sam is het ermee eens, maar wil
dan ook alle extra punten uit de brief laten.
Al.1: Nick ziet dat er drie maal dezelfde constructie wordt gebruikt.
Al.2: Sam ziet liever dat ‘projecten’ anders worden aangehaald in de zin. Jet ziet een aantal interpunctiefouten. Lucie wil
bijvoorbeeld toevoegen. Sam wil essentieel weglaten bij onderdeel van de governance.
Al.3: In plaats van wijze lessen, wordt evalueren voorgesteld. Ook stelt Roos voor om daar het deel over het OV in te
brengen.
130508-02
9.

165

De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie via
sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen.
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken.

De CSR besluit unaniem om het advies ACTA/AUC evaluatie te versturen aan het CvB met
inachtneming van de wijzigingen zoals verwoord in de notulen van de PV van 130508.

CSR in de media

De wc-krant is bijna af. Lucie vraagt of raadsleden nog ideeën hebben voor de facebook.
10.

Wvttk

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
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11.

Rondvraag en sluiting

Roos deelt mede dat zij minder aanwezig is op de kamer. Zij is er wel op vergaderingen en werkt verder vaak vanuit huis.
Jet vraagt of ieder weet wat zij moeten doen komende week. De raad herhaalt de taken. Ook vraagt zij zich af wie corvee
hebben.
Lucie sluit de vergadering om 11.42
Besluitenlijst
130508-01
De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie via sociale
media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. Informatie wordt voor
derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het gemakkelijker gemaakt informatie apart
te weblinken.
130508-02
De CSR besluit unaniem om het advies ACTA/AUC evaluatie te versturen aan het CvB met
inachtneming van de wijzigingen zoals verwoord in de notulen van de PV van 130508.
Actielijst
130417-01
130417-03
130417-06
130424-01
130424-02
130424-05
130508-01
130508-02
130508-03

Ishtu zoekt uit aan welk UvA-reglement haar faculteit zich niet houdt.
Commissie O&F 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 datum in de google agenda.
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.
De raadsleden lezen de aanbiedingsbrief, bijlage 1 en 2 van de UvA VU stukken.
De raadsleden melden fouten op de digitale stemoproep voor maandag 9.30u aan jet per sms.
Farah geeft tijdens de pv van 130515 een update over de catering.

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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