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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 22 mei 2013
Aanwezig: Lucie Gooskens, 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, Ishtu Hageman, Nick de Rooij
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Opening
Lucie opent de vergadering om 11.02.
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1.

Post

Lucie is vergeten de postlijst uit te printen. Deze wordt nog door haar nagestuurd en uitgeprint in de pauze.
2.

Vaststellen notulen

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
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Mededelingen

DB
Afgevaardigden
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Sam: Er zijn weer enkele meldingen van massamails. Dit is gemeld bij Miek.
Zilla gaat eerder weg.
AMC
Ishtu zegt dat de studeerbaarheid van het 3de jaar sterk afwijkt van de rest.. Daarom is er gekozen om af te wijken van
het 884 systeem. Rik:Is er al gereageerd vanuit CvB? Ishtu: Nee.
FGw
rik zegt dat de FSR druk bezig is met vakevaluatie, immersion weeks en studieadviseurs. Tot slot is de OER vastgesteld.
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FNWI
FMG
Joeri zegt dat volgende week de niet-instemmingsbrieven voor OER-en verstuurd gaan worden.
Deze week is er een OV en de decaan maakt zich zorgen over verbouwing op het REC;dat deze te langzaam gaat.
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Algemeen
Sascha is boos omdat er toch nog een grote tas zadelhoesjes over waren. Alex biedt zijn excuus hiervoor aan.
4.
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Update commissies

O&O
De GOV is geweest en komende week is er een volle agenda omdat afgelopen week verkiezingen waren.
O&F
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V&C
Jet meldt dat er vorige week verkiezingen waren met hogere opkomstcijfers dan ooit (applaus!) Op het AMC ging het mis.
Jet geeft toelichting wat er fout ging. De CSR is met de raden in gesprek om het inwerktraject niet in gevaar te laten
komen.
Sascha zegt dat het plan nu is om tussen 10-14juni nieuwe AMC verkiezingen te houden.
Lucie zegt dat er een agendapunt van wordt gemaakt. (tussen punt 8 en 9)
Jet doet een oproep voor de ergernissendag. Als je OC's leden ziet, zeg dat ze moeten komen. Jet roept ook op tot nieuws
stukjes en CSR facebook updates over dossiers.
Sociale Commissie
5.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.
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6. Vakevaluatie
Alex ligt het agendapunt toe. Het huidige evaluatiesysteem is verre van optimaal. OC's zijn niet bekend bij studenten. Alex
dankt Rik voor het schrijven van de inleiding. Het belangrijkste is dat met weinig investering goede resultaten
betreffende vakevaluatie gedaan kunnen worden. Het gaat vooral over communicatie met studenten. Alex verzoekt
om discussie en/of een meningrondje.
Sascha: Het is een goed visiestuk. Ishtu is ook vol complimenten maar ze vindt dat het erg gericht is op FEB-achtige
faculteiten. Het mag wel iets minder gedetailleerd. Sascha: je kunt het ook laten indalen bij de facultaire raden. Jaco:
dit kunnen we nu bespreken met de rector. De hoofdpunten moeten duidelijk zijn. De invulling van de opties kan
op sommige faculteiten verder gaan dan bij andere faculteiten. Jaco geeft een voorbeeld over het verschil en de
mogelijkheden bij het (tussentijds) evalueren van grote en kleine vakken.
Lucie noemt een medewerker Hotze Lont. Er is een opening voor gesprek want er is ook een medewerker mee bezig.
Wellicht kan er later nog een een adviesbrief achter aan. Sam: we kunnen ook zelf nog veel doen. Bijvoorbeeld
initiatief tonen naar het CvB. Jaco: in welke volgorde gaan we de faculteiten betrekken? Zelf misschien wat sturing
hierbij genereren en niet alleen dit document opsturen?
Alex stelt de vraag of de raad zich kan vinden in de 3 voorgestelde oplossingen en maatregelen.
Sam: 1e discussiepunt, maak duidelijk wat er aan is gedaan om het vak om te verbeteren. Sam denkt dat 3 minuten te kort
is. Rik denkt dat een halve minuut genoeg is. Joeri: ik heb er ervaring mee bij mijn opleiding. De reacties van
studenten erop zijn positief en het duurt niet langer dan een minuut. Sam wil het ook graag expliciet in de studiegids
opnemen zodat studenten het na kunnen lezen.
Ishtu vraagt naar de nadelen van enkel achteraf (na het tentamen). Alex: het vak is al voorbij (dus ze doen het niet meer
voor zichzelf), studenten willen het niet meer met volle aandacht in en zijn misschien negatiever bij het invullen als
ze net het tentamen hebben gemaakt. Rik: Het belang dat het nog verbeterd kan worden in de periode is groot; dat
de student er zelf baat bij heeft. Je primed studenten als het tijdens het eerste hoorcollege gezegd wordt. Jaco:
misschien kunnen we denken aan aparte enquêtes over toetsen, naast de tussen evaluatie. Als de respons over/na
tentamens kleiner wordt zou ik dat jammer vinden. De grote loop aan het einde vind ik wel goed. Rik: na 8 weken
weer een vakinhoudelijk evaluatie en na 3 weken hoe het er in de werkgroep aan toe gaat. Sascha: maar dan moet wel
de evaluatie ter plekke ingevuld worden als je tussentijds evalueert. Niet de enquête mee naar huis laten nemen.
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Joeri: Zowel aan de inhoud als de docent zijn kleine veranderingen tussentijds mogelijk. Rik: wil 3 en 8 weken
aanhouden. Als docenten te veel voorlezen (vb bij filosofie) is dat te veranderen. Lucie: Mariska Knol gaf aan dat er
meerdere vormen van evaluatie zijn. Dat zou nog toegevoegd kunnen worden aan het stuk.
Alex: verdergaande maatregelen zijn verplichte online evaluatie. Sam: Eerst evaluatie invullen dan verder in Black Board.
Rik: Het is wel mogelijk. Joeri: Je moet het als een onderdeel van het vak zien, niet als straf of obstakel voordat je je
cijfer mag zien. Nick: Misschien genereer je niet een eerlijk beeld. Rik: Er moet een cultuuromslag komen dat
iedereen bijdraagt aan het proces van zelf- verbetering. Jaco: Het tijdstip is belangrijk: tussen het maken van het
tentamen en het moment van nakijken. Jet: ik geloof niet in een cultuuromslag. We moeten mensen niet perse
verplichten. Sascha sluit zich aan bij Jet. Je bent wel onderdeel van de academische gemeenschap. Verplichten lijkt
me echter niet een goed idee. Sophia: ik denk wel dat cultuuromslag mogelijk is bij 1e jaarstudenten.. Rik:
vakevaluaties aan het eind zijn ook wenselijk, dan kun je het zien als een reflectie van het hele vak. Je leert er sowieso
van. Alex: alternatieve mogelijkheden zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld dat je je cijfer niet kan inzien voordat je het
vak hebt geëvalueerd met de optie dat je kunt aangeven dat je het vak niet wil evalueren of iets dergelijks. Lucie:
Laten we vragen wat Dymph ervan vindt. Rik: er staat 4 uur voorbereiden voor 1 uur lesgeven. Een deel van de
voorbereiding kan ook in de nabespreking gaan zitten.
Sam: doe alle 3 de maatregelen. Ze hebben elkaar feedback te gegeven en dan het liefst met studenten erbij in de
hoorcolleges ook. Dat is juist leuk en interessant! “Gewoon doen.” Rik sluit zich aan bij Sam. Jaco: onderwijs is heel
anders ingericht bij verschillende faculteiten. Geef mensen gewoon opdracht om er iets aan te doen. Alles dat van
nature al gebeurd moet je niet forceren is systemen van evalueren. Mensen moeten lekker de mogelijkheid hebben
om zelf ook in de lessen naar de docent toe te gaan en feedback te geven.
Alex: maatregel 3: na 3 weken evalueren is in Londen ook gedaan en dat was een succes. Dan kan er nog wat verbeterd
worden. Sam: ik mis de OC; Trainen in begeleiden van evaluaties. Hoe het zich verhoud tot de OC rechten. Je kunt
nog adviseren dat ze dit laten uitzoeken. Anonimiteit van de toetsen en zorg voor werkdruk van docenten kun je
ook nog noemen om de wind uit de zeilen te nemen. Sophia: werkdruk is een ander onderwerp. Hoort dit hier wel
thuis? Sascha: op de FNWI is er een studentassistent die de panelgesprekken organiseert. Jaco: volgende week is dit
stuk met aanpassingen af en kunnen we het kort in PV bespreken.
Alex wil nog noemen dat de UvA 3 jaar op een rij op elke vraag betreffende vakevaluaties het laagste scoort van alle
universiteiten. “Het is wel lekker consequent”.
7.
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Update catering
Farah ligt haar agendastuk toe. Sophia vraagt wat de vervolgstap is. Farah zegt dat ze hoopt dat er nog een
klankbordgroep vergadering komt met Abel Meijer. Sascha vraagt of er beleid per faculteit betreffende de catering
is. Farah: nee, dit is centraal geregeld. Rik vraagt hoe het zit met de bonus voor Eurest. Jaco: Als percentage van het
contract is het erg weinig, 1 % of iets dergelijks. Farah gaat het nazoeken. Jaco zegt in antwoord op de vraag van
Sascha dat er natuurlijk wel kwaliteits-/ belevingsverschillen zijn op de verschillende locaties wat te maken kan
hebben met verschillende locatiemanagers bijvoorbeeld. Farah: Commissie Duurzaamheid is ook bezig met alle
locaties (Ook koffiecorners e.d.) Rik: Verschillende faciliteiten per locatie zijn ook van invloed.

(Er wordt gezongen voor Sophia want die is jarig! Jet geeft een cadeautje)
-pauze8. Verkiezingen AMC (ingelast agendapunt)
Sascha: we moeten beslissen als CSR wat we willen. Het staat nu op 5 dagen, 4 dagen is wenselijker. Voorstel: laten we
ma-wo. doen. Dan heeft de FSR 1 dag de tijd om afgevaardigde te kiezen.
Jaco: AMC FSR moet hier vooral een standpunt in hebben. Als het AMC meer wil moeten we dat niet negeren. Ishtu:
voor afgevaardigde zijn meerdere kandidaten. Ze moeten de kans hebben om zich te laten zien. Jet: er is toch wel
een inschatting van mensen die de raad in gaan. Die kunnen er onderling over praten. Je kunt het bespreken en die
op donderdag verkiezen, anders gaat de afgevaardigde niet mee naar het weekend. Rik: we kunnen ook 2
afgevaardigde kandidaten meenemen op het weekend. Partijen kunnen het aan de fracties voorleggen. Jet wil dat de
FSR erover beslist, niet de partijen. Jaco: is hier draagvlak voor 3 dagen verkiezingen? Het zou voor ons handig zijn.
Sam: ik onthoud me. Nick: als de dag zelf uitslag. Vind ik 4 dagen prima. Ishtu: niemand is er aanwezig op het AMC.
De geloofwaardigheid is eraan, 3 dagen is echt te weinig. Het is sowieso al een niet echt een eerlijke campagne.
Sascha: het is een online campagne. Het lijkt mij praktisch. Iets reservetijd is nodig voor afgevaardigden denk ik.
Joeri: 3 dagen is voor beide partijen gelijk toch? Ishtu: ik zou pleiten voor meer. Is het mogelijk dat er een
agendastukje komt en dat we dit op de volgende pv kunnen bespreken? Farah: laten we het op zondag al laten
beginnen en dan wel 5 dagen, en is het op tijd voor het inwerkweekend. Ishtu: we werken wel echt met stukken en
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opties. Rik vraagt nogmaals of er tijdens de verkiezingsweek echt niemand op het AMC is. Ishtu: iedereen is thuis
aan de thesis, op co-schappen. Rik: denkt dat mfas meer online macht heeft. Sascha: ik schrijf een stukje en ga met
Ishtu mee maandag. Als je nog opties weet mag je ze aan mij sturen. Het is aan de studentenraad van het AMC wat
ze willen.
Farah: Er zijn wel wat mensen (ongeveer 50 studenten) en een beetje fysieke campagne gaat er wel komen. Sophia: We
bespreken het binnen de raden. En zie de zondag als startdag voor de verkiezingen als een voorstel.
Ishtu: “Het komt wel goed. Ik laat het woensdag in de weten”.
9. Update penningmeester
Schatzmeister Alex: Er zijn recentelijk grote uitgaven gedaan voor de verkiezingen en het inwerkweekend. Alex ligt het
agendastuk toe. De 20 cent per zadelhoesje klopt niet. De vergoeding voor Sofie die de taken van Irma overneemt is
niet in begroot. Dit is Renee haar probleem. Lucie: De Belbintesten en het maagdenhuisweekend worden betaald uit
de 21.584 euro.
10. CSR in de media
Ishtu: Sam, Alex en Ishtu gaan werken aan een video over studieadviseurs. Sam: we zouden iedereen succes
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wensen met tentamens. Dus gaat de CSR dat nog doen?
11. Wvttk
12. Rondvraag en sluiting
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Sophia: vul in de enquête voor de verkiezingen in. Joeri: vrijdag aanstaande student research prize uitreiking. Iedereen is
uitgenodigd. Miek gemaild inzien stukken UvA/ VU. Jet (nog een keer): Ergernissendag uitnodigen die OC leden!
Lucie sluit de vergadering om 12.28uur
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Besluitenlijst
Actielijst
130417-03 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.
130417-06 De raadsleden die het cadeaugeld nog niet hebben betaald, maken dit snel over aan Roos.
130522-01 Sascha maakt een optieoverzicht betreffende de AMC verkiezingen en gaat maandag mee met Ishtu
naar de AMC-FSR PV.
130522-02 Farah zoekt uit wat het bedrag en percentage is van de bonus van Eurest.
130522-03 Joeri, Jet en Jaco mailen naar Sofie/Irma de commissie updates zoals zij die in de notuelen wensen te
hebben.
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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.
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.
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