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Opening
Lucie opent de vergadering om 11.07
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Post

De postlijst wordt doorgenomen.
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Vaststellen notulen

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
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FGw
Er zal deze zomer geen reces zijn, maar doorgewerkt worden. Er is een afgevaardigde gekozen voor de komende
CSR. Er wordt gewerkt aan studieadviseurs en het inwerken.
FdR
FEB
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FNWI Er is een afgevaardigde en er wordt gewerkt aan het inwerktraject. De faculteit krijgt een nieuwe beta-lounge. De
faculteit mag helpen met inrichten.
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FMG Met de CSR, FEB en FdR is samen een advies verstuurd over een tweede collegezaal binnen het REC. Er wordt
nog gesproken over de OERen. Over niet alleen is de raad even enthousiast.
ISO
Er zijn veel stukken voor volgende vergadering. Zilla zal deze voor volgende pv samenvatten. Wie er mee wil
naar de bijeenkomst is welkom.
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Algemeen
Irma zal niet het hele inwerkweekend meekunnen. Farah heeft een gesprek gehad over studenten met een
functiebeperking. Lucie wil dat de adviezen die vorige week zijn vastgesteld er snel uit gaan.
4.

Update commissies

O&O
Er komt een draaiboek opheffen opleidingen, uco, OV en IAO zijn voor dan wel nabesproken. Opheffen
Opleidingen komt volgende week op de pv. Het OV en IAO zijn besproken. Deze week komen UvA/VU, intake en
matching aan bod.
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O&F
Bij de Faculteit Geesteswetenschappen start een pilot waarbij de vakaanmelding in SIS makkelijker wordt
gemaakt: je kunt straks vanaf de studiegids in een keer doorklikken, het winkelmandje is niet meer nodig. Deze week zal
de raad het stuk over een verdere verbetering van vakaanmelding in SIS bespreken. Jaco en Alex zijn bij financiën op het
Maagdenhuis geïnformeerd over de verwachtingen van komend jaar. Waarschijnlijk zal de UvA volgend jaar meer
onderwijs moeten verzorgen met gelijkblijvende inkomsten. De raad zal deze week spreken over de gevolgen daarvan.
Nick heeft contact opgenomen met Facility Services na klachten over de tentamenzaal in het Fashion Centre. FS gaat nu
andere opties voor stoelen bekijken. Sam gaat klachten verzamelen over spam die via de studentenmail binnenkomt.
Roos merkt op dat de werktitel spamquax zal worden.
V&C
Jet heeft met Bas gebeld over de huisstijl. Als het goed is heeft hij nu de eerste ontwerpen af. Dat en de nieuwe
website zijn de belangrijkste prioriteiten voor de komende tijd. Gisteren is het komende weekend doorgesproken. Jet
verwacht er veel van. De lunch met de rector is aanstaande donderdag.
Sociale Commissie
5.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld. Opheffen opleidingen wordt naar volgende week verplaatst.
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6.
Amsterdam Academic Alliance
Joeri licht de brief en de wijzigingen toe. Er zijn kleine wijzigingen ten opzichte van vorige week. Sascha merkt op dat de
essentie gelijk is en enkel tekstuele wijzigingen zijn. Wel zijn er weinig raadsleden aanwezig om de brief goed te keuren.
Roos wil de UvA schrappen uit de eerste zin.
130612-01

De CSR besluit unaniem om de brief betreffende de AAA met de genoemde wijzigingen zoals
verwoord in de pv van 130612 te versturen aan het CvB.

7.
Vakaanmeldingen
Rik licht de brief toe. Na een leespauze vraagt Lucie naar de eerste indruk van de brief. Jet vindt de boodschap over de
maximale EC’s niet duidelijk. Verder is zij tevreden over de brief. Rik is voor een maximale grens van EC’s, vandaar een
positievere insteek. Indien de raad liever een negatievere draai wil geven aan het stuk, dan kan hij dit aan passen. Roos
merkt op dat de tekst niet uitsluit bij de koptekst. Als hij dit aanpast, is het opgelost. Rik zal de aanpassing doorvoeren.
Al.1: Zilla wil graag een langere inleiding, voordat de punten per stuk worden besproken. Zij noemt als voorbeeld dat Rik
meer over zijn en de ervaring van de raad kan schrijven. De werkgroep Galop zal ook genoemd kunnen worden.
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Al.2: Alex is blij met de to the point aanpak, wel ziet hij graag dat de link met Galop wordt gelegd en dat de raad niet op
zichzelf staat. Roos wil naast de verwijzing naar de bijlage ook meer een verwijzing naar de optie die de raad aanspreekt.
Al.3: Jet vraagt hoeveel werk harmonisatie zal zijn. Uit ervaring weet zij dat het veel is. Rik weet dat dit erg veel is, maar
weet dat het na uitvoering van het werk veel beter kan zijn. De reden dat Chris Schut met Rik in gesprek is gegaan, is de
harmonisatie. Jet ziet wel dat de bedrijfsmanager hier over de academicus heen gaat. Rik ziet het als gedeelde belangen en
ziet hier geen probleem in.
Al.4: Joeri is niet te spreken over het woord ‘maximalisatie’ en ziet liever het woord ‘grens’ in de tekst. Roos mist het
element stimulans van de universiteit voor uitschrijven als studenten een vak niet willen gaan volgen. Dit onderwerp is wel
tijdens de cv besproken. Jet ziet hier meer een punt in over communicatie over uitschrijven. Zilla is van mening dat dit al
duidelijk gecommuniceerd is en dat studenten vanzelf worden uitgeschreven als zij de eerste werkgroep niet bijwonen. Dit
gebeurt lang niet overal, weet Roos.
Alex mist het punt over efficiëntie en te veel aanmeldingen en lege werkgroepen. Hij wil ook de studieadviseurs betrekken
bij de mogelijkheid om je te kunnen inschrijven voor meer vakken dan de grens aangeeft. Rik denkt dat het laatste punt
goed is ondervangen. Hoe dit wordt uitgewerkt is nog niet duidelijk. Het eerste punt wil hij nog aanpassen en de tekst
verbeteren. Hij noemt het ‘het probleem van de bezettingsgraad’. Roos is het met Rik eens, maar vindt ook dat een
maximaal EC’s niet de enige oplossing is. De koptekst wordt aangepast. Alex denkt dat het probleem met het niet
uitschrijven voor vakken kan worden opgelost door een mail te sturen een week voordat de vakken beginnen. In de mail
wordt studenten gevraagd of zij nog steeds naar de werkgroepen willen gaan. Rik vindt dit een goed idee om de reden die
Alex noemt en ook omdat er nu een verschil is in bevestigingsmails tussen faculteiten. Roos vraagt naar het derde punt.
Hier is een deel weggevallen en Rik zal dit nazoeken.
Al.5: geen.
130612-02
11.22
11.28
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Alex komt de vergadering binnen.
Jaco komt de vergadering binnen.

8.
Trainingen Startdag
Lucie vertelt dat de facultaire raden is gevraagd om feedback op de training op de startdag en vertelt over de reacties. De
raad wordt gevraagd in te stemmen met de uitgaven voor de trainingen.
130612-03
9.

150

De CSR besluit unaniem om het advies met betrekking tot vakaanmeldingen met de
genoemde wijzigingen zoals verwoord in de pv van 130612 te versturen aan het CvB.

De CSR besluit unaniem om Lucie en Roos het mandaat te geven om 600 euro uit te geven
voor de startdag uit het budget Inwerken FSRen.

Trainingen inwerken gehele medezeggenschap

Roos begint met de belbin-test. Met het VZO zijn er plannen gemaakt voor inwerken met het bedrag dat de raad hiervoor
uit mag geven. Het plan dat er ligt wordt nu alle raden voorgelegd. Volgende week kiest de raad na de input van de FSRen
de uiteindelijke drie cursussen. Roos vraagt of er raadsleden tegen de belbintest zijn. Het vraagt naar de kosten van de
lunch. Dit mag elke raad zelf bepalen. Lucie legt het Maagdenhuisweekend voor. Er is besloten om een intensieve WHWcursus te geven aan alle raadsleden. Er is hiervoor een advocaat gevraagd om een gastcollege te geven. Voor de andere
groepsworkshops zijn er steeds opties waaruit de raad kan kiezen. Jaco vraagt of de evaluaties die TAQT heeft afgenomen
ook aan de raad zijn verstrekt. Hij is voor onderhandelen, maar vond adviezen schrijven niet erg nuttig. Roos weet dat de
reacties op veel workshops erg wisselend was. Zilla vond net als Jaco het adviezen schrijven niet erg handig. Wel vond zij
het format voor het schrijven van een advies een goed stuk en zou dit graag onder de nieuwe leden verstrekken. Rik
vraagt zich af of overlegvergaderingen en onderhandelen niet te veel overlappen. Roos heeft beide trainingen gevolgd en
vond de overlap meevallen. Sascha heeft ook beide cursussen gedaan tijdens het weekend en zag ook veel verschil. De
antwoorden hebben Rik overtuigd. Jet vraagt of er echt drie trainingen moeten zijn. Zij vond het afgelopen jaar erg druk.
Lucie stelt haar gerust door uit te leggen dat er maar twee trainingen per deelnemer zijn.
Simulatiedag: Op het VZO werd duidelijk dat de groepen die meededen iets te groot waren. Met TAQT is overleg
geweest en er zal een extra faculteit worden opgevoerd en er zal meer begeleiding komen van de oud-raadsleden. Rik
hoopt wel dat de plotwendingen en verassingen geheim blijven als meer oud-raadsleden mee doen met het spel. Alex
vindt spreken met docenten altijd erg lastig, hij wil dat in het spel aan bod laten komen. Jaco dacht dat er wel veel meer
rollen waren, maar deze waren niet altijd even duidelijk.
Voorzitterstraining: Deze zal meer gefocust zijn op intervisie en eerder in het jaar beginnen. Tevens wordt de cursus een
keer per twee weken gegeven. Rik merkt op dat de training zijn FSR veel goed had gedaan. Jet vraagt waar de
zaterdagavond wordt gehouden. Dit is nog niet bekend.
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Roos heeft een financieel overzicht gemaakt. Het eindbedrag licht hoger dan wat er begroot is. Zij wil met Rene Bakkerus
overleggen of dit kan. Irma merkt op dat er met Renee altijd gesproken kan worden over budget voor trainingen. Jaco
vraagt naar de uitgaven gesteld in optie 4. Roos geeft uitleg en zal later met Jaco en Irma naar de begroting kijken.
130612-01
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10.

Roos, Irma en Jaco bekijken de begroting voor de training van de gehele medezeggenschap.

Trainingen inwerken CSR

Roos deelt de nieuwe bijlage uit. Roos wil deze week input en discussie en volgende week een besluit nemen over de
trainingen. De belbin en vergadertraining zijn vorig jaar achter elkaar gedaan en de jaarplantraining kwam later. Roos stelt
voor om dit jaar de laatste genoemde training te integreren in de eigen training en niet meer apart te geven. De DBverkiezing wil Roos net zo doen als vorig jaar. Rik vraagt wie er gaan begeleiden. Dat staat in het vergaderstuk. Rik vraagt
of er ook gediscussieerd gaat worden over en commissiestructuur. Hier moeten zij zelf mee komen of dit later aanpassen.
Jaco legt uit dat de structuur in het HR staat. Voor het jaar erop kan de nieuwe raad dit wijzigen.
Na de zomer geeft Sascha’s vader een workshop over effectieve communicatie. Of de oude raad daarbij kan zijn, wordt
ter zijne tijd bepaald. Roos legt daarna twee duurdere trainingen voor: schrijftraining of de AWVN-training, die de raad
vorig jaar via Sanne had gekregen. Jet legt uit dat het schijfvoorstel is veranderd, omdat de training ingekort is. De
AWVN-training is gefocust op samenwerking en de ontmoeting met de rector. Jet vraagt zich af of er gekozen moet
worden tussen de trainingen. Joeri zou ook graag beide trainingen doen, maar als hij moest kiezen vindt hij de AWVNtraining aan de prijs. Sascha deelt deze mening. Jet vond de AWVN-training wel een van de beste van dit jaar. Roos zal
naar de financiën kijken voor volgende week. Tevens denkt dat als er een extra training is, deze buiten de twee weken
ingepland kan worden. Jaco is dan wel bang dat niet alle leden meer komen opdagen. De kennismaking met de rector wil
hij dan wel graag al binnen de twee weken doen. Joeri denkt dat als de raad de dag nu al vaststelt voor de training van de
nieuwe raad, zij wel zullen komen opdagen. Roos maakt voor volgende week een (financieel) overzicht.
Het jaarplan voor door de raad zonder opmerkingen aangenomen. Roos wil tijdens de inwerkweken een activiteit met de
VU en ook met de ASVA. Het huidige O&O zet deze kennismakingen op. Roos wil ook gaan kijken naar leuke cadeaus
voor de raad en voor de rector. Het ISO-inwerkweekend is vorig jaar betaald uit het budget voor cursussen. Dit jaar wil
Roos dit bij het inwerken zetten. Roos, Irma en Alex bekijken dit punt na de vergadering. Roos vraagt of er nog offertes
moeten worden aangevraagd voor meer cursussen. Dit lijkt de raad niet nodig.
130612-02
130612-03

Roos maakt voor de pv van 130619 een financieel overzicht voor de post inwerken CSR.
Roos, Irma en Alex bekijken in welk kader de kostenpost het ISO-inwerkweekend het best
past.

11.
UB visie
Farah verontschuldigt zich voor het niet printen van het vergaderstuk. Het betoog van de brief heeft zij positief gehouden
en zo min mogelijk concreet. Roos mist aanpassing van een aantal punten die tijdens de vorige pv benoemd zijn en noemt
deze. Lucie vond de brief slecht leesbaar. Ook Joeri deelt deze mening.
Al.1: Lucie mist de aanleiding en wil dat wordt verwoord waarom de raad deze brief stuurt. Zilla vraagt of de bespreking
nu wel zin heeft, na de opmerkingen van zojuist. Er zit enkele druk achter de brief, dus mogelijk kan er specifieke input
worden gegeven, zodat de brief kan worden aangepast. Farah geeft aan dat de kern van het advies het gemis van de UB
als ontmoetingsplek is.
Al.2: Roos wil studieaanbod breder trekken en mist dat het initiatief vanuit de faculteit moet komen en dat de UB
ondersteund. Lucie wil de kern als eerst noemen in de alinea en vraagt naar de laatste regel. Jaco geeft uitleg aan de zin.
Al.3: Sascha merkt op dat er staat dat de IT moet verbeteren en dat er moet worden aangesloten aan ontwikkelingen
elders. Hij wil dit meer gespecificeerd zien. Het deel zal geschrapt worden uit de brief.
Al.4: Het noemen van onderwijskundigen, wordt gewijzigd in bibliothecarissen. De raad bespreekt de context en de
benoeming: het gaat erom dat de rol van de bibliothecaris verandert. Jaco denkt dat de zin niet in de alinea hoeft, omdat
deze niets toevoegt. Jaco is het niet eens met de opmerking van Roos. Het gaat erom dat er een nieuwe bibliothecaris
komt en dat er meer samenwerking moet zijn.
Al.5: Farah legt uit dat er nog moet worden toegevoegd dat de raad nog geen advies wil geven over de UvA/VU
samenwerking. Jaco is het wel eens met het punt en de tekst zoals deze er nu staat. Roos wil wel dat de gevaren van het
delen van locaties genoemd wordt. Joeri vraagt waarom het locatieniveau wordt aangehaald als het niet alleen om locaties
gaat. Het woord wordt aangepast in samenwerking met de VU UB.
Al.6: Roos is van mening dat de laatste zin te sterk geformuleerd is. Verruiming van openingstijden lijkt haar wel een goed
idee. Rik is het hiermee eens. Alex en Joeri niet. Alex wil de mogelijkheid bieden voor de internationale studenten. Ook
Sascha ziet hier met het oog op de AFS heil in. Lucie vraagt wie er voor en tegen zijn. Het merendeel van de raad is voor.
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Al.7: Alex wil een stuk over piektijden toevoegen. Hier zal Farah een apart advies over schrijven. Jet en Irma zullen Farah
helpen met het nakijken van de brief. Er wordt besloten om een email stemming te houden over de brief.
130612-04
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130612-05
12.
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12.50

Farah verlaat de kamer tijdens dit agendapunt.

13.
Financiën
Jaco heeft een gesprek gehad over de financiën en de kaderbrief. Na een korte leespauze vraagt Lucie of de raad zich kan
vinden in de procedure en het speerpunt studiebegeleiding. Rik wil graag meer uitleg. Jaco vertelt over het gesprek:
volgende week mag de raad de concepttekst inzien en suggesties doen voordat deze naar het College gaat. Jaco wil van te
voren het onderwerp bespreken, omdat er na inzage geen tijd is voor een bespreking. Hij heeft al gesproken over
studiebegeleiding, omdat hij wil dat studenten ondanks minder budget begeleiding moeten kunnen krijgen. De
verwachting is dat Jaco, Alex en Lucie naar het gesprek van volgende week gaan.
130612-06

Jaco, Lucie en Alex wonen het gesprek over de kaderbrief bij en rapporteren de bespreking
terug aan de pv.

CSR in de media

Lucie heeft vrijdag een interview met METRO over studieadviseurs. Er is een reactie over NSA, de organisatie wil een
afspraak met Lucie. Sascha heeft zijn artikel volgende week af. Zilla zal een leuk stukje schrijven bij de foto van Jet
Bussemaker.
15.

255

Inwerkweekend

Roos deelt het tijdschema uit. De bedoeling is dat ieder de veerboot van 16.00 heeft. Jet vraagt naar het adres van de
locatie. De verantwoordelijken voor het inhoudelijke programma zorgen voor hun eigen materialen.

14.

250

Farah herschrijft de adviesbrief UB visie naar aanleiding van de input van de pv en brengt de
brief ter stemming per mail.
Jet en Irma helpen Farah met het nakijken van de adviesbrief UB visie.

Wvttk

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
16.

Rondvraag en sluiting

Rik vraagt naar het weer voor komend weekend. Roos geeft een voorspelling.
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Lucie sluit de vergadering om 13.00
Besluitenlijst
130605-02
De CSR besluit de vakevaluatievisie vast te stellen en de bijbehorende plan van aanpak uit te voeren.
130605-03
De CSR besluit het advies studiebegeleiding met de genoemde wijzigingen in de PV op te sturen naar het
CvB.
130605-04
De CSR besluit de HBO-propedeuseroutebrief vast te stellen met genoemde wijzigingen van de pv en te
versturen aan het CvB.
130612-01
De CSR besluit unaniem om de brief betreffende de AAA met de genoemde wijzigingen zoals verwoord
in de pv van 130612 te versturen aan het CvB.
130612-02
De CSR besluit unaniem om het advies met betrekking tot vakaanmeldingen met de genoemde
wijzigingen zoals verwoord in de pv van 130612 te versturen aan het CvB.
130612-03
De CSR besluit unaniem om Lucie en Roos het mandaat te geven om 600 euro uit te geven voor de
startdag uit het budget Inwerken FSRen.
Actielijst
130522-02
130605-02
130612-01
130612-02

Farah zoekt uit wat het bedrag en percentage is van de bonus van Eurest.
Alle mensen met dossiers waar nu een besluit overgenomen is sturen hun stukjes naar Lucie.
Roos, Irma en Jaco bekijken de begroting voor de training van de gehele medezeggenschap.
Roos maakt voor de pv van 130619 een financieel overzicht voor de post inwerken CSR.
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130612-05
130612-06
Promemorie
120905-02
120926-04
121024-02
121205-02
130227-03
130306-01
130417-02
130417-05
130508-01

Roos, Irma en Alex bekijken in welk kader de kostenpost het ISO-inwerkweekend het best past.
Farah herschrijft de adviesbrief UB visie naar aanleiding van de input van de pv en brengt de brief ter
stemming per mail.
Jet en Irma helpen Farah met het nakijken van de adviesbrief UB visie.
Jaco, Lucie en Alex wonen het gesprek over de kaderbrief bij en rapporteren de bespreking terug aan de
pv.
Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Zilla en Lucie.
Joeri en Sascha blijven relatiegeschenken regelen voor komende constitutieborrels.
De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de regels te
houden.
De CSR besluit unaniem om de interne werkafspraken aan te nemen en zich hieraan te houden.
De CSR besluit na stemming om alles en iedereen meer te stimuleren met positieve dingen.
De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin alle relevante
informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven.
De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht bij op de google-drive.
De raadsleden schonen hun p-schijf gedeelte op voor de nieuwe raad.
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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