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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 19 juni 2013
Aanwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Jet van Genuchten, Joeri van Mil, Farah Meeuse Slahouaoui, Zilla Lupina, Rik
van den Hoven, Nick de Rooij, Alex Hartveld, Sam Quax, Ishtu Hageman
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Afwezig: Jaco van der Veen, Sascha Korzec, Sophia Zeeff
Gast:
Voorzitter: Lucie Gooskens
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Opening
Lucie opent de vergadering om 11.10
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Post

De postlijst wordt doorgenomen. Meerdere raadsleden gaan mee naar ANIMO.
2.
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Vaststellen notulen

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
3.

Mededelingen
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Afgevaardigden
AMC
We hebben heel lang om de tafel gezeten met de bestuurders om de wachttijd te bespreken. Een extra co-pakket zit er
mogelijk niet in. De derde coassistent in de raad in een feit. Hier kwamen we op de verkiezingsuitslag achter. Er speelt iets
bij Medisch informatiekunde; vorig jaar heeft de FSR een convenant afgesproken met het bestuur in ruil voor instemming
op de OERen, en nu willen ze de convenant afschaffen. Verder de OER onderhandeling bij geneeskunde: Ons
struikelpunt wordt besproken in een werkgroep met de examencommissie, bestuur en 2 fsr-leden en het ziet ernaar uit dat
dit goed komt. We hebben adviesrecht op de AMC VUmc alliantie, adviesverzoek komt eraan. Onze decaan heeft ons
verzekerd dat er geen BSA komt. Een lunchkosten vergoeding voor coassistenten is er nog steeds niet. Roos vraagt naar
de extra coassistent in de FSR. Dit wilde de FSR zelf en dat mocht indien het centraal stembureau ook zou instemmen.
Na de verkiezingen bleek dat een 10e lid een feit was. Roos merkt op dat een extra FSR-lid betekent dat er meer kosten
voor het inwerken gevraagd moeten worden. Ishtu vraagt naar de faciliteitenregeling vor de raadsleden. Roos geeft uitleg.
Sam vraagt waarom er geen instemmingsrecht is bij AMC VUmc. Ishtu weet niet precies waarom.
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FGw
De FGw gaat verhuizen waardoor delen van de gebouwen leeg staan. Verschillende organisaties mogen pop-up
cultuur dingen in de gebouwen opzetten. Rik vraagt de raad of er ideeën zijn.
130619-01
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FdR

Raadsleden kunnen culturele pop-up ideeën voor leegstaande FGw gebouwen doorgeven aan
Rik.

Eind augustus is de laatste OV. Er is een instemmingsverzoek voor opheffing van notarieel recht binnen.

FEB
De FSR is bezig met de mogelijkheid te geven aan bachelorstudenten om mee te doen met onderzoeken. Op het
OV zijn nog belangrijke punten naar boven gekomen. Tevens is er gewerkt aan een advies voor het geven van Excel
cursussen door SEFA. Lucie vraagt naar het probleem met de OER dat Jan-Tjibbe aankaartte. Het probleem is de
inschrijving na begin van vakken. Dit kostte eerst 20euro, maar mag op de FEB niet meer. De FSR zal ook niet
instemmen met de OER als deze bepaling erin blijft staan.
FNWI
FMG Joeri is niet te spreken over de OER interpretatie van tentamencijfers. Door een fout mogen studenten die een 4
voor hun tentamen hebben gehaald, dit tentamen niet meer herkansen. De afspraak was dat er zou worden gekeken naar
het gemiddelde, zodat studenten wel boven de 4 uit konden komen. Sam vraagt of mensen het eens zijn dat er een fout is
gemaakt. Ook de onderwijsdirecteur is het met Joeri eens, maar weet niet waar het fout is gegaan. Echter is het lastig om
uit te zoeken waar de fout zit.
ISO
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Algemeen
Farah heeft gemaild over de bonus van Eurest en geeft uitleg. De bonus hangt af van de hoogte van het cijfer van de
waardering. Er is enige onduidelijkheid over de bonus. Ishtu stelt voor om het onderwerp op de agenda te zetten voor
volgende week. Dit zullen Jaco en Farah doen.
130619-02
4.

Jaco en Farah agenderen de Eurestbonus op de PV van 130626.

Update commissies

O&O De commissie onderwijs en onderzoek (O&O) heeft deze week een discussie gehouden over de AFS/AAA.
Sascha had hiervoor een debatstructuur met stellingen opgesteld. Hierdoor heeft de commissie naar zowel de voor als
tegenargumenten gekeken. Deze kunnen van pas komen in de aanloop naar de eventuele samenwerking. Intake &
Matching is ook besproken, de UCO adviseert het college en de faculteiten gaan de plannen voor de ‘check je keuzeweek’
verder uitwerken. Zilla en Farah blijven dit monitoren maar een advies is nu niet nodig omdat er toegezegd is dat onze
eerder geadviseerde punten meegenomen zullen worden. Deze week staat er een agendapunt vanuit O&O op de agenda
voor de plenaire vergadering. (PV) Dat is het draaiboek opheffen opleidingen. De PV zal al dan niet besluiten dit te
verzenden naar de facultaire raden.
O&F

Alle adviesbrieven zijn eruit gegaan. Er wordt nog gewerkt aan de klachten over de tentamenzalen.

V&C
Deze week heeft V&C niet vergaderd. Wel is er een plan gemaakt om het Docent van het Jaar handboek
definitief af te maken. Verder is er woensdagmiddag een laatste PR overleg. Hier gaan we het afgelopen jaar evalueren en
kijken wat we aan de nieuwe raden door kunnen geven. Verder willen we kijken hoe we het eerste PR overleg volgend jaar
eerder kunnen laten plaatsvinden en gaan we praten over de structuur van de nieuwe website. Sam vraagt of het PR
overleg met alle oude en nieuwe PR-raadsleden is. Jet legt uit dat er wordt gekeken hoe de volgende raad verder kan
doorstarten. Ze verwacht niet dat ze iedereen bij elkaar kan krijgen.
Sociale Commissie
5.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.
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Inwerkbudget CSR
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Roos licht de stukken toe. De getallen zijn door Roos en anderen nagerekend. Het eerste discussiepunt is dat er te veel
geld wordt uitgegeven. Roos vraagt welke training weggelaten kan worden. Lucie is ervoor om AWVN weg te laten. Irma
legt uit dat AWVN vorig jaar last-minute was en gratis. Irma verwacht ook dat een nieuwe training van bijvoorbeeld
Sascha’s vader, het gat kan vullen. Roos denkt dat er ook een ander kan worden gevraagd voor de ontmoeting met de
rector. Toch vindt Rik de training erg duur. Jet legt de schrijfcursus uit. Het gaat om het denkproces en schrijfproces van
elkaar loskoppelen. Deze boxplantraining duurt nu een dag in plaats van twee. Er komt een opdracht waarna er feedback
wordt gegeven. Rik vraagt of de training er ook voor de oude raad is. Dit is niet het geval. Lucie denkt dat met het budget
dat over blijft de nieuwe raad de mogelijkheid wordt geboden om nog een training te kiezen. Ishtu vraagt wat voor
training de raad nog zoekt, omdat zij een bureau kent. Roos benoemd het pakket dat er nu op tafel ligt. AWVN zou ook
visievorming zijn. En realisme bij onderhandelingen, voegt Jet toe. Zij denkt dat dit ondervangen kan worden door het
geven van een eigen training aan de nieuwe raad. Naar aanleiding van de RvA gaat de raad nog kijken of het mogelijk is
om een training Nederlands voor Kipras te verzorgen.
130619-03
130619-01

7. Inwerkbudget FSR
Nick vraagt naar de kosten van een Belbin. Dat is ongeveer 30euro per persoon plus bijkomende kosten. Vorig jaar
hebben meerdere mensen de training niet gemaakt, wat geld scheelde. Rik vraagt wat de consequenties zijn als er over het
budget wordt heen gegaan. Roos wil in gesprek gaan met Renee. Ishtu vraagt of er goed over het budget gecommuniceerd
kan worden naar de FSRen. Lucie verteld dat TAQT twee training in het Engels zullen doen zodat Kipras mee kan doen.
Rik vraagt of de afgevaardigden hier nog een rol in hebben. Lucie zal iedereen mailen, zodat er geen onduidelijkheden
ontstaan.
130619-04
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8.
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Lucie communiceert de besluiten over de begroting voor het Inwerken FSRen door aan alle
betrokken partijen.
De CSR besluit unaniem de begroting Inwerken FSRen 2013 vast te stellen en Roos het
mandaat te geven.

Opheffen Opleidingen

Ishtu vraagt wat de raad van de opbouw vindt: Roos ziet graag dat er een duidelijker tijdspad wordt omschreven. Dit is
direct discussiepunt twee: Nick stelt voor om drie casussen te beschrijven, als vindt hij het document zeer duidelijk. Roos
wil de trajecten binnen faculteiten en daarbuiten onderscheiden. Joeri lijkt het schema erg logisch en is een voorbeeld
voldoende. Sam stelt voor expliciet een verwijzing op te nemen naar procesbewakers in het geval er onduidelijkheden
blijken te zijn. Alex stelt voor om het document langs Miek Krol te laten gaan. Nick vraagt naar welke brief notarieel recht
het gaat. Ishtu geeft uitleg. Joeri stelt voor dat er met de CSR wordt afgesloten. Lucie vraagt of de informatie juridisch
gezien klopt. Roos denkt van wel, maar merkt een paar onduidelijkheden op. Zij zal deze later bij Ishtu aanwijzen. Sam
ziet het document als een contract. Het kan daarom nooit helemaal voorzien in alle gevallen die voor gaan komen. Er
moet dus ruimte zijn voor aanpassingen en aanvullingen in de toekomst. Mede met het oog hierop zou het langs Miek
Krol moeten gaan. Roos mist de oproep om verantwoordelijkheid bij FSRen in te gaan in geruchten over opheffingen.
Lucie vraagt naar wie het stuk gestuurd moet worden. Meerdere gremia worden genoemd: FSRen en ter informatie aan
juridische zaken, het College, de decanen etc.. Ishtu vraagt of de Folia ook betrokken kan worden. Dat kan, net als naar de
ASVA. Roos zal mee helpen aan het document en vraagt Ishtu om het stuk goed te verspreiden onder de nieuwe raad.
130619-03
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De CSR bekijkt of het mogelijk is om Kipras een training Nederlands aan te bieden.
De CSR besluit unaniem om de begroting Inwerken CSR 2013 vast te stellen en Roos het
mandaat te geven, met in achtneming dat AWVN er niet meer op staat.

De CSR besluit unaniem om Sophia en Ishtu het mandaat te geven om het draaiboek
onderwijsaanbod samen met Roos af te maken met in achtmening van de input van de PV van
130619 en deze op te sturen naar de besloten groepen.

9. ISO ALV
Ishtu vraagt of het position paper over cultuurverandering om een reactie vraagt. Zilla legt uit dat zij niet alle 13
maatregelen in het agendastuk heeft gezet. Ze verwacht niet dat zij allen gehaald worden, maar het is goed dat zij ingezet
worden. Als voorbeeld noemt Zilla de eed voor bestuurders. Sam vraagt of Zilla ook wil navragen wat er voor het
komend jaar in de pijplijn zit, bijvoorbeeld over financieringsregels, de controle daarop en wijzigingen in de
medezeggenschap. Rik vraagt naar doelmatigheid, dat erg gericht is op het HBO en wil weten of het juist is dat alle
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opleidingen voorzien zijn van een check. Lucie legt uit dat er zo veel opleidingen zijn en dat deze check daarom is
ingesteld. Ook op de UvA gebeurt dit eens per 6 jaar. Zilla legt uit dat het ISO wil dat opleidingen gaan nadenken over
hun waarde en studenten niet te veel beloven van te voren. Een andere formulering zou dan moeten, lijkt Rik. De raad is
het met hem eens. Jet vraagt naar punt 13 en zou willen dat hier harder op in wordt gegaan, omdat de uitleg position
paper niet al te helder is. Roos vraagt naar de kern van het paper medezeggenschap. Zilla legt uit dat elke
medezeggenschap anders is en dat meerdere informele overleggen een idee zou zijn. Bedoelen zij dan niet meer informeel
naast wat er is, vraagt Roos. Dat is inderdaad het geval. Zilla en Lucie koppelen de informatie van de ALV terug aan de
raad.
130619-05
10.

180

CSR in de media

Alex vraagt of de video vakevaluaties al op de facebook is gezet. Hij gaat een tekst hiervoor schrijven. Mogelijk is de raad
positief over het nieuwe voorstel AAA.
130619-06
11.
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Zilla en Lucie koppelen de informatie van de ISO ALV terug aan de raad.

Alex schrijft een stuk bij de video vakevaluaties voor de facebookpagina.

Wvttk

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
12.

Rondvraag en sluiting

Lucie sluit de vergadering om 12.07

190

195

200

Besluitenlijst
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.
130619-01
De CSR besluit unaniem om de begroting Inwerken CSR 2013 vast te stellen en Roos het mandaat te
geven, met in achtneming dat AWVN er niet meer op staat.
130619-02
De CSR besluit unaniem de begroting Inwerken FSRen 2013 vast te stellen en Roos het mandaat te
geven.
130619-03
De CSR besluit unaniem om Sophia en Ishtu het mandaat te geven om het draaiboek onderwijsaanbod
samen met Roos af te maken met in achtmening van de input van de PV van 130619 en deze op te sturen
naar de besloten groepen.
Actielijst
130612-06
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Promemorie
120905-02
120926-04
121024-02
121205-02
130227-03
130306-01
130417-02

Jaco, Sam en Alex wonen het gesprek over de kaderbrief bij en rapporteren de bespreking terug aan de
pv.
Raadsleden kunnen culturele pop-up ideeën voor leegstaande FGw gebouwen doorgeven aan Rik.
Jaco en Farah agenderen de Eurestbonus op de PV van 130626.
De CSR bekijkt of het mogelijk is om Kipras een training Nederlands aan te bieden.
Lucie communiceert de besluiten over de begroting voor het Inwerken FSRen door aan alle betrokken
partijen.
Zilla en Lucie koppelen de informatie van de ISO ALV terug aan de raad.
Alex schrijft een stuk bij de video vakevaluaties voor de facebookpagina.
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.
4

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Centrale Studentenraad

130417-05
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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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