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Agenda 
Opening 

1. Vaststellen agenda 
2. Vaststellen notulen van de overlegvergadering van het artikel24overleg 
3. Mededelingen 
4. Doornemen advieslijst 
5. Verkiezingen 
6. Aanbodgericht diplomeren 
7. Instellingsplan 
8. Wvttk 
9. Rondvraag  

Sluiting 

Opening (9.00 uur) 
De technisch voorzitter opent de vergadering en geeft de naam van de afwezige door.     1 

1. Vaststellen Agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 2 

2. Vaststellen notulen van het artikel24-overleg van 21 januari j.l.  
De notulen worden met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. 3 

3. Mededelingen 
De rector heeft een uitnodiging van L.A.N.X. aan de raad gestuurd betreffende de 4 
gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. De raad is wat haar betreft welkom om de bijeenkomst 5 
bij te wonen. 6 

4. Doornemen advieslijst 
Raadslid Kroon vraagt naar intake en matching. Er wordt uitleg gegeven aan het ongevraagde advies 7 
van de raad en de toevoegingen bij zijn positieve advies. De rector geeft aan dat er aan het dossier 8 
gewerkt wordt. Raadslid De Weerdt geeft aan dat het switchen tussen opleidingen betekent dat er 9 
een tweede matching moet worden gedaan, maar vanuit een ander gremia hoorde zij iets anders. 10 
Graag krijgt de raad hier duidelijk over. Raadslid Schreurs vertelt over het advies betreffende de UB. 11 
De openingstijden zijn inmiddels aangepast, maar graag ontvangt de raad nog een reactie op de 12 
software en de reductie van het aantal pc's op de UvA. Hier zal door de rector naar gekeken worden.   13 

 
Samenvatting van de 134e overlegvergadering tussen de van de Centrale Studentenraad en 
het College van Bestuur, gehouden op 4 maart 2014 

  

 

Van de zijde van de CSR 2013-2014: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Jessica Endert, Tariq Sewbaransingh, Jesse Schreurs, Gaby 
Lunansky, Kipras Sederevicius, Vera de Weerdt, Soroosh Nassiri Nezhad (tot 10.50u), Kyah Smaal, Izi Hitimana,  Anne Louise Schotel   
 
Afwezig:  Farah Meeuse Slahouaoui 

 
Van de zijde van het College van Bestuur:  
Dymph van den Boom, Miek Krol 
 
Afwezig:  

 

 
Voorzitter van de overlegvergadering: Jaco van der Veen 
Notulist: Irma Peters 

 
Toehoorders:  Emma Boumans (FSR-FNWI tot 10.10) 

 
          

           

  

 

                   
             

 
        

 
         

      
 

  

 

 
        

   
 

  

 



 

5. Verkiezingen 
Raadslid Endert geeft uitleg over het lange traject naar de studentenraadsverkiezingen toe. Het 14 
kiesreglement is inmiddels herzien en de eerste campagneontwerpen zijn gemaakt. Vandaag 15 
wordt een raadssimulatie voor geïnteresseerden gehouden, om toekomstige leden een idee te 16 
geven van wat een raadsjaar inhoud. Daarnaast wordt met BC gewerkt aan de digitale 17 
stemoproep. Via hen wil Endert ook een massamail aan de studenten sturen om zichzelf 18 
verkiesbaar te stellen en zij vraagt de rector om hulp hierbij. De rector heeft al een tekst klaar. 19 
De promotiefilm voor de verkiezingen wordt aan de vergaderdeelnemers getoond. Endert sluit 20 
haar presentatie af met de uitspraak dit jaar een hogere opkomst te willen genereren dan de 21 
afgelopen verkiezingen het geval was. Afgelopen jaar was de opkomst onder studenten 22 
ongeveer 30%. 23 

 24 
140304-01 De rector stuurt haar tekst voor studenten ter aanmoediging van het  25 

verkiesbaar stellen voor de studentenraad aan raadslid Endert. 26 

6. Aanbodgericht diplomeren 
Raadslid Sewbaransingh geeft aan dat de raad heeft begrepen dat er een procedurewijziging 27 
wordt ingevoerd op de UvA waarbij voortaan de onderwijsbalies de diploma’s voor studenten 28 
aanvragen. Dit kan problemen opleveren voor studenten die nog niet officieel willen afstuderen. 29 
Sewbaransingh vraagt naar de motivatie van de wijziging. De rector geeft aan dat het een 30 
wetswijziging betreft, maar dat zij er vertrouwen in heeft dat de examencommissies hier goed 31 
naar zullen kijken. Mevr. Krol geeft aan dat de regel al eerder in de mOER stond, maar nog niet 32 
kon worden doorgevoerd omdat dit aanpassingen binnen SIS vereiste. De examencommissie 33 
stelt de datum van afstuderen vast, de student kan uitstel aanvragen door een reactie te sturen 34 
aan de examencommissie. Raadslid Sewbaransingh pleit voor een reactietermijn van zes weken. 35 
Dit hangt van de examencommissies af, geeft mevrouw Krol aan, maar zij verwacht dat zij hierin 36 
coulant met de regels om zullen gaan. Het College gaat mede door het advies van de CSR de 37 
regels betreffende het aanbodgericht diplomeren monitoren. De CSR kan de model regels en 38 
richtlijnen voor de examencommissies op de UvA-site vinden. De raad geeft aan dat een 39 
schriftelijke reactie van het College niet meer nodig is.         40 

7. Instellingsplan 
CSR-voorzitter Quax geeft uitleg van de heidag met de COR. Tijdens deze dag zijn een aantal 41 
onderwerpen voor het instellingsplan besproken. De AAA is later op de lijst geplaatst in plaats 42 
van medezeggenschap en bestuur. De volgende onderwerpen komen aan bod: 43 
 44 

• Onderwijskwaliteit 45 

Raadslid Kroon verwijst naar een kennismakingsgesprek tussen de CSR en de vicevoorzitter 46 
van het College,  dhr. Amman. Hij gaf aan het studentenaantal te willen beperken door middel 47 
van selectie aan de poort. Verschillende raadsleden geven hun mening. Er zijn meerdere twijfels 48 
over selectie als middel om de onderwijskwaliteit te waarborgen en indien er voor selectie 49 
wordt gekozen, welke criteria dan leidend moeten zijn. De rector verduidelijkt dat het om 50 
selectie aan de poort van het masteronderwijs gaat. Ze verwijst naar het buitenland, waar de 51 
onderwijscultuur ook vaak ambiteuzer van aard is. In de Angelsaksische wereld gaan veel 52 
bachelorstudenten eerst werken voordat ze aan een master beginnen. Om met deze wereld de 53 
competitie aan te gaan, moet de UvA veranderingen doorvoeren. De economie heeft hier ook 54 
ruimte voor. De vraag nu is welke randvoorwaarden van academische vorming nodig zijn om 55 
kwaliteit te leveren. CSR-voorzitter Quax vraagt of er dan nog plek is voor 'normale' studenten 56 
en of het nu gaat om plekken of kwaliteit. Het gaat de rector om de kwaliteit. Raadslid Smaal 57 
begrijpt de noodzaak voor minder studenten, maar vindt het niet eerlijk om de 58 
bachelorstudenten af te wijzen. De rector geeft aan dat 40% van de masterstudenten op de 59 
FNWI niet van de UvA komt. Verschil in doorstroommasters onder universiteiten geeft 60 
studenten meer keuze en helpt hen bewuster te kiezen. Universiteit worden aangemoedigd om 61 
naar het eigen portfolio te kijken. Raadslid Smaal vraagt of er dan geen universiteiten zijn die 62 
vastzitten aan overgebleven opleidingen die nergens worden aangeboden. Er blijven wel 63 
meerdere aanbieders, antwoordt de rector. De overgang naar een nieuw stelsel kan met een 64 
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regeling worden opgevangen. De rector presenteert de eerste ideeën voor het instellingsplan 65 
2015 tot en met 2020 aan de vergaderdeelnemers aan de hand van een powerpoint. De UvA 66 
kent een gestage groei in studentenaantallen, maar op dit systeem staat druk omdat het 67 
onderzoek een vlakke lijn doorzet. De rector wil de twee lijnen stabiliseren, zodat onderzoek en 68 
onderwijs met elkaar verweven blijven. Het overhevelen van budget tussen de twee gebieden is 69 
namelijk niet mogelijk. Verweving tussen het laatste onderzoek en lessen is nodig om studenten 70 
klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. De wereld verandert steeds sneller, de student moet 71 
daarop voorbereid worden middels academische vorming en research based teaching. 72 
 Raadslid Mulders pleit voor meer prikkelend onderwijs. Dit wil de rector ook en vanaf 73 
de eerste dag moet hierop worden ingezet door alle partijen. Raadslid Lunansky stelt voor om 74 
voor de bachelor een hoger niveau te hanteren, maar dat het halen van een bachelor direct 75 
toegang geeft tot de master. De rector is voor een hoger niveau, maar wil differentiatie 76 
behouden. Raadslid Endert vult aan dat succesvolle academische vorming alleen kan worden 77 
gerealiseerd door onderwijs en onderzoek aan elkaar gelijk te stellen. De rector geeft aan dat dit 78 
sinds de invoering van de Universitaire Functie Orde (UFO) al meer gebeurt. Dat docenten niet 79 
altijd bij elkaar in colleges kunnen kijken, komt door de kosten die dit met zich mee brengt. Wel 80 
ontstaan er groepen die best practices delen. Er wordt geopperd om multiple choice toetsen af 81 
te schaffen en masterstudenten in te schakelen bij het beoordelen van toetsen. De rector 82 
verwacht dat de inspectie dit niet toelaat en mocht er een andere vorm gevonden worden, dan 83 
moet de inzet van niet-docenten altijd in dienst staan van de kwaliteit.                                        84 

• Digitalisering 85 

Raadslid Hitimana geeft aan dat dit een lastig onderwerp is om voor de komende zes jaar te 86 
overzien. De CSR heeft wel randvoorwaarden opgesteld: digitalisering moet geen doel op zich 87 
zijn en niet een vervanging zijn van persoonlijk contact. De rector geeft aan dat MOOC’s de 88 
zaken versneld heeft. Wel kan gedacht worden aan het maken van kennisclips in plaats van 89 
hoorcolleges. De docenten reflecteren hier met de studenten op in kleine groepen. De rector wil 90 
nadenken over het opstellen van goede curricula voor het gebruik van digitale middelen. 91 
Belangrijk is dat studenten leren om betrouwbare kennis te scheiden van onbetrouwbare 92 
bronnen. Dit geïntegreerd in het reguliere onderwijs en ter ondersteuning of verhoging van de 93 
kwaliteit. Raadslid Quax heeft de angst dat te veel spreken over digitalisering op centraal niveau 94 
af doet aan de wil van docenten. De rector is het daar niet mee eens. Er moet een goede balans 95 
binnen opleidingen heersen. Dit wordt van bovenaf aangestuurd.         96 

• Science in transition 97 

Dit onderwerp is vooral door de COR opgepakt en zal niet verder besproken worden. 98 

• AAA 99 

Raadslid Smaal vraagt naar de concretisering van AAA in het instellingsplan. De rector vertelt 100 
dat in het visiehoofdstuk van het instellingplan een stuk over AAA wordt verwerkt. Aan de hand 101 
van de input van komende tijd wordt het stuk samengesteld. Er zal worden beschreven of en 102 
met welke instellingen de UvA binnen Amsterdam wil samenwerken. Binnen de FSR-FNWI 103 
wordt een visie opgesteld betreffende de AAA. Dit doet de CSR momenteel ook in samenspraak 104 
met de FSR. Raadslid Mulders beschrijft naar aanleiding van het bezoek aan Lund een vak dat 105 
door meerdere internationale instellingen gegeven wordt. Raadslid Lunansky vraagt naar het 106 
bundelen van onderwijs. Binnen de AAA zijn onderwijs en onderzoek ook verbonden, geeft de 107 
rector aan. Binnen Europa bestaan er twee internationale samenwerkingsverbanden, zoals 108 
ACCESS Europe, waar de UvA ook deel aan neemt. Concrete invulling van samenwerkingen 109 
worden niet in het visiestuk beschreven. CSR-voorzitter Quax is voor AAA als overlegorgaan. De 110 
rector geeft aan dat indien het overleg positief uitpakt er gekeken kan worden naar een vervolg 111 
en uitbreiding.    112 

8. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 113 
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9. Rondvraag 
Er zijn geen vragen.  114 

Sluiting (11.00 uur) 
De voorzitter dankt een ieder voor het bijwonen en sluit de vergadering. De rector dankt de 
aanwezigen voor hun input betreffende het instellingsplan. 
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Besluiten-/ actielijst OV 

Besluiten  
130904-02 Studenten services implementeert de resultaten uit de evaluatie van de interne  115 

communicatie met betrekking tot studieadvisering voordat het balie in het REC in gebruik 116 
wordt genomen.   117 

131015-02 Het College zegt toe zijn uiterste best te doen om aspirant studenten deel te laten nemen aan  118 
  één van de matchingsweken.  119 

131015-03 Het College zegt toe dat de rechten van studieverenigingen worden opgenomen in de  120 
Studentenstatuut 2014-2015. 121 

131126-01 Het College geeft de CSR groen licht voor het opzetten van een enquête studieadviseurs met   122 
inachtneming van de afspraken zoals besproken tijdens de OV van 131126. 123 

131126-02 De rector zet erop in dat reguliere en aspirant-studenten niet naar de weekenden  124 
verplaatst worden voor hun colleges of tentamens tijdens de matchingsweken.  125 

140121-01 Het College stuurt de CSR het kader van het nieuwe Instellingsplan in de tweede helft van het  126 
voorjaar van 2014.  127 

Actielijst 
 128 
130618-05 Het onderwerp taalminoren wordt op een volgend OV geagendeerd. Tevens wordt er verder  129 

gesproken over taalverwerving Nederlands voor buitenlandse studenten.  130 
130904-01 Bewustwording van functiebeperkingen wordt opgepakt door studenten services. 131 
131126-02 De CSR brengt de enquête studieadviseurs naar de UCO voor input. 132 
121126-03 De rector houdt de CSR op de hoogte van de invulling van UvA matching (door navraag te  133 

doen bij studenten services over de randvoorwaarden van het heroriëntatie traject en bij de 134 
werkgroep naar de zaalindeling tijdens de matchingsweken.)  135 

131126-05 De CSR stuurt het College een advies betreffende de honourstrajecten. 136 
131126-06 Het College vraagt de CSR om advies over de hoogte van het collegegeld indien het de  137 

opleiding PPLE start. 138 
140121-01 De CSR geeft het College input voor het nieuwe Instellingsplan. 139 
140304-01 De rector stuurt haar tekst voor studenten ter aanmoediging van het verkiesbaar stellen  140 

voor de studentenraad aan raadslid Endert. 141 
 142 

 143 
Pro memorie 144 
100907-02 Het CvB zal de capaciteit van fietsenplekken en studieplekken tijdens het realiseren van de 145 

nieuwbouw scherp in de gaten houden en ingrijpen wanneer een tekort ontstaat. 146 
111206-01 Het CvB zal de studenttevredenheid monitoren en input van de CSR hieromtrent ten harte 147 

nemen. 148 
130416-01 Eens per twee OV’s wordt de studentenraad geïnformeerd over de vordering op het gebied 149 

van studieadvisering. 150 
 151 

 152 
Voor het komende artikel24-overleg: 153 
130123-05 Indien het College informatie, die het mondeling aan de CSR heeft doorgegeven, op papier  154 

heeft, zal het er naar streven om ook de schriftelijke informatie zoveel mogelijk aan de raad 155 
te verstrekken. Dit ter bevordering van kloppende en volledige informatievertrekking aan de 156 
achterban van de raad.  157 

130123-06 Het College zal de context bij onderwerpen meenemen bij het doorspreken van actiepunten. 158 
130123-07 Er zal duidelijk worden stilgestaan bij (mondelinge) toezeggingen van het College, zodat er  159 

geen onnodige schriftelijke reacties hoeven te worden gegeven, maar de toezeggingen wel 160 
helder worden genotuleerd.   161 

130123-08 Indien de CSR vraagt om een motivatie voor vertrouwelijkheid van een stuk, zal het College 162 
het stuk daarvan voorzien. 163 

130123-09 Indien de raad of FSR’en problemen ondervinden in de communicatie met decanen, kunnen 164 
zij direct contact opnemen met mevr. Krol. 165 

130610-01 Het College voorziet de CSR van een halfjaarlijkse tijdsplanning voor adviesmomenten. 166 
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