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Opening (14:00 uur)

De technisch voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Selma Hinderdeal
stelt zichzelf kort voor. Zij zal het Hoofd Juridische Zaken tijdelijk vervangen als contactpersoon
voor de medezeggenschap.

1.

Vaststellen agenda

2.

Vaststellen notulen van de Overlegvergadering van 3 maart jl.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
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De notulen worden met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

N.a.v. de actielijst:
150120-02
De CSR heeft nagedacht over de implementatie van de Erecode en de raad
stelt voor om een pilot te houden op één of twee faculteiten. Dit voorstel zal
samen met de input van de gremia van het College worden besproken tijdens
overdrachtsdiner.

3.

Mededelingen

Van de zijde van het College:
- De rector is morgen aanwezig bij de hoorzitting over het hoger onderwijs.
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Van de zijde van de CSR:
- De CSR organiseert donderdag een lijsstrekkersdebat en nodigt de rector uit om hierbij aanwezig te
zijn.
- Jordi heeft zich ziekgemeld.
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4.

Instellingsaccreditatie

5.

Videocolleges

De CSR en rector denken na over kaders rondom de pilot instellingsaccreditatie. De UCO wil graag toe
naar een instellingsaccreditatie, maar binnen de CSR wordt hier anders over gedacht. Van Hirtum
licht toe op welke punten de CSR van mening verschilt van de UCO. In het systeem van
instellingsaccreditatie wordt de instellingstoets verzwaard. De vraag is in welke vorm de externe
controle dan wordt gewaarborgd.
De rector licht toe dat het stelsel zal veranderen in 2017. Toen de instellingstoets werd
ingevoerd, was het de bedoeling dat de opleidingsaccreditaties in de toekomst substantieel zouden
worden verlicht. Nu is er een ronde gedraaid met een lichtere opleidingsaccreditatie en is gebleken
dat er nog even zwaar naar de opleidingen wordt gekeken. Daardoor is de vraag opgekomen of je
naar een instellingsaccreditatie zou kunnen gaan en de universiteiten zelf de verantwoordelijkheid
kan geven voor de accreditatie van de opleidingen. Dit kan intern en extern. De rector vindt het
beperkend dat de huidige vergelijking alleen met andere Nederlandse opleidingen is. Zij prefereert de
mogelijkheid om de opleidingsaccreditatie internationaal te doen en mee te nemen in de jaarlijkse
cyclus van kwaliteitszorg van de instelling. Als je de opleidingsaccreditatie zelf organiseert, kun je de
mensen die erbij betrokken zijn, hier meer bij betrekken. De rector verwacht dat deze combinatie
evenveel werk zal zijn, maar dat het interessanter werk is omdat het meer over de inhoud van de
opleidingen gaat. Daarbij is het van belang om te bedenken hoe je er bij de instellingsaccreditatie ook
voor kunt zorgen dat de standaarddingen van te voren nagekeken worden zodat je op het moment
dat de commissie komt, er over de opleiding zelf wordt gesproken.
Van Exter vraagt of er een waarborg is als er een opleiding is die het niet goed doet. De
rector licht toe het huidige systeem ook op basis van peer review is. Je moet kunnen laten zien dat je
een goed peer review systeem hebt en denk ook aan sancties. Als een instelling zelf die review doet,
moet je als de commissie komt laten zien wat de uitkomsten zijn. Stel dat een bepaald percentage van
opleidingen niet voldoet, dan zou je terug kunnen vallen op externe toetsen. De vraag is in welk geval
je door kunt gaan met de instellingsaccreditatie en in welk geval val je terug op het oude systeem? De
rector denkt dat je daar heel goed afspraken over kunt maken.
Van Velzen vraagt zich af hoe het nog mogelijk is om een oordeel te vellen of te vergelijken
als iedere universiteit zijn eigen systeem heeft. De rector zou nog steeds een peer review willen doen,
maar liever binnen de LERU waar ook een aantal buitenlandse universiteiten bij zitten. Er kan nog
steeds gewerkt worden met de Dublin descriptoren waar nu ook mee gekeken wordt, alleen kun je
dan de peer review veranderen afhankelijk van de universiteiten waar je het meeste mee hebt. De
UvA heeft een aantal opleidingen die verder niet worden aangeboden in Nederland. Voor die
opleidingen zou het interessant zijn om te vergelijken met universiteiten die een vergelijkbare
opleiding aanbieden.
Van Exter merkt op dat als er een visitatiecommissie komt, de universiteiten zelf de
commissieleden kiezen. Zij worden echter niet geschoold en daardoor ontstaan er verschillende
oordelen. De rector zou de commissieleden graag willen scholen.
De rector geeft aan dat het HBO geen voorstander is van instellingsaccreditatie. Zij heeft
voorgesteld om pilots te organiseren om de instellingsaccreditatie uit te voeren. Daarmee kan
mogelijk aan het HBO worden getoond dat instellingsaccreditatie kan werken. Sinds de UvA de
instellingstoets 3 jaar geleden gedaan heeft, gaat Academische Zaken jaarlijks door de
opleidingstoetsen. De rector wil graag meedoen met de pilot omdat er dan iets op papier staat. Op de
vraag of het makkelijker wordt om joint degrees te beoordelen antwoordt de rector dat als de
opleiding in het ene land volgens de standaard van dat land niet in orde is en in de andere wel, er niet
gestart kan worden met de opleiding.

De CSR heeft een aantal maanden geleden een advies uitgebracht over blended learning. De
rector heeft hier nog niet op gereageerd omdat zij het ongelukkig vindt om een brief over
blended learning uit te sturen terwijl er een werkgroep loopt, en zij heeft dit ook aangegeven bij
een informeel overleg met de CSR. De rector zegt toe de brief over blended learning naar de
CSR te versturen.
De CSR doet een voorstel voor een beleidsverandering met betrekking tot
videocolleges. De dossierhouder stelt voor om in de zalen waar de opnameapparatuur
klaarstaat deze standaard te gebruiken, in plaats van dit alleen te doen als de docent de
opnameapparatuur heeft aangezet. De rector legt uit dat het enorm kostbaar is om alle colleges
op te nemen. De online colleges zijn een hulpmiddel. Een raadslid zou graag zien dat daar waar
het kan, standaard alles opgenomen wordt, want dan kan het een hulpmiddel bij je studie zijn.
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De rector vraagt zich af of dat een verstandige manier is om online learning in te voeren. Er
loopt nu een werkgroep die bekijkt hoe je een goede combinatie kunt maken van face-to-face
onderwijs en digitale ondersteuning. Zij wacht liever af met het doen van toezeggingen tot de
discussie over blended learning is afgerond binnen de werkgroep.
Wirken brengt hier tegenin dat de huidige gang van zaken niet is gebaseerd op een
ideologie. De mogelijkheid zou ook blijven bestaan om bezwaar te maken tegen het opnemen
van een college. Van Velzen vult aan dat het een rare praktijk is dat het per studie en zelfs per
vak verschilt of colleges opgenomen worden. Van Hirtum benadrukt dat er behoefte is aan een
oplossing die de UvA kan aanbieden, maar niet doet. De UvA heeft al geïnvesteerd in de
apparatuur. Het zou zelfs kostenbesparend kunnen zijn om alle colleges automatisch op te
nemen, in plaats van de individuele verzoeken van docenten te verwerken. De rector geeft aan
dat de kosten zitten in de opslagcapaciteit, de duur van bewaren en het fixeren van de
collegereeksen. Deze mogelijke nadelen wil zij graag meenemen in de discussie. In juni komt het
advies van de werkgroep Blended Learning uit en dat zal dan in diverse gremia besproken
worden.
Wirken vervolgt dat de rechtenfaculteit de opnames eigenlijk al als pilot heeft gedraaid.
Bij FdR worden colleges nu een jaar lang bewaard, maar het is onduidelijk wat dit voor gevolgen
heeft voor de serverkosten. Sewbaransingh geeft aan dat het beleid bij de FdR hem als student
de kans geeft om in het weekend onderwijs te volgen. Hij stelt voor om het advies van de
werkgroep niet alleen vanuit de aanbodkant, maar ook vanuit de vraagkant te benaderen.
Wirken vindt het zonde om het niet gewoon te beginnen en materiaal alleen gedurende de
collegereeks te bewaren. De rector stelt voor om het voorstel voor de beleidsverandering met
betrekking tot videocolleges bij de UCO van 28 mei te agenderen en dan ook de praktische kant
te bekijken. Wirken zet het verzoek op papier en de raad ontvangt in de eerste week van juni
een reactie (actiepunt 150428-01).

6.

Staat van de Universiteit

De CSR bespreekt graag het takenpakket van de vicerector en de voortgang van de commissies.
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Takenpakket vicerector
Een raadslid vraagt of een decaan een universiteitsbrede portefeuille kan behartigen. Volgens
de rector kan dit wel en is het niet strijdig met de wet. Het College wil de functie van vicerector
koppelen aan het thema hervormingen. Hij is gevraagd om de commissies te faciliteren en de
overige aspecten van het 10-puntenplan op zich te nemen. Hij zal nadenken over hoe je de
communicatie over het geheel het beste kunt aanpakken en een faciliterende rol hebben bij de
debatten die regelmatig georganiseerd zullen worden. De rector ziet de rol nu vooral als
doorgeefluik, als een intermediaire rol tussen de actiegroepen en de medezeggenschap en het
College. Als de rol zo open is, betekent dit dat er vanuit het Colleges veel meer gecommuniceerd
moet worden. Bestuurlijke besluiten moeten ook genomen worden door het College, daarin
heeft de vicerector geen stem. De vicerector heeft ook aangegeven dat hij zijn rol het liefst als
intermediair wil doen en geen toezeggingen wil doen. Hij kan vanuit zijn rol wel kijken of een
proces goed in gang wordt gezet. De vicerector is niet aanwezig bij de agendapunten van de
Collegevergaderingen die strijdig (kunnen) zijn met de belangen van de Rechtenfaculteit.
De rector heeft nog geen idee hoe delen van haar takenpakket zullen worden
overgenomen. Eerst is het takenpakket van de voorzitter verdeeld over de zittende Collegeleden
en vervolgens is het takenpakket geformuleerd van de vicerector. De rector zal de
medezeggenschap tijdig informeren over de verdeling van het takenpakket van de rector
(actiepunt 150428-02). Zij blijft eindverantwoordelijk voor de dossiers. Een raadslid vraagt of
het een optie is dat de rector haar periode met een paar maanden verlengt. De rector heeft in
principe afgesproken om 8 januari (met de Dies) te stoppen, maar mocht het nodig zijn om nog
even door te gaan dan is dat altijd bespreekbaar.
Benner vraagt naar de communicatieplannen van het College. De rector denkt erover
om vanuit het College alle studenten en medewerkers eens per kwartaal te mailen over
strategische onderwerpen. Je krijgt dan meer interactie vanuit de academische gemeenschap.
Het College is ook van plan om het vragenuurtje voort te zetten. Dijkstra stelt voor om een
interactief platform te creëren met regelmatigere posts waar mensen ook op kunnen reageren.
De rector zou hier ook graag green en white papers op willen publiceren waar iedereen op kan
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reageren. Dit heeft echter consequenties voor de zittende gremia. De CSR moet erover nadenken
of hij niet vindt dat dit de medezeggenschap verzwakt. De rector denkt wel dat de reacties
serieus genomen moeten worden en zij realiseert zich dat de adviezen tegenstrijdig kunnen zijn.
Van den Hoek denkt dat het een heel goed idee is om direct vanuit de universiteit te
communiceren. De CSR kan mensen dan attenderen op de berichten van het College en
studenten oproepen om hierop te reageren.
Commissies
De CSR is aanwezig geweest bij het overleg met de actiegroepen over de commissie
Democratisering. Er was veel onvrede over het feit dat er al gedacht wordt over de
benoemingsprocedure voor nieuwe Collegeleden. De CSR zal op advies van de rector contact
opnemen met de vicerector om hem te informeren over de onvrede. De CSR informeert de
rector ook over de stand van zaken van de commissie Financiën. De opdracht is vrij breed, maar
misschien kan deze nog afgebakend worden. Dijkstra geeft aan dat er al veel gedaan kan worden
vooruitlopend op de commissies. Personeelsbeleid blijkt lastig onder te brengen bij de
commissies en de CSR geeft aan dat hier misschien nog een speciale commissie voor moet
komen.
Studentlid CvB
De CSR heeft afgelopen vrijdag met de Raad van Toezicht gesproken over de functie van een
studentlid in het CvB. De rector was ook aanwezig bij dit gesprek. De CSR vindt dat het
studentlid in het CvB draagvlak heeft bij het College en de medezeggenschap en dat beide
bestuursorganen er vertrouwen in hebben dat deze persoon de schakelrol goed kan vertolken.
De rector vindt het een goed idee om een sollicitatiecommissie op te stellen waar beide partijen
in vertegenwoordigd zijn. De CSR bespreekt morgen de conceptvacature en legt deze voor aan
de bestuurssecretaris.
Volgens de CSR kan een studentlid niet tegelijkertijd raadslid zijn. Dijkstra vraagt hoe
de rector de functie voor zich ziet. Is dit een schakelfunctie, of is het meer een persoon die aan
de kant van de medezeggenschap staat of juist meer aan de CvB-kant om een toelichting te
geven aan de medezeggenschap? De rector wil niet zozeer dat de betrokkene partij kiest, maar
dat diegene snel informatie uit de studentengeledingen op de agenda van het CvB kan zetten en
andersom. Het zou ook helpen bij de agendering van overlegvergaderingen. De rector probeert
ieder jaar om ook dossiers waar de medezeggenschap niet persé instemmings-of adviesrecht op
heeft informatief te bespreken. Een studentlid moet proactief zijn en snel op de hoogte zijn van
welke onderwerpen er spelen, want daar zit nu nog wel eens een vertraging in. Bij faculteiten
werkt met name die informatieve functie goed. Verder zit de rector er open in en kan zij niet uit
ervaring spreken. Inhoudelijk kan zij er ook niet veel van zeggen. De vraag ligt open of er ook
een studentlid van de HvA moet worden toegevoegd aan het College. De rector geeft mee dat het
belangrijk is om de functie goed in te kaderen en heel duidelijk te communiceren wat
kandidaten kunnen verwachten. Tot slot moet je goed nadenken over hoe je omgaat met
vertrouwelijke informatie.

7.

Wvttk

8.

Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
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- De rector meldt dat het College in haar brief van 2 april jl. heeft gereageerd op het voorstel van
de CSR met betrekking tot de Model OER. De strekking van de brief is dat de wijzigingen worden
overgenomen en dat het een richtlijn wordt voor 15/16. Als het College deze week niets hoort
van de CSR mag zij ervan uitgaan dat de raad akkoord gaat.
- Wirken merkt op dat GALOP niet de bestuurlijke bevoegdheid heeft om het verschil in
vervangingskosten voor een medewerkerspas en studentenpas te veranderen. De rector
adviseert om de voorzitter van een werkgroep contact op te laten nemen met het betreffende
collegelid. Wirken vraagt de voorzitter van GALOP om contact op te nemen met Hans Amman.
- De rector vraagt desgevraagd na wie zich binnen de UvA bezighoudt met het
duurzaamheidsbeleid.
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- De rector stelt voor om te werken met het Instellingsplan dat er nu ligt en het te evalueren als
de uitkomsten van de commissies bekend zijn.
- De CSR geeft op korte termijn zijn wensen door aan de rector voor de contactpersoon voor de
medezeggenschap.

Sluiting (15:58 uur)

De technisch voorzitter dankt iedereen voor het bijwonen van de vergadering en sluit
vervolgens de vergadering.
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Actielijst OV
Actielijst
140909-01
141028-09
140428-01
150428-02
Pro memorie
100907-02
130416-01
140604-01
140415-04

Op een volgende OV zullen digitaal toetsen en het gebruik van de digitale
omgeving worden geagendeerd.
De CSR zal diverse investeringsmogelijkheden kwaliteit onderwijs aandragen.
De CSR stuurt een memo over videocolleges naar de rector. De rector agendeert de
videocolleges bij de UCO van 28 mei. De CSR ontvangt een reactie in de eerste week van juni.
De rector informeert de medezeggenschap over de verdeling van haar takenpakket.

Het CvB zal de capaciteit van fietsenplekken en studieplekken tijdens het realiseren van de
nieuwbouw scherp in de gaten houden en ingrijpen wanneer een tekort ontstaat.
De studentenraad wordt regelmatig geïnformeerd over de vordering op het gebied van
studieadvisering.
Het College geeft indien van toepassing de CSR een update ten aanzien van de
harmonisatieplannen.
Bij jaargesprekken in november met decanen en bestuurders wordt voor de zomer
informatie ingewonnen bij de betreffende studentenraad over de omgang met de
medezeggenschap.

Voor het komende artikel24-overleg:
130123-07
Er zal duidelijk worden stilgestaan bij (mondelinge) toezeggingen van het College, zodat er
geen onnodige schriftelijke reacties hoeven te worden gegeven, maar de toezeggingen wel
helder worden genotuleerd.
130123-08
Indien de CSR vraagt om een motivatie voor vertrouwelijkheid van een stuk, zal het College
het stuk daarvan voorzien.
130123-09
Indien de raad of FSR’en problemen ondervinden in de communicatie met decanen, kunnen
zij direct contact opnemen met het Hoofd Juridische Zaken.
130610-01
Het College voorziet de CSR van een halfjaarlijkse tijdsplanning voor adviesmomenten.
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