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 30 
Opening 

Lucie opent de vergadering om 11.01 
 
1. Post 

De postlijst wordt doorgenomen. 35 
 
2. Vaststellen notulen 

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 40 
DB   
 
Afgevaardigden 
 
AMC 45 
Er zijn nog geen voor en vicevoorzitter voor het onderwijsinstituut. De kandidaat die er was heeft zich teruggetrokken. 
Hierdoor kan de FSR weinig doen. De vraag ic nu of de FSR zijn structuur moet wijzigen van co-assistenten naar 
bachelor en master studenten. Een discussie volgt snel.  
 
FGw 50 
De Kleine Talen conferentie was succesvol. Er is begonnen aan het opstellen van een landelijk netwerk. De OER en de 
BSA heeft tot een eerste voorstel van 48 punten BSA geleid. De FSR wil een docententeam waar studenten is beroep 
kunnen gaan, indien zij hun BSA niet gehaald hebben. Hiermee wordt de BSA persoonlijker. Sam merkt op dat de kosten 
hiervoor wel zeer hoog zullen zijn.  
 55 
FdR 
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FEB 
De FEB is bezig met een evaluatie. Het dossier excellentie wordt door de FSR opgepakt. Zij willen een Excel-cursus gaan 
aanbieden. Mogelijk is dit ook interessant voor andere FSRen. Het geschil begint zonder advocaat maandag in Utrecht. 60 
 
FNWI 
 
FMG 
 65 
Algemeen 
Er is enige ruis wat betreft de go no-go beslissing. Deze is uitgesteld. De ja of nee volgt volgende week. Ishtu merkt op 
dat de decaan de FEB niets wist van het strategisch plan. Hier zou O&O iets mee kunnen. Zilla verteld over de ISO 
werkgroepen en vraagt verschillende raadsleden om mee te gaan naar de bijeenkomsten. Dinsdag zijn de werkgroepen 
vanaf 18.00 na een gezamenlijk eten.  70 
 
4. Update commissies 
 
O&O  Na de commissievergadering worden er nieuwe dossiers opgepakt. Naar aanleiding van het agendapunt van 
Roos gaat er worden gekeken naar kleinschaligheid vs grootschaligheid. Sophia gaat kijken of O&O wat kan doen met 75 
Coursera (een digitale leeromgeving) Deze week staan er bij de plenaire vergadering (PV) verschillende O&O stukken op 
de agenda. We besluiten over twee ongevraagde adviezen. Prestatieafspraken en Intake & Matching. Daarnaast vragen 
Lucie en Joeri een mandaat om een lunch met de Rector te kunnen organiseren voor actieve studenten. Zodat zowel de 
studenten als de rector een kijkje in elkanders keuken krijgen. Op de UvA/VU leeslijst voor de PV staan deze week de 
onderwijsstukken. Vrijdag zal de overlegvergadering (overleg met de rector) voorbereid worden. Hierin spelen Intake & 80 
Matching en de AFS (Samenwerking tussen UvA en VU op bètafaculteiten een grote rol. 
 
O&F  Twee belangrijke thema’s stonden vorige week op de agenda van de commissie. Ten eerste wil de UvA het 
profileringsfonds hervormen. Daaruit worden onder andere de bestuursbeurzen betaald. Nu zijn er grote verschillen 
tussen wat studentbestuurders van de VU, UvA en HvA krijgen. Een betere afstemming is met name van belang voor 85 
organisaties waar studenten van verschillende instellingen betrokken zijn. Plenair zullen we deze week kijken welke 
belangen er een rol spelen. Ten tweede zijn we bezig met de betaalbaarheid van tweede studies. Omdat er ook landelijk 
weer wordt gesleuteld aan de financiering is snel duidelijkheid voor studenten nodig. Alleen dan kunnen ze een 
verstandige planning maken die aansluit bij hun ambitie. 
 90 
V&C   
 
Sociale Commissie 
 
5. Vaststellen agenda 95 
De agenda wordt met vastgesteld.  
 
6. Posterfacebookactie 
In het PR-overleg heeft men het idee gekregen om de facebooksite te linken en een poster uit te brengen. Tevens wil men 
een prijsje uitreiken aan studenten die de site liken. Ishtu lijkt een taart een goed idee. Roos vindt een taart leuk, maar 100 
vraagt zich af een taart juist lokmiddel is. Sam vertelt dat bijvoorbeeld kleine vaksamenvattingen kunnen worden 
uitgereikt, een nuttigere prijs. Rik weet dat de ASVA fietsen weggeeft en denkt dat de raad zich kan branden als taarten-
weggever. Roos wil weten hoe vaak er een taart zal worden weggegeven en wie dit verzorgt. Jet wil het als een eenmalige 
actie doen en er niet te veel geld aan uitgeven. Indien het een succes is, kan de actie herhaald worden. Roos wil naast dat 
er een taart uitgereikt wordt, maar wil wel een connectie met de studentenraad maken. Zilla legt uit dat het PR-overleg het 105 
erover eens was dat een taart wel leuk is. Jet denkt eraan om bij de HEMA-een logo op de taart te laten zetten. 
 
120123-01 De CSR besluit unaniem om de commissie V&C het mandaat te geven om een ‘like ons en win 

een taart-actie’ op te zetten.  
 110 
7. Lunchen met de rector 
Lucie legt uit dat zij een lunch met de rector wil organiseren voor 20 random studenten. Hiermee wordt aandacht gegeven 
aan de bereikbaarheid van de rector. Studenten van de FSRen kunnen hierbij zitting nemen en studenten die bijvoorbeeld 
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de facebooksite liken. Zilla heeft eerder in de commissie besproken om de groep iets meer te beperken en te loten onder 
geïnteresseerden. Sam merkt op dat dit ook kan worden verloot, in plaats van het verloten van taarten. 115 
 
130123-02 De CSR besluit unaniem om een mandaat te verlenen aan Joeri en Lucie om een lunch met de 

rector te organiseren en hiervoor 50 euro beschikbaar te stellen. 
 
8. Prestatieafspraken 120 
Al.1: Roos vraagt waar Rik het onder meer over wil hebben. Hij antwoordt ‘informatie’. Sam wil van instemming, 
instemmingsrecht maken.  
Al.2: Jaco noemt op dat er wordt gevraagd om een lijstje met data. In de convenanten staat dat de decanen deze data 
moeten aanleveren. Jaco wil weten of Rik vaker dan eens per jaar deze data wil verkrijgen en of hij al heeft nagevraagd of 
de data er al zijn. Jet wil de toon van de tekst aangepast zien naar minder agressief. Jaco sluit zich bij Jet aan en vraagt 125 
nogmaals of er goed onderzoek is gedaan naar de documenten. Lucie vraagt of er niet beter kan worden gevraagd naar het 
plan van aanpak in plaats van een voortgangsreportage. Jaco betwijfelt of er een plan van aanpak is en wil hier graag eerst 
een gesprek met het CvB over aan gaan voordat er een brief gestuurd wordt. Rik geeft hem gelijk en wil vragen naar een 
plan- b in het geval het eerste plan niet gehaald gaat worden. Op het IAO zal er naar de aanpak gevraagd worden. Roos 
vraagt naar de twee suggesties over het ministerie OCW en ziet liever dat deze geschrapt worden.  130 
Al.3: geen 
Al.4:  zal enigszins aangepast worden aan de hand van het bovenstaande. 
Al.5: de 12-uren norm. Jaco merkt op dat Rik zijn eigen vraagt over de BKO/SKO al beantwoordt. Rik legt uit waar de 
formulering vandaan komt: hij ziet less senior staaf en meer aandacht voor academische vaardigheden af doen aan 
vakinhoudelijke kennis. Jaco is van mening dat de docenten die de vaardigheden geven, hun inhoudelijke kennis niet 135 
vergeten. Hij ziet wel dat de link tussen wetenschap en lesgeven zwakker wordt. Daarnaast wil hij graag de opmerking 
plaatsen dat de contracten van docenten minder vast zijn. Dit staat ook in verhouding tot de BKO-norm. Roos zegt dat 
de alinea inhoudelijk in gaat op een van de prestatieafspraken, terwijl de andere afspraken niet inhoudelijk worden 
behandeld. Zij ziet liever dat de alinea weg wordt gelaten of dat alle punten inhoudelijk worden besproken. Rik is van 
mening dat er niet op alle punten inhoudelijk gereageerd kan worden. Doet hij hier toch zijn best voor, dan wordt het een 140 
erg langs brief. Roos vindt dat de andere punten nu tekort worden gedaan. Sam vindt het CvB wat hypocriet, omdat ze 
onder de prestatieafspraken less senior staff willen, maar onder BKO/SKO juist het tegenovergestelde. Lucie stelt voor 
om de alinea naar O&O terug te sturen. Jet vindt het verschil detailniveau erg vreemd. Jaco lijkt het een goed idee om de 
gedachten van de raad over de 12-uren norm apart in een brief aan het College te sturen. Lucie stelt voor om nadat de 
punten met de rector zijn besproken, deze te herschrijven en naar het College te versturen. Sam vraagt waarom er nu 145 
opnieuw vanaf het begin, begonnen moet worden. Lucie is van mening dat er niet vanaf het begin begonnen wordt, maar 
dat er eerst met de rector gesproken dient te worden. 
Al.6: Op een vraag over de Ethische Commissie legt Rik uit dat hij wil dat de commissie kijkt naar de top-down 
regelgeving wat betreft de prestatieafspraken. Roos merkt op dat de zorg van Rik is dat de prestatieafspraken een 
overheidsproduct is. Zij ziet dit graag beter verwoord. Dat er nu een tijdelijke wet in werking is, staat niet in de tekst, dit 150 
kan Rik erin zetten. Ook het deel over wetenschappelijke autonomie moet volgens Roos beter uitgelegd worden. Sam 
vindt dat het stuk en de titel niet overeenkomen en raadt aan om de kop aan te passen. Hij vindt dat de status en de 
autonomie door elkaar gehaald worden. Volgens Sam gaat het tevens ook niet om de autonomie van de universiteit, maar 
die van de wetenschappers.  
Al.7: Zilla ziet de concluderende alinea liever iets vriendelijker gesteld. Ook de nieuwe informatie die in de alinea 155 
geschreven staat, moet geschrapt worden. Jaco is van mening dat niet alles zeer vriendelijk hoeft, omdat een aantal dingen 
zeker al aan bod zijn gekomen. Van deze bespreking(en) kunnen de data genoemd worden. Jet vindt dat vriendelijkheid in 
de alinea zeker van nut kan zijn, omdat het College zelf kiest om wel of niet naar de raad te luisteren. Roos vindt de 
vergelijking met de Universiteit van Utrecht een goed punt voor in de afsluitende alinea, maar ziet graag meer nuancering.  
Na de bespreking van de brief, stelt Lucie voor om de brief binnen O&O opnieuw te verbeteren na een gesprek met de 160 
rector en een aparte brief over de 12-uren norm te schrijven. Rik heeft het idee dat zijn brief hiermee afgeschreven wordt. 
Jaco legt uit dat dit enkel geldt voor de 12-uren norm en de rest stijladviezen zijn. Rik wil graag nog een gesprek over de 
brief binnen de PV. Met discussiepunten, vult Jet aan. Roos vraagt als laatst of het punt over de financiën uitgebreid 
wordt, omdat deze goed is.       
 165 
9. Huisstijl 
Volgende week is de eerste bijeenkomst over de huisstijl. De inbreng wordt gebruikt voor de eerste schets van de 
ontwerper. Het panel zal de nauwste samenwerking met de ontwerper hebben. Andere raadsleden hebben minder contact 
met de hem. Jet wil daarom graag dat het panel het vertrouwen van de raad krijgt om hem te vertegenwoordigen en 
beslissingen te nemen. Jet vraagt wie er in het panel willen. Alexander vraagt hoe groot het panel zal zijn. Dit is iemand uit 170 
elke FSR en CSR, dus 7 personen. Ishtu vraagt hoe vaak het panel samenkomt. Jet weet niet hoe vaak, maar denkt vooral 
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al digitaal contact. Zo zal de ontwerper ideeën opsturen en feedback vragen. Nick merkt op dat er volgende week 
tentamen zijn en dat bijeenkomen dan lastig is. Ishtu en Alexander melden zich aan als panel-lid en houden een 
elevatorpitch.  
 175 
130123-03 De CSR besluit na stemming om Ishtu als CSR-afgevaardigde in het Huisstijl-panel deel te 

laten nemen.   
 
10. Intake en Matching Immersion weeks 
Zilla legt de aangepaste brief en het agendastuk toe. Zij vraagt de raad of zij nog opmerkingen hadden. Roos heeft als 180 
opmerking dat in de brief te weinig staat over voorlichting over de week zelf en vraagt wat Zilla nog meer wil naast een 
standaard informatieboekje. Sam zou het punt willen koppelen aan de implementatietermijn, omdat deze nu zeer kort is. 
Er wordt besloten om het stuk niet te wijzigen. Lucie vraagt of de opties duidelijk zijn. Sam wil het liever hebben over het 
risico op vooringenomenheid. Nick vindt de stelling op deze manier te globaal. Roos vraagt naar optie drie: Zilla legt uit 
dat enkel personen die de uitslag van de immersion weeks nodig hebben, deze mogen inzien. Jaco vindt het niet erg dat 185 
niet alles even duidelijk is, omdat de punten dan op het OV verder besproken kunnen worden.  
De raad stemt over de opties: optie 1: niet aangenomen. Optie 2: niet aangenomen. Optie 3: aangenomen.  
 
130123-04 De CSR besluit unaniem om een ongevraagd advies betreffende het rapport Immersion weeks 

met optie 3 te versturen aan het CvB.  190 
 
11. Inschrijvingsbesluit 
Nick vertelt dat het agendapunt gaat over het subsidiëren van tweede studies aan de UvA. Daarnaast is er op verzoek van 
de CSR een pilot gestart naar studenten die direct na hun master een tweede master doen binnen de nominale duur. De 
vraag is of er wordt gewacht op de evaluatie, wordt er om verlenging gevraagd of om een nieuw advies te schrijven 195 
waarbij er wordt geopperd om twee masters te zien als een master. Jaco stelt voor om de standpunten te bespreken: 
tweede studies moeten zo toegankelijk mogelijk zijn. Daar is ieder het mee eens. Tarieven moeten uitgerekend worden. Jet 
vraagt zich af of dit kan. Jaco legt uit dat het standpunt van de oude raad was dat er voor een studie niet meer berekend 
moet worden dan dat de kosten zijn. Roos merkt op dat er ook twee studies tegelijk gevolgd kunnen worden, zoals in het 
convenant staat. Het probleem met de pilot is dat men nu niet weet of deze over een aantal jaar nog bestaat. Roos’ punt 200 
ziet Sam in conflict komen met Brede Labels. Hij vindt dat de regeling te veel op de Labels gaat lijken. Ishtu vraagt of het 
betekend dat studenten dan wel gebonden zijn aan de UvA. Jaco wil dat het zo wordt dat meerdere universiteiten zich aan 
de regeling binden.  
Jaco legt de strategie uit. Jaco denkt dat er na afloop van het convenant nog wel iets bereikt kan worden door de raad. Hij 
stelt voor de standpunten van de raad te bespreken op het OV. Sam vraagt wat Jaco bedoelt met iets inleveren voor 205 
toezegging van het College. Jaco legt uit welke stappen er genomen kunnen worden. Hij stelt voor om de brief daarom 
pas na het OV te versturen. Rik vraagt naar de instellingscollegegeld tarieven en de standpunten. Jaco geeft aan dat ieder 
zich kon vinden in de punten en dat hij deze daarom aan het College wil presenteren. Jet is het met Jaco eens. Ook zij 
denkt dat pick your battles nu van toepassing is. Roos sluit zich aan, maar wil wel het standpunt van de raad naar voren 
brengen. Sam is het daarmee eens, maar heeft de zorg dat de kern (det arieven) door de aandacht voor de ‘niches’ (tweede 210 
studie) te weinig geraakt wordt. Jaco verzekert hem ervan dat de aanvraag alleen om de niches gaat.          
 
12. Profileringsfonds 
Ishtu verandert het agendastuk van oordeelvormend naar informerend. Zij en Sam zitten in de werkgroep 
profileringsfonds en zij moeten daar tot een eindconclusie komen. Aan de hand van de kaders moeten zij en Sam hun 215 
input meenemen naar de raad en het raadsstandpunt terugkoppelen aan de werkgroep. Volgende week wil zij beginnen 
met het voeren van de discussie op de PV. Jaco vraagt of de raad snapt waar de werkgroep voor is. Roos merkt op dat een 
beurs nu gelinkt is aan de studiefinanciering. Het lijkt erop dat er geld niet gekoppeld is aan een persoon, maar aan een 
vereniging. Jet legt uit dat een voorzitter meer tijd kwijt is aan een vereniging dan andere leden. Daardoor kan de 
voorzitter minder studiepunten halen. Roos snapt dit, maar alsnog krijgt de voorzitter geen beurs, maar de vereniging. 220 
Sam legt uit dat er twee stromen zijn. De interpretatie van Jet ligt echter niet vast. Ook Ishtu weet dat zelfs mevr. Kuijper 
de interpretatie niet kent. Sam vertelt dat de UvA de beurzen nu gelijk wil trekken met de HvA en de VU. Roos’ wil nog 
de interpretatie inbrengen dat een beurs het voortbestaan van verenigingen mogelijk maakt. Jaco legt uit dat nu enkel de 
bestuursbeurzen ter discussie staan, niet de raden, topsporters etc. Lucie vraagt naar de interpretatie van de beursen 
binnen de HvA en VU. Zilla vertelt dat de HvA veel minder beurzen en verenigingen heeft. Deze moet dus ook meer op 225 
de UvA gaan lijken. Zilla vraagt hoe men dan het subsidiëren van studentenverenigingen ziet. Roos wil voordat deze 
discussie wordt gestart gekeken wordt naar het doel van het fonds. Rik schets het beeld dat men aan een studie gerelateerd 
moet zijn of maatschappelijk betroken moet zijn om aanmerking te komen voor het fonds. Jet merkt op dat 
gezelligheidsvereniging zeker een sociaal nut hebben. Tornen aan hun financiën vindt zij onbespreekbaar. Jaco wil 
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waarderen en in staat stellen als kader voor verenigingen schetsen. Binding aan de universiteit heeft hij hoog in het 230 
vaandel staan. Zilla legt uit dat zij niet bedoelt dat zij vindt dat de ene vereniging meer waarde heeft dan de andere, maar 
of zij budget van de universiteit moeten krijgen. Sam wil fundamenteler kijken naar het fonds. Iedere vereniging heeft 
maatschappelijk nut. Elke vereniging vraagt contributiegeld, betaald een pand etc. Er moet gekeken worden naar de 
situatie dat alle studenten moeten betalen voor een club studenten die hiervoor kiest. Roos vindt het mogelijk maken van 
samen gaan met het echt nodig hebben van ondersteuning. Jet vindt Sams argument erg fundamenteel. Roos’ argument 235 
vindt zij lastig, omdat verenigingen hun eigen begroting maken. Het zijn vaak vrijwilligers met een charitieve instelling. 
Het afschaffen van een beurs betekent extra druk op deze partijen. Ishtu wil terug naar de beginvraag: waarom krijgen 
verenigingen een beurs: een beurs voor waardering, het inleveren van werkuren en minder behalen van studiepunten, het 
mogelijk maken. Er wordt een ronde binnen de raad gemaakt. Alle punten worden meerdere malen genoemd. ‘Mogelijk 
maken’ wordt het meest genoemd, compensatie voor verloren arbeid het minst. Alexander  noemt de beurs voor het 240 
A.S.C. en vraagt zich af waarom deze hoge bedragen. Daarnaast wil hij weten of het nodig is om een grote 
bezuinigingsslag te maken. Ishtu merkt op dat het budget niet zo strak wordt. Jet legt nogmaals uit dat compensatie voor 
studievertraging zou betekenen dat haar vrije tijd beperkt zou worden als zij punten wil blijven halen. Sam licht toe dat de 
begroting de afgelopen vijf jaar altijd overschreden is.                     
 245 
13. UvA VU 
Wordt verplaats naar volgende week in verband met het artikel24-overleg. 

 
14. CSR in de media 

Jet Bussemaker stond in het NRC dit weekend. De speech van Lucie op het artikel24-overleg wordt vanmiddag op de site 250 
geplaatst. Er zijn veel mensen uitgenodigd voor het overleg. De wc-krant hangt op de toiletten.  
 
15. Wvttk 

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 255 
16. Rondvraag en sluiting 

Op de Nieuwjaarsborrel wordt een klein filmpje gemaakt van de raadsleden en wat zij in de raad doen. Vraag is of er geen 
groen gedragen wil worden. Alexander kondigt het optreden van het Studentenkoor aan in de Beurs van Berlage. Morgen 
Nieuwjaarsborrel bij Unitas van 19.00-21.00u. Jaco vraagt ieder om bij het artikel24-overleg input te geven.  
 260 
Lucie sluit de vergadering om 13.07 
 
 
Besluitenlijst 
120123-01 De CSR besluit unaniem om de commissie V&C het mandaat te geven om een ‘like ons en win een 265 

taart-actie’ op te zetten.  
130123-02 De CSR besluit unaniem om een mandaat te verlenen aan Joeri en Lucie om een lunch met de rector te 

organiseren en hiervoor 50 euro beschikbaar te stellen. 
130123-03 De CSR besluit na stemming om Ishtu als CSR-afgevaardigde in het Huisstijl-panel deel te laten nemen.   
130123-04 De CSR besluit unaniem om een ongevraagd advies betreffende het rapport Immersion weeks met 270 

optie 3 te versturen aan het CvB.  
 
Actielijst  
121205-02 De dossiershouders vakevaluatie maken een schets van de huidige situatie en schrijven een mogelijk 

advies dat naar de PV wordt gebracht ter stemming. 275 
121219-03 De afgevaardigden van de AIEC schrijven een artikel over de mogelijke opheffing van de Ethische 

commissie. 
130116-01 De FSR-afgevaardigden zullen hun decaan vragen naar de openingstijden van de onderwijsbalie. 
 
Promemorie lijst 280 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Jet. 
120926-01 V&C zal een voorstel ter vervanging van de papieren stemoproep zoals geformuleerd in de werkgroep 

stemoproep naar de PV brengen. 
120926-04 Joeri en Sascha blijven relatiegeschenken regelen voor komende constitutieborrels.  
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121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de regels te 285 
houden. 

121128-01 Rik stuurt de uitslag van de enquête FGw die onder studenten is gehouden door aan Sam, Ishtu en 
andere geïnteresseerde raadsleden. 

121205-02 De CSR besluit unaniem om de interne werkafspraken aan te nemen en zich hieraan te houden.  
 290 
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