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Opening 
Tariq opent de vergadering om 12:02 uur.  1 
 2 
1. Post 3 
De postlijst wordt doorgenomen.  4 
 5 
2. Vaststellen notulen  6 
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 7 

3.  Mededelingen  8 
Dennis: Volgende week dinsdag is het overleg met de USR VU. Hij geeft aan dat uiterlijk 9 
vanmiddag onderwerpen ter bespreking doorgegeven kunnen worden.  10 
Samantha: raadskleding en visitekaartjes zijn besteld. 11 
Lina: uit de datumprikker voor de UvAdatatraining, bleek 19 november na de PV het meest 12 
populair te zijn. Dit wordt met de heer Hoekstra afgestemd.  13 
Tariq: Maandag zou de CSR kennismaken met de FSR FNWI. Gezien het grote aantal 14 
afmeldingen vanuit de CSR is deze komen te vervallen. Er wordt nog een kleine bijeenkomst 15 
tussen FSR en CSR op Science Park georganiseeerd. Tariq vraagt of iedereen de datumprikker 16 
van Els wil invullen.  17 
 18 
4. Update commissies & Afgevaardigden 19 
DB   20 
Bij dezen de update van het DB. Deze week hebben wij voor het eerst Lina in ons midden mogen 21 
verwelkomen. We zijn in de laatste fase van het contact met het Centraal Stembureau (die 22 
iedereen in 1 keer zal mailen zodat afmeldingen snel bij hen binnen zijn). Verder wordt er 23 
gewerkt aan de gezamenlijk werkgroep met de VU over de generieke formats (staat ook op de 24 
agenda) en is er een agenda voor het overleg met de RvT opgesteld. Tot slot zijn er nieuwe 25 
vergadertijden voor V&C en O&F. 26 
 27 
O&F Gelukkig vindt Lina O&F leuk genoeg om het nog tot 1 november vol te houden, 28 
voordat zij haar nieuwe functie naar behoren gaat bekleden. Hier zijn wij heel blij mee! Hopelijk 29 
keren de zieke en op vakantie zijnde O&F'ers voorspoedig terug omdat zij gemist worden. Het is 30 
duidelijk geworden dat AUC eigenlijk onder de medezeggenschap van de VU valt, hier moet nog 31 
verder over gesproken worden met de USR. Een vooraankondiging: mogelijk gaat een verzoek 32 
ingediend worden wat wij vinden van een verschuiving van de inschrijfdatum voor opleidingen 33 
aan de UvA. Alweer is beloofd dat een bordje met openingstijden bij de kelder komt te hangen, 34 
maar is er nog steeds niet. Verder is uiteraard gediscussieerd over de kaderbrief/begroting hier 35 
zal woensdag bij de PV verder op in gegaan worden. Gelukkig is dankzij genoeg enthousiasme 36 
de dossierverdeling soepel verlopen.  37 
 38 
O&O Afgelopen donderdag heeft Lina haar eerste CV voorgezeten. Dat ging voorspoedig. 39 
Hele agenda binnen de tijd afgehandeld, whoepwhoep. Op die agenda stonden meerdere 40 
inhoudelijke punten, te weten: learning analytics, enquête studieadviseurs en UvA Matching. 41 
Lina heeft ons een update gegeven over wat er speelt op het gebied van learning analytics. Er 42 
komen pilots op de UvA waarbij allerlei gegevens van studenten worden bijgehouden, zodat er 43 
voorspellingen kunnen worden gedaan (ook aan de student zelf) over wanneer deze student 44 
moet gaan studeren voor een tentamen etc. Gamze en Youssri zijn bezig geweest met een 45 
enquête over studieadviseurs. Ze zijn in overleg met de studieadviseurs zelf. De hoop is dat er 46 
een goede enquête uitkomt die vervolgens op de UCO van 4 november kan worden besproken, 47 
en dat deze enquête daaropvolgend verstuurd kan worden naar studenten die contact hebben 48 
met een studieadviseur. Tot slot hebben we gesproken over UvA Matching. We hebben de 49 
regeling studiekeuzeadvies ontvangen, maar net niet op tijd om die in de CV te kunnen 50 
bespreken. Het komt daarom terug op de PV, ter voorbereiding van de OV. 51 
 52 
V&C  In v&c hebben we goed nagedacht over promotiematerialen. We hebben een aantal 53 
dingen bedacht die we willen gaan bestellen,  er wordt nu voor de dingen waar we enthousiast 54 
over waren uitgezocht wat het kost. Sowieso worden er z.s.m. lucifersdoosjes besteld. Verder is 55 
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er veel gedoe geweest met dvhj afgelopen tijd. Gelukkig hebben de dossierhouders, door naar 56 
de pv te gaan,  de FGw kunnen overtuigen om mee te blijven doen (en een beetje hulp van Tom)! 57 
Daarnaast was donderdag de kick off van dvhj wat echt een enorm succes was (enorme 58 
opkomst!!) En waar de rector en winnaar van vorig jaar een speech hebben gegeven! 59 
 60 
Gamze komt binnnen (12.13uur) 61 
 62 
Afgevaardigden 63 
   64 
AMC       65 
OV / OWI-GEN Woensdag 22-10 is onze tweede ‘OV’ voor geneeskunde. Op de agenda staat ons 66 
beleidsplan en de NSE. Het bestuur zal reageren op ons beleidsplan en zal waar nodig om 67 
verheldering vragen. We zullen de NSE bespreken en punten waarop zeer laag gescoord wordt 68 
aanstippen: academische vaardigheden, informatievoorziening naar studenten en studiebegeleiding. 69 
We zullen oplossingen aandragen om deze punten te verbeteren.  70 
BESTUURSSTRUCTUUR We hebben in de afgelopen PV een profielschets gemaakt van 71 
studentaccessoren. Bijvoorbeeld dat een accessor indirect gekozen moet worden door de SR. Hoeveel 72 
uren per week een accessor zal werken en wat het takenpakket moet zijn. Dit zal deze week 73 
besproken worden met de ‘decaan’.  74 
FACULTAIR STRATEGISCH PLAN We hebben een toezegging dat ons instemming wordt gevraagd 75 
om het facultair strategisch plan later dit jaar.  76 
SINTERKLAASENQUETE We zijn bezig met het opzetten van onze jaarlijkse sinterklaasenquête die 77 
onder geneeskunde studenten en medische informatiekunde studenten wordt verspreid.  78 
BLAUWDRUK HERZIENDE BACHELOR We hebben een schriftelijke reactie gehad op onze 79 
adviesbrief over de blauwdruk van de herziende bachelor.  80 
 81 
FGw  82 
- de fgw doet toch mee met de docent van het jaar verkiezingen. 83 
- de begroting is definitief vastgesteld. 84 
- de fgw is wederom op zoek naar een Raads Assistent. 85 
        86 
FdR  87 
Mondeling toegelicht.  88 
      89 
FEB  90 
Facultair Strategisch Plan (FSP) Het FSP is uitvoerig en super in detail besproken afgelopen week. 91 
We hebben een aantal kritische kanttekeningen gemaakt, maar in hoofdlijnen kunnen we ons vinden 92 
in het plan. We gaan alle kritiek die wij hebben in de OV komende dinsdag bespreken met de decaan. 93 
Een instemmingsverzoek is nog niet aan ons verzonden, waarschijnlijk wacht de faculteit hiermee tot 94 
er instemming is op het instellingsplan en de wijzigingen die daaruit voortvloeien opgenomen 95 
kunnen worden in het plan. 96 
Kaderbrief Na de ophef van afgelopen vrijdag over de kaderbrief, heeft de FSR besloten nog eens 97 
goed door de kaderbrief heen te gaan. We hebben afgelopen maandag een spoedoverleg hiervoor 98 
georganiseerd en hebben nu dus alle input die we willen geven duidelijk. Wel vinden we het heel 99 
vreemd dat er geen enkel kritisch geluid van uit de CSR is gekomen tot vorige week.  100 
OV Volgende week hebben we onze eerste OV met de decaan en Jan Dijk (Peter van Baalen kon er 101 
helaas niet bij zijn). Op de agenda staan het FSP, de vakevaluaties, de mogelijkheden voor een 102 
facultaire WC-Krant en het organiseren van een 'lunch with the dean'. 103 
 104 
FNWI        105 
Wc krant Er is gestemd voor een optie waarin de WC-krant niet van ons is, maar waar een rubriek in 106 
zit die in de studentenraad-stijl is opgemaakt en door ons word ingevuld. 107 
D-student Er is een advies uitgegaan naar de decaan over de rol van de D-student, nav de afspraken 108 
die zij heeft gemaakt met de bezetters vorig jaar. Belangrijkste eis is dat de D-student bij de DT 109 
vergaderingen mag zitten.  110 
OER commissie Er wordt morgen tijdens de pv een OER commissie aangesteld.  111 
 112 
FMG     113 
- Vanuit O&O wordt er druk gewerkt aan het realiseren van de studentenMOOC. Enkele onderwerpen 114 
van de MOOCs zijn: academisch schrijven, tentamentraining, leerstrategieën.  115 
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- Daarnaast hebben we belangrijke punten uit de mOER-A tijdens de PV besproken zoals bijv. het 116 
ingangseis voor een honoursprogramma, officiële diplomeerdatum, nakijktermijnen, inzagerecht en 117 
het kopieerrecht. We zullen deze punten volgende week inhoudelijker aan de CSR aandragen.  118 
- Gezien de status van de bezuinigingen wordt er een advies over bezuinigingen uitgebracht. Graag 119 
zouden we de decaan willen adviseren de FSR FMG actief te betrekken bij de bezuinigingen om op 120 
deze manier vroegtijdig input te kunnen geven in mogelijke maatregelen die genomen zullen worden. 121 
 122 
5. Vaststellen agenda 123 
De agenda wordt vastgesteld, daarbij wordt opgemerkt dat de kaderbrief om 13:00 uur besproken 124 
zal worden. Als de eerste zes agendapunten snel zijn besproken dan zal de bespreking van de 125 
generieke formats (agendapunt 9) naar voren worden gehaald.  126 
  127 
6. UvA Matching 128 
Ilse en Lina leggen uit dat dit vergaderstuk voorligt naar aanleiding van de adviesaanvraag van het 129 
college ter voorbereiding op de overlegvergadering van 28 oktober. De regeling studiekeuzeadvies is 130 
besproken in de adviesgroep. De adviesgroep heeft een aantal formuleringen herzien, deze 131 
herformuleringen van de regeling worden niet in de plenaire vergadering besproken.  132 
 133 
Het eerste discussiepunt dat voorligt is de afschaffing van de augustusronde. Wat vindt de CSR?  134 
Een aantal CSR-leden vinden het belangrijk dat studenten ook in augustus de gelegenheid hebben om 135 
deel te nemen aan de matchingsweek. Ilse legt uit dat de augustusronde is bedoeld voor een kleine 136 
groep studenten, namelijk de studenten die zich na 1 mei hebben ingeschreven. Vorig jaar is de UvA 137 
coulanter geweest met toelatingen na 1 mei omdat de communicatie over de verplichte inschrijving 138 
voor 1 mei laat op gang kwam. Dit jaar is de communicatie over inschrijven voor 1 mei veel eerder op 139 
gang gekomen. Bovendien heeft de student (te) weinig mogelijkheid om na de late UvA matching nog 140 
een andere studiekeuze te maken. Wel biedt de UvA een her-oriëntatietraject aan in augustus.  141 
Waarom moet de derde ronde worden geschrapt? Ilse antwoordt dat de reden dat de augustusronde 142 
was ingesteld was had te maken met de late communicatie rond UvA matching. Vorig jaar was er een 143 
groep studenten die zich na 1 mei heeft aangemeld, maar de wet die vorig jaar is ingevoerd zal dit 144 
jaar strikter worden toegepast waardoor het niet meer mogelijk is om na 1 mei in te schrijven.  145 
De raad is verdeeld, ongeveer de helft van de raad zou graag zien dat de UvA studenten die zich na 1 146 
mei inschrijven gewoon toelaat, dan moet de augustusronde UvA Matching ook behouden blijven.  147 
Het standpunt van de CSR –inschrijving na 1 mei moet voor aspirant studenten mogelijk blijven – 148 
verdeeld wordt verder besproken onder agendapunt ‘voorbereiding OV’ aangezien een aantal leden 149 
die nu nog afwezig zijn hun mening kunnen geven.  150 
 151 
Een tweede discussiepunt: wat vindt de CSR ervan dat opleidingen ervoor mogen kiezen om 152 
studenten met een negatief BSA die veranderen van opleiding een verplichte matchingsronde in 153 
augustus aan te bieden. De CSR vindt dat verplichte matchingronde (deelname verplicht, toets niet 154 
bindend) per faculteit moet worden ingevoerd. Dus niet optioneel maken voor opleidingen.  155 
 156 
De CSR zal de rector op de vergadering vragen naar het doel van UvA Matching, selectie of 157 
studiekeuzehulp. De CSR snapt dat de UvA er baad bij heeft om uitval in het eerste studiejaar terug te 158 
brengen, maar vindt dat UvA Matching niet het juiste middel is om studenten te selecteren.   159 
 160 
Tot slot, om UvA matching een succes te maken moeten aspirant studenten tijd investeren. Het 161 
College zou graag van studenten horen welke middelen ingezet kunnen worden om aspirant 162 
studenten te motiveren voor de UvA Matchingsweek. De CSR vindt optie 2 (Verplicht 163 
studiebegeleidingstraject in het eerste semester op het moment dat de aspirant student een 164 
onvoldoende heeft behaald voor de UvA matchingstoets) en optie 3 (Heldere communicatie naar de 165 
aspirant student op de UvA matchingsdag). Deze opties zullen in de OV worden besproken.  166 

 167 
Conclusie: de CSR staat overwegend positief ten opzichte het verplicht aanmelden voor 1 mei, 168 
waarbij de commissie dispensatie de mogelijkheid heeft  om in uitzonderlijke gevallen studenten na 169 
1 mei in te schrijven. De CSR neemt in advies op dat de commissie dispensatie moet worden 170 
samengesteld met studentvertegenwoordiging.  171 
 172 
7. Kaderbrief 173 
Uitleg kaderbrief 2015/geldstromen. 1ste geldstroom rijksbijdrage inclusief collegegeld, 2de 174 
geldstroom: NWO, KNAW en EU (onderzoek), 3de: geld van derden voor onderzoek en (contract) 175 

Pagina 4 ~ 7 



 Centrale Studentenraad 
studentenraad.nl/csr  ~  csr@studentenraad.nl 

onderwijs, 4de: overig particulieren en non-profit organisaties. Allocatiemodel heeft betrekking op de 176 
eerste geldstroom.   177 
 178 
De CSR-leden stellen een aantal ‘verhelderende vragen’:  179 
- Tom geeft aan dat in de tekst staat dat de strategische middelen maar € 2mln zijn. Tabel 14 laat zien 180 
dat de middelen meer dan dat zijn. Hoe kan dat? Tariq antwoordt: in de tekst staat dat het met € 2 181 
mln verhoogd wordt. Het totaal bedraagt dan € 5 mln. Schijnbaar was er altijd dus al € 3 mln 182 
beschikbaar.  183 
- De studiepunten zijn verkeerd geteld. Aan wat voor afwijking moet ik denken en hoeveel invloed 184 
heeft zo’n afwijking? Tariq antwoordt dat er nu uit is gegaan van een stijging van 11%. Als de stijging 185 
8,5% zou zijn, dat nog steeds erg veel is, dan zouden de extra onderwijskortingen waarschijnlijk niet 186 
meer nodig zijn. Hij wil echter het juiste getal van het College horen. 187 
- Samantha vraagt hoe het kan dat er vorig jaar winst in het allocatiemodel onderwijs is gemaakt 188 
terwijl er verlies was in het allocatiemodel onderzoek. Tariq antwoordt dat dat beeld bij de begroting 189 
van 2014 al gecorrigeerd. De UvA bleek op het laatste moment toch meer onderwijsbekostiging te 190 
ontvangen. 191 
 192 
Discussiepunt: wat vindt de CSR van het voorgestelde proces? De rector zal op de overlegvergadering 193 
gevraagd worden om onduidelijke punten te verhelderen. Iedereen kan zich vinden in het 194 
voorgestelde proces.  195 
 196 
Discussiepunt voorgestelde vragen? 197 

1) Klopt het aantal berekenende studiepunten? De CSR heeft namelijk vanuit de organisatie 198 
gehoord dat het aantal berekende studiepunten niet klopt.  199 

2) Vervolgvraag; wat zijn wel de juiste cijfers?  200 
3) Geen aanpassingen.. 201 
4) Geen aanpassingen.. 202 
5) … a: klopt de informatie aangaande de afspraken OCW en VSNU? B) welk bedrag zal de UvA 203 

investeren; c op welke wijze wordt dat geld verdeeld? Jordi: geschillencommissie (?) 204 
6) Vragen over de conceptbegroting; dwingender herformuleren.  205 

 206 
Vraag van gast: wat is de overweging om de strategische middelen beschikbaar te maken? 207 
  208 
8. Voorbereiden OV 209 
In aanwezigheid van Jaco (technisch voorzitter OV) is de besluiten- en actielijst van de 210 
overlegvergadering doorgenomen.  211 
 212 
9. Generieke Formats 213 
Dit agendapunt zal volgende week worden besproken.  214 
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10. Voorbereiden RvT 215 
Dit agendapunt zal volgende week worden besproken.  216 
 217 
11. CSR in de media      218 
Dit agendapunt komt te vervallen.  219 
 220 
12. Wvttk 221 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 222 
 223 
13. Rondvraag    224 
Samantha: vraag van FNWI ontvangen over de website van de UvA. De website is niet duidelijk, O&F 225 
gaat dit onderwerp bespreken.  226 
Tariq: geeft aan dat de USR VU op het overleg het onderwerp AUC heeft geagendeerd en het 227 
besturingsmodel 228 
Els: zouden afgevaardigden een paar uitnodigingen voor de Cobo willen meenemen? SAC weekend is 229 
één week voor Sinterklaas dus er zullen loodjes worden getrokken, budget voor cadeautje is 10 euro. 230 
Laura: verzoek mail medezeggenschapsevenement graag beantwoorden.   231 
 232 
Sluiting 233 
 234 
Dennis sluit de vergadering om 15:15 uur.     235 
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Besluiten       

Actielijst                     

141008-09 Zodra onderzoek naar extra studiekosten is afgerond; lid van FSR ACTA  uitnodigen voor PV. 
141015-01 Dossierhouders (hier komen de NAMEN VAN CSR-LEDEN die geen uitleg hebben gestuurd) 

sturen een uitleg dossiers aan Tom voor de website van de CSR. 
141015-03 Raadsleden geven ideeën voor het medezeggenschapsevenement door aan  
  Anneloes of Samantha. 
141022-01 Alle raadsleden vullen de datumprikker voor de kennismaking met (de FSR) FNWI in. 

Promemori 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om  
  zich aan de regels te houden. 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’14-’15 aan te nemen en zich hieraan te 

houden.  
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden  
  van informatie via sociale media, WC krant en specifiek Facebook en Twitter,  
  onder andere via het mediaschema. 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Dennis. Voor 

commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 
140917-12 De penningmeester agendeert elke eerste PV van de even maand een update over de interne 

financiën. 
141001-09 Er wordt afgesproken dat halverwege het jaar een herziening van de begroting zal plaats 

vinden. 
140903-02 Afgevaardigden sturen voor woensdag 10:00 uur een schriftelijke update over wat er speelt 

in de facultaire raden als reply op de concept agenda.  
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