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Agenda 
1. Opening 
2. Post 
3. Vaststellen notulen 
4. Mededelingen 
5. Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden 
6. Vaststellen agenda 
7. Adviesbrief instellingscollegegeldtarief 
8. Model OER 
9. Medezeggenschapsevenement  
10. Begroting 
11. Huisvesting 
12. Heiweekend 
13. Aanwezigheid G(O)V 
14. Leenstelsel 
15. Wvttk 
16. Rondvraag  
17. Sluiting 

1. Opening 
 Tariq opent de vergadering om 12:02 uur.  1 

2. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  2 

3. Vaststellen notulen 
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 3 

4. Mededelingen 
- Vanmiddag is de UvA-datatraining van Peter Hoekstra. 4 

- 10 december om 20:00 uur is het overleg met de RvA.  5 

- Er is een recordaantal stemmen uitgebracht voor de DvhJ-verkiezingen. 4 december is 6 

de voordrachtsavond en Ilse verzoekt alle raadsleden om hierbij aanwezig te zijn. 7 

- Anneloes is ongeveer 1 week p/m in het buitenland omdat ze vanuit daar ook werkt. 8 

Afgesproken is dat Anneloes voor iedere PV dat ze afwezig is een korte update schrijft. 9 

- Raadsleden geven aan dat zij veel waarde hechten aan een tijdige update via de mail. 10 

5. Update dagelijks bestuur, commissies  en afgevaardigden 
DB 11 

Vorige week vrijdag hebben een aantal leden van het DB met het DB van de COR overleg gehad 12 

omtrent de vervolgstappen na de GV. Hier is besloten om een reservedatum, 28 november, aan 13 

te houden mocht er een GV nodig zijn. Daarnaast is er een 'excuusbrief' uitgegaan naar het CvB 14 
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omtrent het nog niet stemmen over het Veiligheidsbeleid. Verder is de IAO-agenda opgesteld 15 

voor volgende week dinsdag (zie DB-notulen) en is er vrijdag een afspraak met het DB van de 16 

FSR-FGw, waar ook Tom aanwezig zal zijn, waar we zullen praten over de Profielschets 2016. 17 

Daarnaast heeft het DB een afspraak met het DB van de CMR (25 november, voor het IAO), en is 18 

er een nieuwe vergadering gepland met de Raad van Advies op 10 december 20:00. 19 

Dan een update betreffende het Instellingsplan (zodat we dit een keertje niet op de PV 20 

hoeven te behandelen). Zolang er geen nieuwe informatie is heeft het weinig zin om hier 21 

nogmaals over te delibereren. Tariq maakt een afspraak met de rector en gaat daar samen met 22 

Lina en mijzelf heen om een laatste keer onze bezwaren voor te leggen. Mochten er dan nog 23 

toezeggingen binnenkomen dan kunnen deze op een PV (of eventueel de GV van 28 november) 24 

besproken worden. Zo niet, dan kunnen de leden van de GV op basis van de huidige informatie 25 

hun standpunt bepalen en zou een e-mailstemming voldoende kunnen zijn. 26 

 27 

O&F 28 

Deze week begon met een meeting over meervoudige benoemingen die op het laatste moment 29 

helaas niet doorging. Maar voor de hard werkende DHVJ'ers was toen de week al lang 30 

begonnen. De dag erna alweer een pretting gesprek met onze rector. En dan woensdag een 31 

bijzondere dag met veel emotie waar nog gevolg aan gegeven gaat worden met nog meer 32 

besprekingen over het financiële beleid van de UvA en in het bijzonder van enkele faculteiten. 33 

Dan hadden we vrijdag ook nog eens een gezellige bespreking met de COR. 34 

Dan kwam nog eens naar voren dat volgens de ISO wel degelijk expliciet geld uit de 35 

reserves moeten worden gehaald om te investeren namens het leenstelsel, welke reserves dan? 36 

ja ik word er ook gek van. Is weer eens een groot huisvestingsoverleg plaatsgevonden en de VU 37 

wil nog niet over formats praten maar eerst een discussie over de visie hebben. 38 

 39 

O&O 40 

Afgelopen week hebben we in O&O alvast deel A van de mOER besproken, zodat we onze eigen 41 

mening straks kunnen vergelijken met de mening van de FSR'en. Deze week ontvangen we van 42 

de FSR'en de adviezen over de mOER. Een uiteindelijk oordeel zal gevormd worden nadat we de 43 

input van de FSR'en hebben meengenomen. De mOER zal de komende weken een terugkerend 44 

thema zijn in de commissievergaderingen. Daarnaast hebben we de reactie van het CvB op de 45 

brief van de GV over het Visiehoofdstuk van het IP voorbesproken, dit komt woensdag terug op 46 

de PV.   47 

 48 

V&C 49 

Dankzij jullie en alle andere mensen die keihard campagne hebben gevoerd, is het stemrecord 50 

van vorig jaar verbroken! Het is nog even afwachten wat er met de stemmen van een aantal 51 

'opgejutte' FGw'ers gaat gebeuren. Deze hebben namelijk niet op een docent gestemd maar op 52 

'alle docenten van de FGw' van het vak 'humaniteit'. Nu moet er dus gekozen worden of deze 53 

stemmen als blanco mee zullen tellen of helemaal niet en dus ongeldig zijn. Verder wil ik nog 54 

even zeggen dat het DvhJ-team alles ontzettend goed heeft geregeld voor de verkiezingsweek. 55 

Binnenkort zal deze week georganiseerd worden. Komende week worden de stemmen geteld. 56 

Afgelopen week is ook het organisatorische deel van het MZE geëvalueerd. Thumbs up voor 57 

Anneloes! Woensdag op de PV zullen we de inhoudelijke uitkomsten van het MZE bespreken. 58 

Ook is er aandacht besteed aan het IAO. V&C wil hiervoor graag de lunch met de Rector 59 

agenderen, Laura zal dan ook aanschuiven bij het overleg. Verder willen we de uitslag van de 60 

DvhJ graag in de mededelingen mede delen. 61 

 62 

Afgevaardigden 63 

 64 

AMC 65 

Model OER: We hebben de mOER besluitvormend besproken in de PV en een adviesmail naar de 66 

CSR opgesteld. De FSR is positief over het bindend worden van de mOER maar alleen als er een 67 

aantal artikelen naar deel B verplaatst worden of er uitzonderingsartikelen worden toegevoegd, 68 

zoals het BSA en het aantal studiepunten per onderwijseenheid.  69 

Bestuursmodel: Het instemmingsverzoek op het nieuwe bestuursmodel is besluitvormend 70 

besproken. We hebben besloten een 'nee, tenzij' brief op te stellen. We kunnen niet instemmen 71 



 Centrale Studentenraad 

studentenraad.nl/csr  ~  csr@studentenraad.nl 
 

Pagina 3 ~ 8 

omdat er belangrijke zaken missen in het model zoals dat er twee assessoren moeten zijn. Ook 72 

is er nog veel onduidelijk over het bestuursmodel voor Medische Informatiekunde. Volgende 73 

week zal de brief verzonden worden en volgt een formeel gesprek hierover met de decaan. 74 

OWI-MI: De overlegvergadering met het bestuur van Medische Informatiekunde heeft 75 

plaatsgevonden. Hier is de NSE besproken en de invulling van de werkgroep Academische 76 

Vaardigheden die binnenkort door de SR en OWI-MI wordt opgestart.  77 

Ganglunch: Dinsdag hebben we een ganglunch georganiseerd met alle studieverenigingen van 78 

het AMC/onze gang. Dit wordt maandelijks georganiseerd door één van de besturen/raden op 79 

onze gang.  80 

  81 

FdR 82 

OC-facebook pagina is inmiddels van kracht en over een week of 3 à 4 wordt de eerste OC-83 

meeting georganiseerd waar we de bachelernota over het college system zullen bespreken. 84 

 85 

FEB 86 

Nieuwe raadsstructuur: We hebben vanaf nu commissies, Education & Research en Organization 87 

& Media. 88 

mOER: Dit was door niemand echt begrepen, maar wel door een aantal mensen uitgezocht. Deze 89 

mensen zijn nu de input aan het omzetten in een bestand en komt morgen richting de CSR 90 

Facultair Strategisch Plan: We hebben besloten de adviesbrief toch nog niet te versturen. Sophie 91 

en ik zullen eerst een informele meeting hebben met de directie en alle vragen stellen. Mochten 92 

we dan nog niet tevreden zijn, gaat het ongevraagd advies er alsnog uit. 93 

Communicatie: Net als in de CSR hebben we in de FSR ook problemen met de communicatie van 94 

de universiteit. We hebben er een dossier van gemaakt en dit gaat zsm aangepakt worden. 95 

 96 

FGw 97 

Het DB van FSR-FGw heeft gisteren overleg gehad met de voorzitter van het College. De 98 

bezuiniging voor FGw blijkt uit te komen op 7-8 miljoen i.p.v. de verwachte 13 miljoen. De 99 

toegezegde korting van CvB wordt niet gecommuniceerd binnen FGw en Humanities Rally 100 

organiseert nog steeds acties. 101 

 102 

FMG  103 

Splitsing afdelingen: Op 5 november heeft de FSR FMG een instemmingsverzoek gekregen van 104 

de decaan over de splitsing van de afdelingen sociologie en antropologie per 1 januari 2015. De 105 

huidige afdelingsvoorzitter Prof. Dr. Jan Rath heeft aangegeven dat de gecombineerde afdeling 106 

zo groot is geworden, dat er behoefte bestaat om de disciplines meer ruimte te geven. Op dit 107 

verzoek moet uiterlijk 17 december gereageerd worden, indien we niet binnen deze termijn 108 

reageren, stemmen we automatisch in.  109 

Naamswijziging Psychology: Op 11 november heeft de FSR FMG een instemmingsverzoek 110 

gekregen van de decaan over de naamswijziging van de master Psychology per studiejaar 2015-111 

2016. In het CROHO label heeft per ongeluk de Nederlandstalige master van psychologie de 112 

naam 'Psychology' gekregen. Dit zorgt voor veel verwarring bij studenten die denken dat het 113 

om een Engelstalige opleiding gaat. Daarnaast hebben alle andere Nederlandstalige master 114 

opleidingen in Nederland ook de naam Psychologie. Om die reden zou de decaan graag deze 115 

naam wijzigen naar 'Psychologie'.  116 

Opleidingscommissies: Van enkele OC's hebben we vernomen (adhv vertrouwelijke stukken) dat 117 

zij onvoldoende betrokken worden bij het opstellen van de Regels en Richtlijnen. Dit is al 118 

aangekaart bij de EC, echter zit het probleem volgens sommige OC's in het feit dat formeel in de 119 

OER procedure geen rol voor de OC is gespecificeerd met betrekking tot de Regels en 120 

Richtlijnen. We gaan dit bij alle OC's navragen en zeker oppakken.  121 

OV: Vorige week woensdag hadden we OV waar we onderwerpen als Verhuizing REC en de 122 

Kaderbrief besproken. Wat betreft de bezuiniging werd ons verteld door Jeffrey Smits dat de 123 

studiepunt prijs en de extra korting in 2015 vervalt. Hierbij werd ook steeds benadrukt dat de 124 

FMG in tegenstelling tot FdR en FGw geen 'grote problemen' in de toekomst voorziet.  125 

SVOC dag + Actie op De Brug: Een week geleden hebben we de SVOC dag georganiseerd. Dit was 126 

erg succesvol en we hebben dan ook veel input van studieverenigingen en OC's gekregen. Het 127 

idee is om dit evenement nog een keer te organiseren. Daarnaast hadden we maandag en 128 
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dinsdag een leuke pr-actie op de Brug waar we dmv stellingen meningen hebben gepeild over 129 

onderwerpen als: internationalisering (voldoende informatievoorziening?), Blended Learning 130 

(zouden hoorcolleges direct digitaal aangeboden moeten worden?), Selectie aan de poort 131 

verbetert kwaliteit van het onderwijs? Het was erg leuk om studenten aan te spreken en 132 

'zichtbaar' te zijn als de FSR.  133 

 134 

FNWI    135 

We hebben maandag BO gehad. Eerst wat algemene dingen, dan onderwerpen die aan bod zijn 136 

gekomen. Het DT stuurt ons binders met alle informatie wbt de verkenningscommissies. Die 137 

worden door ons samengevat en op de website geplaatst, nadat ze nog even langs het DT zijn 138 

geweest. 139 

"BYOD": De FSR heeft voorgesteld om net zoals in de TU's Eindhoven en Delft, laptops en 140 

software met korting aan te bieden, die collectief ingekocht kunnen worden, alsmede een 141 

collectieve verzekering, en leenlaptops. Dat laatste blijkt al te bestaan. DT was hier alleen 142 

positief over als dit helemaal door externe partijen geregeld zou worden, en geen extra werk 143 

zou opleveren voor FS. 144 

Procedureafspraken: We hebben nog steeds geen nieuwe versie van de procedureafspraken 145 

rond samenwerking ontvangen, dit komt vooral doordaat het BO van de VU pas twee weken 146 

geleden was, en de in één keer een nieuwe versie naar ons allebei willen sturen. Vanaf januari 147 

gaat de decaan proberen om alle 3 de BO's met de FSRren in één week te plannen. Verder 148 

hadden we nog wat opmerkingen over formuleringen in de afspraken, zoals of er meerdere 149 

verzoeken in één instemming zouden komen. 150 

D-student: Het DT gaat akkoord met de nieuwe voorwaarden voor de d-student 151 

(studentassessor). Zij is aanwezig bij de DT vergaderingen en mag ook punten agenderen, en 152 

heeft voor elk gesprek een informeel moment met de decaan. Sommige dingen die worden 153 

besproken zijn vertrouwelijk. 154 

Samenwerking: In een oude brief van het CvB stond dat er met de FSR gesproken zou worden 155 

over het nut en de noodzaak van samenwerken met de VU. Het nut is ons wel duidelijk, de 156 

noodzaak minder. De 'noodzaak' werd ons uitgelegd als dat de betawetenschappen nu niet 'op 157 

de kaart' staan en net niet boven het maaiveld uitsteekt. Door samenwerken zou dit wel 158 

gebeuren, en zouden er veel meer subsidies en grote bedrijven onze kant op komen. Deze 159 

dingen zijn ook voordelig voor onderwijs en studenten, omdat studenten ook tijdens hun studie 160 

al meer met heel interessant onderzoek in aanraking kunnen komen. Dit zou niet gebeuren 161 

zonder samenwerking. 162 

FSP: Het FSP wordt alvast een beetje besproken, ookal hebben we het pas net (die dag?!) 163 

ontvangen. Er worden wat vragen gesteld over kleine inhoudelijke dingen, en dingen waar we 164 

ook al met het instellingsplan mee bezig zijn (zoals de rendementsKPI van 80%). 165 

PV: Er zijn principiële gesprekken gevoerd over het BSA en Honours. Ook dingen uit de mOER 166 

zijn behandeld, die worden vandaag naar de CSR opgestuurd.  167 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 168 

7. Adviesbrief instellingscollegegeldtarieven 
De CSR besluit unaniem om de reactie op de adviesaanvraag instellingscollegegeldtarieven te 169 

versturen, mits de commissie O&F akkoord gaat. De CSR reageert negatief op het adviesverzoek 170 

van het CvB t.a.v. de instellingstarieven collegegeld 2015-2016, tenzij aan een aantal 171 

uiteengezette vragen en voorwaarden tegemoet gekomen wordt.  172 

8. Model OER  
Op 31 oktober jongstleden heeft de CSR van het CvB een instemmings-/adviesverzoek 173 

ontvangen voor de model OER. Op de meeste artikelen heeft de CSR instemmingsrecht, op een 174 

enkele adviesrecht, en een paar artikelen zijn überhaupt uitgesloten van medezeggenschap. Het 175 

bindend maken van de mOER is voor faculteiten een vrij ingrijpende verandering. Zij kunnen 176 

namelijk geen ‘officiële’ invloed meer uitoefenen op de inhoud van deel A (het facultaire deel) 177 

van de OERen, terwijl dit document toch ‘bepaalt’ hoe het onderwijs aan een faculteit er uit 178 

komt te zien. Omdat het voor de FSR’en zo’n belangrijk document is heeft de CSR alle FSR’en 179 
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gevraagd om advies te leveren over de concept mOER waar de raden op moeten adviseren. De 180 

deadline voor het advies van de FSR’en is 19 november. De adviezen zullen uitgebreid 181 

besproken worden op de CV’s van 20 en 27 november. Op de PV van 26 november zal de raad 182 

de mOER bespreken met kennis van de standpunten van de FSR’en en van O&O. Op de PV van 3 183 

december zal de concept adviesbrief over de mOER ter stemming voorgelegd worden. Mochten 184 

er dan nog dingen moeten worden aangepast, heeft de CSR nog een week de tijd om dingen aan 185 

te passen voor de brief (op uiterlijk 12 december) verstuurd moet worden. 186 

9. Medezeggenschapsevenement  
Op 31 oktober vond het eerste MZE van dit jaar plaats. Dit was een avond waarin de CSR en alle 187 

FSR’en waren uitgenodigd om met elkaar te socializen en elkaar beter te leren kennen. Het was 188 

ook een avond waarin er veel inhoudelijke dingen werden besproken. De dossierhouders zullen 189 

de punten genoemd in de brainstormsessies oppakken. Vraag is of de CSR een actielijst wil 190 

opstellen aan de hand van verbeterpunten die die aan bod kwamen in het vragenspel, zoals een 191 

algemene agenda waarin de PV’s van alle raden staan. Hier is behoefte aan en het DB zegt toe 192 

om deze actielijst te maken (actiepunt 141119-01). Anneloes stuurt het Vergaderstuk MZE 193 

door naar de FSR’en zodat zij ook actiepunten kunnen oppakken als ze dat willen (actiepunt 194 

141119-02). 195 

10. Begroting  
De commissievoorzitter O&F heeft vorige week de ontwerpbegroting ontvangen en werd 196 

onverwachts gevraagd deze vertrouwelijk te houden en alleen met de dossierhouders te delen.  197 

Er is namelijk een angst vanuit het College dat de ontwerpbegroting uitlekt terwijl deze nog 198 

aangevuld moet worden. Het voorstel van de dossierhouders/het DB is dat zo snel mogelijk in 199 

het technisch overleg met de vicevoorzitter van het CvB en het hoofd financiën erop 200 

aangedrongen moet worden om de ontwerpbegroting met de hele Centrale Studentenraad te 201 

delen. Anders kan de raad zijn werk niet goed doen. In afwachting op dat overleg zouden de 202 

relevante delen van de ontwerpbegroting (hoofdstuk 1 en 2) al in een CSR bestand gecopy-203 

pasted kunnen worden en na afloop van de PV binnen de raad gedeeld kunnen worden. Daarbij 204 

het nadrukkelijke verzoek om het bestand niet door te sturen of anders te verspreiden. De raad 205 

gaat akkoord met dit voorstel. 206 

De vervolgacties zijn: 207 

• 20 november: ontwerpbegroting beeldvormend bespreken / technisch overleg voorbereiden 208 

• 27 november: ongevraagd advies (ontwerp)begroting oordeelvormend O&F 209 

• 3 december: ongevraagd advies (ontwerp)begroting besluitvormend PV (actiepunt 141119-210 

03). 211 

 De decaan van FGw heeft de centrale begroting gedeeld met de hele FSR-FGw en 212 

daarbij aangegeven dat de informatie vertrouwelijk is. De afgevaardigde FGw houdt de CSR op 213 

de hoogte over de stand van zaken met betrekking tot de bespreking van de centrale begroting 214 

binnen de FGw (actiepunt 141119-04). 215 

 De CSR constateert dat er is dit jaar veel onrust is over de begroting en het 216 

allocatiemodel. Deze onrust leeft in alle lagen van de universiteit: onder studenten en 217 

medewerkers én onder bestuurders van faculteiten. Om een duidelijker beeld te krijgen wat er 218 

speelt, waar de problemen zitten en welke mogelijkheden er zijn, heeft de commissie O&F het 219 

volgende bedacht: Le Tour des Facultés. Concreet zou een ronde langs de faculteiten betekenen 220 

dat de dossierhouders op financiën de komende twee weken afspraken proberen te maken met 221 

de decanen en/of hoofden bedrijfsvoering van de faculteiten. Bij het gesprek zijn de 222 

dossierhouders van de CSR, de afgevaardigde en de dossierhouder van de betreffende FSR 223 

aanwezig. Er zijn van te voren vragen opgesteld en van elk gesprek wordt een kort verslag 224 

geschreven. 225 

De CSR ziet de problematiek rond slechte informatievoorziening. De raadsleden weten 226 

niet wat waar is en ze weten niet wat met het allocatiemodel mogelijk is. De CSR is het eens met 227 

de door O&F geschetste aanpak om langs alle decanen te gaan. Op die manier hoort de raad ook 228 

andere geluiden dan dat van het CvB en het geeft meer inzicht in waar de pijn ligt en wat de 229 

mogelijkheden zijn. De commissieleden benadrukken dat het plan is ontstaan om de FSR’en te 230 

kunnen informeren en hun advies in te winnen. Op de PV van 10 december zal de opbrengst van 231 

de Le Tour des Facultés besproken worden (actiepunt 141119-05). 232 
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11. Huisvesting   
De CSR wordt geïnformeerd over de huisvestingsrapportage mei t/m augustus 2014. Dit 233 

document geeft weer wat er is gebeurd en wat er staat te gebeuren en op welke termijn. De raad 234 

verzoekt de dossierhouder om bij het overleg met de UvA aan te kaarten wanneer en hoe er 235 

gecommuniceerd gaat worden over de huisvestingsplannen. 236 

12. Heiweekend  
De CSR bespreekt het voorstel van het SAC voor het heiweekend.  237 

 Willen jullie surprises, gedichten of allebei? Het mag allemaal, als je maar iets 238 

maakt. 239 

 Zijn er mensen die vrijdagavond al willen vertrekken? Het huisje is beschikbaar 240 

van vrijdagavond t/m maandagochtend en ongeveer de helft van de raadsleden zal 241 

vrijdagmiddag al  naar Drenthe vertrekken.  242 

 Vinden jullie het oké om 5 euro voor drank neer te leggen? De raad gaat hiermee 243 

akkoord. 244 

13. Aanwezigheid G(O)V  
De CSR bespreekt de aanwezigheid van CSR-leden bij vergaderingen. In de werkafspraken staat 245 

dat OV’s, PV’s en GV’s dezelfde status hebben en deze in principe voor alle andere afspraken van 246 

raadsleden gaan. Hierbij wordt opgemerkt dat de GOV pas zeer laat werd aangekondigd. 247 

Afgelopen weken gingen er regelmatig raadsleden eerder weg omdat zij andere verplichtingen 248 

hadden. Voor een PV staat echter 3 uur en eerder weggaan kan eigenlijk niet. Els zoekt het 249 

reglement op over de mogelijkheid om afwezig te zijn bij verplicht onderwijs en stuurt dit door 250 

naar de raad (actiepunt 141119-06).  Raad komt later terug op de werkafspraken en 251 

bespreekt dan in hoeverre de raadsleden deze nog naleven (actiepunt 141119-07). 252 

Afwezigheid bij een vergadering dient per tekstbericht te worden doorgeven aan Dennis. 253 

14. Leenstelsel  
Het Wetsvoorstel Studievoorschot is de grootste hervorming in het Hoger Onderwijs sinds de 254 

invoering van de Bachelor/Master-structuur. Dit wetsvoorstel, ingediend door Minister Jet 255 

Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wordt gesteund door de Tweede Kamer-256 

fracties van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Onlangs is het wetsvoorstel aangenomen door de 257 

Tweede Kamer, en gaat zodoende op weg naar de Eerste Kamer. Mocht de wet beide Kamers 258 

ongeschonden passeren dan zal deze per 1 september 2015 in werking treden. Ook voor 259 

studenten aan de Universiteit van Amsterdam heeft dit wetsvoorstel grote gevolgen. De CSR 260 

inventariseert de pijnpunten van het wetsvoorstel Studievoorschot voor UvA-studenten: 261 

- Wat betreft de door de VSNU toezegde investeringen in de jaren ’17, ’18 en ’19 is het  262 

onduidelijk hoeveel er door de UvA geïnvesteerd gaat worden. En zo ja, in welke vorm? 263 

- Studenten die nu aan de drie faculteiten studeren waar bezuinigd wordt, betalen 264 

volgens een aantal raadsleden voor onderwijs van mindere kwaliteit. Het is belangrijk 265 

om in communicatie naar aspirant-studenten een toelichting te geven over wat de 266 

investering inhoudt en waarom die al dan niet zal plaatsvinden. 267 

- Het studeerbaar maken van de bachelorprogramma’s brengt het risico met zich mee 268 

dat vakken makkelijker worden en het niveau van opleidingen omlaag gaat. Dit is voor 269 

sommige raadsleden universitair beleid en wordt in hun ogen niet persé door 270 

ministerie ingegeven. 271 

- Het leenstelsel demotiveert studenten om iets extra’s naast hun studie te doen omdat 272 

ze moeten gaan lenen voor elk jaar dat ze extra moeten studeren.  273 

- Het leenstelsel is niet ontwikkeld om studenten zo snel mogelijk te laten studeren 274 

omdat ze zo min mogelijk willen lenen. Het is ontwikkeld om studenten te laten lenen 275 

voor hun studie en dit te zien als een investering in hun toekomst, die zij later zullen 276 

terugbetalen. Doordat het belang van snel studeren is toegenomen, worden studenten 277 

niet meer gemotiveerd om zich persoonlijk te ontwikkelen via extra-curriculaire 278 

activiteiten. 279 
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- Amsterdamse studenten worden het hardst getroffen door deze maatregel omdat zij de 280 

hoogste woonlasten hebben. De kans bestaat dat minder mensen ervoor kiezen om in 281 

Amsterdam te gaan studeren. 282 

De vraag is hoe de CSR deze bezwaren kenbaar wil maken. De voorkeur van de raad gaat ernaar 283 

uit om een ongevraagd advies te sturen naar het CvB waarin voorgesteld wordt om gezamenlijk 284 

een open brief te sturen naar de Minister van Onderwijs. Dennis stelt de conceptbrief op en 285 

deze zal in O&O worden besproken (actiepunt 141119-08). 286 

15. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 287 

16. Rondvraag  
- Youssri verzoekt de afgevaardigden om de mail te beantwoorden over de OC’s. 288 

- Samantha vraagt of alle afgevaardigden de begroting van hun faculteit hebben 289 

ontvangen. 290 

- Ilse vraagt of alle afgevaardigden aanwezig zijn bij de financiële radenbijeenkomst van 291 

vanavond. 292 

- Samantha zal de e-mailadressen van afgevaardigden toevoegen aan e-mailgroep 293 

raden@studentenraad.nl (actiepunt 141119-09). 294 

17. Sluiting 
Tariq sluit de vergadering om 14:39 uur.    295 

Besluiten 
141119-01 De CSR besluit de reactie op de adviesaanvraag instellingscollegegeldtarieven 296 

te versturen, mits commissie O&F akkoord gaat.  297 

Actielijst 
141103-01 Anneloes maakt vergaderstuk Medezeggenschapsevenement met 298 

belangrijkste inhoudelijke punten uit de sessies en leerpunten voor een 299 

volgend evenement.  300 

141112-01 Het DB bepaalt wat de vervolgstappen zijn m.b.t. de brasbrieven. 301 

141112-02 De dossierhouders zoeken uit of het instellingscollegegeldtarief meer mag zijn 302 

dan kostendekkend. 303 

141119-01 Het DB maakt een actielijst van de verbeterpunten die naar voren zijn 304 

gekomen tijdens het vragenspel van het Medezeggenschapsevenement.   305 

141119-02 Anneloes stuurt het document door naar de FSR’en zodat zij actiepunten 306 

kunnen oppakken als ze dat willen. 307 

141119-03 Het ongevraagd advies (ontwerp)begroting wordt geagendeerd om 308 

besluitvormend te bespreken op de PV van 3 december. 309 

141119-04 De afgevaardigde FGw houdt de CSR op de hoogte over de stand van zaken 310 

met betrekking tot de bespreking van de centrale begroting binnen de FGw. 311 

141119-05 Op de PV van 10 december zal de opbrengst van Le Tour des Facultés besproken312 

   worden. 313 

141119-06 Els zoekt het reglement op over de mogelijkheid om afwezig te zijn bij 314 

verplicht onderwijs en stuurt dit door naar de raad. 315 

141119-07 Raad komt later terug op de werkafspraken over aanwezigheid bij 316 

vergaderingen en bespreekt dan in hoeverre de raadsleden deze nog naleven. 317 

141119-08 Dennis stelt de conceptadviesbrief Wetsvoorstel Studievoorschot op en zal 318 

deze in O&O bespreken. 319 

141119-09 Samantha voegt de e-mailadressen van afgevaardigden toe aan de e-320 

mailgroep raden@studentenraad.nl. 321 
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Pro memori 
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 via tekstbericht. Voor commissievergaderingen geven zij hun 
afwezigheid door aan de commissievoorzitter via tekstbericht. 

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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