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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. Blended learning  
8. Instellingscollegegeldtarief 
9. DvHJ  
10. Meerjaren Huisvestingsplan  
11. Begroting  
12. W.v.t.t.k. 
13. Rondvraag  
14. Sluiting 

1. Opening 
 Dennis opent de vergadering om 12:00 uur.  1 

2. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  2 

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

4. Mededelingen 
- Het evaluatieweekend zal plaatsvinden op 7 en 8 februari 2015. 4 
- De fietsenkelder heeft openingstijden gekregen. 5 

Els komt binnen om 12:08 uur. 6 

5. Update dagelijks bestuur, commissies  en afgevaardigden 
DB 7 
Vorige week hebben we gesproken met Humanities Rally, het pandoverleg bijgewoond 8 
(nogmaals, tussen 24 december en 5 januari gaat Crea dicht), en heeft het VZO plaatsgevonden, 9 
net als de meeting met de Adviesraad. Verder hebben we deze week nog een overleg met onze 10 
contactpersoon bij het ISO (Aart), en hebben we nagedacht over de OV en de daaruit 11 
voortvloeiende opmerkingen (komt terug op een PV na het reces). Daarnaast gaan de 12 
commissievoorzitters deze week en na het reces dossiergesprekjes houden met hun 13 
commissieleden. 14 
 15 
O&F: 16 

 

Notulen van de plenaire vergadering van  
de Centrale Studentenraad [17 december 2014] 

  
Aanwezig Tariq Sewbaransingh, Dennis van Velzen, Samantha van den Hoek, Jordi Beckman,  Lina van Hirtum, Tom Lotten, Els 

Aarts, Stefan Wirken, Ilse Blomberg, Gamze Ulker, Laura Benner, Linda van Exter, Anneloes Dijkstra, Youssri Lachkar 
Afwezig  
Gast  
Notulist Pauline Vincenten 

 



 

Met toestemming van de commissie zullen de officiële O&F evaluatiegesprekken na de 17 
kerstvakantie plaatsvinden. Een enthousiast commissielid heeft zelfs nog een afspraak 2 dagen 18 
voor kerst met een medewerker. Het cateringoverleg is geprikt en staat gepland voor na het 19 
reces. De invoering van betalen met de collegekaart is afgerond en ingevoerd en dat voor zover 20 
nog zonder problemen. Een concept adviesbrief (in overeenstemming met het PV oordeel) voor 21 
de meervoudige benoeming is voorgelegd aan de COR dossierhouder, hier ligt nu nog het plan 22 
voor op tafel om een email stemming te houden. Over het profileringsfonds is weer gesproken 23 
met de vertegenwoordigers en hier is wel enige consensus, n.a.v. het gesprek met HJZ, in januari 24 
start de officiële werkgroep, maar zonder de HvA. Tijdens genoemd gesprek is ook gesproken 25 
over het instellingscollegegeldtarief hier zal ook eindelijk een werkgroep over starten. Tijdens 26 
de commissievergadering zijn weer de de huisvesting en de begroting besproken. Tevens het 27 
plan om de openingstijden voor de UB aan te passen. Dit zal ook op de PV terugkomen net als 28 
het instellingscollegegeld waar HJZ vragen over heeft gesteld. 29 
 30 
O&O: 31 
Afgelopen vrijdag is dan eindelijk, op de dag dat de reactietermijn verstreek, de MOERbrief 32 
verstuurd, waarin we adviseren tegen het bindend maken van de MOER en daarom niet 33 
instemmen met de artikelen waar instemmingsrecht op van toepassing is, en negatief adviseren 34 
waar adviesrecht van toepassing is. In de commissie hebben we het ongevraagd advies over 35 
Blended Learning besproken, dit komt woensdag terug in de PV. Daarnaast stond UvA Matching 36 
op de agenda, terug van weggeweest. Dit zal na het kerstreces op de PV agenda verschijnen, 37 
opdat we het CSR-oordeel kunnen meenemen naar de stuurgroep eind januari. Verder vindt 16 38 
december dan eindelijk de UCO plaats, waar de enquete studieadviseurs hopelijk goedgekeurd 39 
zal worden zodat we die eindelijk eens kunnen afnemen. Ook hebben Dennis en ik 16 december 40 
een afspraak met een hoogleraar sociologie, om het te hebben over honorcodes. Dit onderwerp 41 
komt deze week terug in de CV en zal vrijdag ook besproken worden in de AIEC, waar ik heen ga 42 
samen met Tariq. 43 
 44 
V&C: 45 
V&C knalt nog even lekker door zo voor het kerstreces. Docent van het Jaar is bezig met de 46 
organisatie voor de Dies. Dit belooft een waar spectakel te worden. Meer hierover 47 
(informerend) op de pv. Daarnaast is het eerste begin gemaakt voor de verkiezingen. Deze zijn 48 
pas in mei, maar daar moet zoveel voor gebeuren dat we gewoon nu al beginnen. Daar later 49 
meer over. 50 

Naar aanleiding van de brainstorm over de verkiezingen kwamen we op het 51 
onderwerp politieke jongerenorganisaties. Één partij wil ook mee gaan doen met de SR 52 
verkiezingen komend jaar. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling en bespreken dit daarom 53 
graag met de rest van de raad tijdens de pv (vergaderstuk volgt). 54 

Dinsdag 16 december organiseert de UvA een kerstevent op het pleintje voor REC E. 55 
Hier zal de CSR ook een kraampje krijgen. Er wordt gratis chocolmelk en gluhwein uitgedeeld! 56 
Kom dus allemaal gezellig even langs. 57 
 58 
Afgevaardigden 59 
 60 
AMC 61 
WC-krant: Eind januari zal de eerste wc-krant hangen op het AMC! Mijn raad staat er positief 62 
tegenover. Gab zal onze krant fotoshoppen naar de groene AMC stijl maar het format blijft exact 63 
hetzelfde. We gaan proberen iedere maand een krant uit te brengen en indien dit te vaak is 64 
wordt het eens per twee maanden. Op de wc's van het AMC mag alles worden opgehangen: 65 
studieverenigingen en partijen hangen het ook vol met posters, dus we hebben geen kaders 66 
nodig. In het CREA deel zetten we interessante mededelingen/congressen/workshops/ 67 
onderwijsinhoudelijke evenementen. We kunnen gratis kleur printen. Over de naam wordt nog 68 
even gebrainstormd want niet iedereen vindt 'wc-krant' ideaal. Kortom, we zijn weer een stapje 69 
dichterbij #wc-krantneemtdeUvAover 70 
Alliantie VUmc en AMC: In 2015 zal de FSR een instemmingsverzoek krijgen voor de 71 
bestuurlijke fusie tussen het VUmc en het AMC. Op zich heeft een bestuurlijke fusie nog weinig 72 
concrete impact op het onderwijs. Maar, het is natuurlijk wel een stap in de richting van fuseren 73 
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op andere niveaus. Dat kan invloed hebben op bijv. welke afdelingen nog in ons ziekenhuis 74 
zitten en daarmee waar en door wie we les krijgen. Ook kan het van grote invloed zijn op de co-75 
schappen. We gaan volgende week een strategie uitzetten hoe we dit dossier zullen oppakken 76 
en meer informatie gaan inwinnen.  77 
Visie: Onder het mom van 'goede voornemens" gaan we aanstaande maandag onze PV besteden 78 
aan ieders 'peiler'  voor 2015. Zo kunnen we 10 zaken echt gaan aanpakken en tot een succes 79 
maken. De bachelorherziening en alliantie zullen zeker de revue passeren. Een soort visie-PV 80 
dus! En die zullen we afsluiten door met z'n allen de stad in te gaan :)  81 
Overig: We hebben een prachtige kerstkaart gemaakt voor de 20 meter hoge kerstboom in 't 82 
AMC. De uitslagen van de Sinterklaas enquête worden nu geanalyseerd.  We hebben bijna-83 
eindelijk-net-niet onze FSR-vesten binnen. 84 
 85 
FdR 86 
De oerwijzgingsvoorstellen zijn door ons ontvangen afgelopen vrijdag. Deze omvatten een 87 
aantal heftige maatregelen om het rendement van de FdR te verhogen. De meest ingrijpende 88 
voorgestelde maatregel blijft de examengeledigheidsduur van 4 jaar waar ik eerder aan 89 
gerefereerd heb. Dit wordt door ons als zeer onwenselijk gezien, doch zien wij in dat er iets 90 
moet gebeuren om onze faculteit weer op een gezond rendement te krijgen. Vanavond hebben 91 
wij PV waar alle OER-wijzigingen besproken zullen worden. 92 

In een later stadium zullen wij het FSP behandelen. Over dit document zijn vorige week 93 
tijdens de OV reeds vragen gesteld, deze waren van verhelderende aard. Het officiele 94 
instemmingsverzoek heeft ons ook nog niet bereikt.  95 
 96 
FEB 97 
Facultair strategisch plan: gisteren is opnieuw het fsp besproken. In de ov van vorige week 98 
zijn enkele toezeggingen gedaan door de decaan. Gisten in de pv bleek dit echter niet genoeg. 99 
We zullen vrijdag de brief versturen waarbij we aangeven niet in te stemmen.  100 
Begroting: vrijdag gaat ons (positief) advies over de begroting eruit. Wel uien we daarin nog 2 101 
zorgen,  namelijk over de dalende onderzoeksgelden en over de mogelijkheid tot het uitbreiden 102 
van de 2e en 3e geldstroom.  103 
mOER: dit punt is na het advies van de csr niet meer zo urgent,  wel denken we nog na over de 104 
gevolgen en hoe we daarmee om moeten gaan,  als de mOER wel bindend wordt. 105 
 106 
FGw 107 
We hebben vorige week de sollicitaties voor de werkgroepen afgerond, en zij zijn ingesteld en 108 
in veel gevallen ook al begonnen. Alle informatie over profiel 2016 en de werkgroepen staat op 109 
onze website. Nu wordt het tijd voor ons om te reflecteren op dit proces en ons af te vragen of 110 
we tevreden zijn met de lading die op deze manier wordt gedekt, of dat er aanvullingen nodig 111 
zijn. Deze week is een nieuwe sollicitatieronde van start gegaan: die voor een nieuwe 112 
raadsassistent. Na een briefselectie hebben we deze week vier mensen uitgenodigd om op 113 
gesprek te komen, erg spannend. Verder hebben we een studiebegeleidingenquete 114 
gepresenteerd aan alle studieadviseurs van de FGw, zijn we bezig met de adviesaanvraag over 115 
de KPI’s, gaat het advies over International Dramaturgy deze week de deur uit (een Ja, mits) en 116 
moeten we ons gaan buigen over de vraag of we ons een volledig kerstreces kunnen 117 
veroorloven.  118 
 119 
De dossierhouders van de studieadviseursenquete van de CSR nemen contact op met de 120 
dossierhouders van de studieadviseursenquete van de FSR (actiepunt 141217-01). 121 
 122 
FMG  123 
CROHO-Labels: De afgelopen week is er veel gebeurd omtrent het reduceren van de CROHO-124 
labels.  De OC van de ILO heeft zich positief uitgelaten over de wijziging, maar wij als 125 
studentenraad zijn er nog niet over uit. In het gesprek met een medewerker van academische 126 
zaken werd een aantal knelpunten duidelijk. Ten eerste verliezen wij ons instemmingsrecht op 127 
een opleidingswijziging volledig, doordat juridisch gezien wij (waarschijnlijk) geen 128 
instemmingsrecht kunnen afdwingen voor de zogenaamde tracks. Ten tweede bestaat de 129 
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mogelijkheid bestaat dat wanneer wij niet instemmen de wijziging alsnog plaatsvindt. 130 
Donderdag zal in de PV besloten of we in- of tegenstemmen.  131 
Aanstelling nieuwe decaan: De FSR FMG gaat donderdag een officiële reactie op het hoorrecht 132 
voor de aanstelling van de nieuwe decaan Fisscher versturen.  133 
PR-kerstactie: Donderdag staan we in het LCC met een houten kerstboom, om net als tijdens 134 
het kerstevent, de wensen van studenten te inventariseren en zichtbaar zijn voor studenten 135 
 136 
FNWI  137 
OERen en FSP: We zijn begonnen met een taakverdeling van de OERen en een eerste beeld en 138 
oordeelvorming over het FSP. Op de laatste pv zijn een aantal honoursregelingen besproken. 139 
Samenwerking VU: We zijn nog steeds met de procedure afspraken bezig. Vanochtend was er 140 
een IO waarin we weer vragen hebben gesteld over de procedure afspraken. Het geen 141 
instemmingsrecht hebben op joint programmes blijft voor ons een moeilijk punt. Ook hebben 142 
we vijf instemmingsverzoeken tegelijk op joint programmes, van nu al lopende joint degrees. 143 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. Het punt over de openingstijden van de UB is komen te vervallen 144 
en dit wordt vervangen door het Instellingscollegegeldtarief. 145 

7. Blended learning  
De CSR bespreekt de  conceptadviesbrief blended learning per paragraaf: 146 
 147 
Videocolleges:  148 
De brief heeft betrekking op audio- en videocolleges. Er was binnen de commissie O&O 149 
overeenstemming over dat de videocolleges voor alle studenten even goed bereikbaar moeten 150 
zijn. Zin toevoegen: “Online colleges zijn een randvoorwaarde die de studeerbaarheid ten goede 151 
komt.” Docenten moeten echter ook de vrijheid behouden om hun hoorcollege niet online te 152 
zetten. Het risico is bijvoorbeeld dat er in opnames geknipt zal worden en de tekst uit de 153 
context wordt gehaald. Dit is bij Rechten de afgelopen jaren echter niet gebeurd. Bovendien 154 
worden de colleges nu al opgenomen door studenten met mobiele telefoons. Dan kun je er beter 155 
voor zorgen dat de colleges goed opgenomen worden en beschikbaar zijn voor alle studenten. 156 
De raad wil daarom in de brief zetten dat er alleen in bijzondere gevallen afgeweken kan 157 
worden van het opnemen van videocolleges omdat zo tegemoet gekomen kan worden aan de 158 
docenten die er bezwaar tegen hebben dat hun college opgenomen wordt. Samantha geeft aan 159 
dat bij de FEB het niet beschikbaar zijn van audiovisuele middelen als excuus wordt gebruikt 160 
om colleges niet op te nemen. De dossierhouder zal een zin opnemen waarin gesteld wordt dat 161 
de UvA moet kijken naar de technische middelen om het opnemen van hoorcolleges mogelijk te 162 
maken. De negatieve zin op r. 16 vervangen door: “De CSR wil graag gelijkheid…”. Tot slot: 163 
expliciteren wat het advies van de CSR is. 164 
 165 
Digitaal toetsen: 166 
Linda geeft aan dat de voordelen van digitaal toetsen nog niet afgewogen zijn tegen de kosten 167 
en het daarom lastig is om nu al te besluiten wat de CSR wil adviseren. Tariq merkt op dat in de 168 
businesscase die is afgenomen in de meest negatieve scenario de kosten lager zijn dan de baten 169 
omdat de administratie minder kostbaar is en docenten meer tijd overhouden voor het 170 
nakijken. De raad wil een zin toevoegen over de voordelen van digitaal toetsen. Lina mailt de 171 
tekst hiervoor naar Stefan. Tot slot: expliciteren wat het advies van de CSR is. 172 
 173 
Digitale leeromgeving: 174 
Geen op- of aanmerkingen. 175 
 176 
Tariq adviseert om er een ongevraagd advies van te maken gericht aan het College en te vragen 177 
om de brief door te sturen aan de betreffende werk- en stuurgroepen. Daarnaast zal de 178 
dossierhouder de brief zelf versturen naar de werk- en stuurgroepen. 179 
 180 
Besluit 141217-01 181 
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De CSR besluit na stemming om de adviesbrief Blended Learning te versturen aan het College, 182 
met inachtneming van de tekstuele wijzigingen zoals verwoord tijdens de PV van 17 december 183 
2014. 184 

8. Instellingscollegegeldtarief   
De dossierhouder zal een mail opstellen aan het  hoofd JZ waarin zij uitlegt dat de CSR nog geen 185 
besluit heeft genomen, en deze voorleggen aan de commissie O&F. 186 

9. DvHJ  
De CSR wordt geïnformeerd over de hulp die nodig is bij de Dies Natalis. Gamze, Anneloes, Jordi, 187 
Tariq en Dennis zeggen hun hulp toe en Linda is reserve. 188 

10. Huisvestingsplan  
De CSR heeft de Begroting 2015 ontvangen met een adviesverzoek. Bij de begroting is het 189 
Meerjaren Huisvestingsplan (HvP) en het voorlopig advies van de stuurgroep ICT toegevoegd. 190 
De raad wordt door de dossierhouder geïnformeerd over het Huisvestingsplan. 191 

11. Begroting  
De CSR bespreekt de begroting 2015. Het tijdspad ziet er als volgt uit: 192 

• 3 december:  binnenkomen adviesverzoek 193 

• 11 december: beeldvormend O&F 194 

• 17 december: oordeelvormend PV 195 

• 7 januari:  oordeelvormend brief PV 196 

• 14 januari:  besluitvormend brief PV 197 

• 20 januari:  deadline versturen advies 198 
 199 
In de adviesbrief over de Begroting 2015 wil de CSR het volgende aankaarten:  200 
- Proces 201 
  -- FSR’en betrekken (bijv. door gesprek tussen decaan en FSR over gevolgen van kaderbrief 202 
voor faculteit) 203 
  -- CSR eerder betrekken, in de planning opnemen wanneer het technisch overleg plaatsvindt 204 
en hoe het advies van de CSR opgevolgd wordt, standaard vicevoorzitter CvB uitnodigen bij de 205 
‘BegrotingsOV’  206 
  -- Instemmingsrecht op de Begroting 207 
- Allocatiemodel: niet zo maar buiten-binnen maar academische afweging, diploma definitie 208 
wijzigen, aankondiging vervolg advies 209 
- Houtskoolschets: voldoende tijd 210 
- Duidelijkheid leenstelsel investeringen 211 
- Onderwijsprijzen/inzet strategisch potje 212 
- Huisvestingsplan 213 
 214 
Raadsleden geven aan dat zij ook graag antwoord willen van het College op de volgende vragen: 215 
- Hoe worden de huisvestingskosten uitgewerkt voor FdR en FGw? 216 
- Wat zijn de precieze effecten voor faculteiten? 217 
- Wat is rol van het College m.b.t. de financiële situatie van faculteiten? Is het College van plan 218 
om in de toekomst eerder in te grijpen? 219 
- Hoe ziet het College de maatschappelijke rol van een universiteit, gezien de commercialisering 220 
van de UvA? 221 
- Is de beleidskeuze dat de binnenstadscampus snel gebouwd wordt of niet? 222 
 223 
Het allocatiemodel en de nieuwe huisvestingsprijzen moeten samen bekeken worden. De 224 
investeringen in het kader van het leenstelsel zullen apart geagendeerd worden op een 225 
volgende PV. 226 

12. W.v.t.t.k. 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 227 
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13. Rondvraag  
- Samantha en Ilse gaan op 23 december de CSR herinrichten vanaf 9:00 uur. Op het 228 

bord kun je je wensen opschrijven. 229 
- Stefan plant een afgevaardigdenoverleg in januari (actiepunt 141217-02). 230 

14. Sluiting 
Dennis sluit de vergadering om 14:43 uur.    231 

Besluiten 
141217-01 De CSR besluit na stemming om de adviesbrief Blended Learning te versturen 232 

aan het College, met inachtneming van de tekstuele wijzigingen zoals 233 
verwoord tijdens de PV van 17 december 2014. 234 

Actielijst 
141119-05 Op een volgende PV zal de opbrengst van Le Tour des Facultés besproken 235 

worden. 236 
141119-07 De raad komt later terug op de werkafspraken over aanwezigheid bij 237 

vergaderingen en bespreekt dan in hoeverre de raadsleden deze nog naleven. 238 
141203-01 Alle raadsleden sturen hun evaluatie van het inwerktraject naar Dennis.  239 
141203-02 Alle afgevaardigden vragen hun FSR om hun evaluaties van het inwerktraject 240 

in te sturen. 241 
141210-01 Stefan schrijft in januari een concepttekst over de digitale leeromgeving van 242 

de UvA voor een artikel in de Folia. 243 
141217-01 De dossierhouders van de studieadviseursenquête van de CSR nemen contact 244 

op met de dossierhouders van de studieadviseursenquête van de FSR. 245 
141217-02 Stefan plant een afgevaardigdenoverleg in januari. 246 
 247 

Pro memorie 
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 een tekstbericht. Voor commissievergaderingen geven zij hun 
afwezigheid door aan de commissievoorzitter via een 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 plaatsvinden. 

140903-02 Afgevaardigden sturen voor woensdag 10:00 uur een schriftelijke update over 
wat er speelt in de facultaire raden als reply op de conceptagenda. 

 248 
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