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Notulen van de plenaire vergadering van
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Gamze Ulker, Anneloes Dijkstra, Youssri Lachkar, Tom Lotten

Aanwezig

Els Aarts, Stefan Wirken, Laura Benner, Linda van Exter
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Rondvraag
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Opening

Tariq opent de vergadering om 12:02 uur.

2.

Post

De postlijst wordt doorgenomen.

3.

Vaststellen notulen

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.

4.
5

10

Mededelingen

- Dennis: Els en Linda zijn ziek. Laura en Stefan zullen later aanschuiven.
- Anneloes: De lunch met de rector is goed verlopen.

5.

Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden

DB
Afgelopen week is de interne vergadering van de COR bijgewoond met betrekking tot het
Instellingsplan (zie PV-stukken), en heeft er een gesprek met Humanities Rally plaatsgevonden.
Ook is het evaluatieweekend voorbereid, en hebben Tariq en ik op woensdagochtend bij de
FSR-FNWI gezeten om te kijken naar hun procedureafspraken. Tevens hebben de
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commissievoorzitters opnieuw naar de dossierverdeling gekeken en op basis daarvan lichtelijk
geschoven met deze verdeling. Verder staat er een nieuwe meeting met de Adviesraad gepland
(11 maart). Tevens heeft Tariq 19 februari een afspraak met de voorzitters van de
medezeggenschap en de Collegevoorzitters van UvA en VU (+ Huib de Jong namens de HvA) om
te praten over medezeggenschap op AAA niveau. Verder zal ik, zodra de USR weer compleet en
functionerend is, een afspraak inplannen om kennis te maken/verder gaan waar we gebleven
waren. Op vrijdag 29 januari vindt Operatie Brandspuit plaats waarbij Crea de 1e en 2e
verdieping grondig onder handen neemt. Zorg er die donderdag voor dat je zo weinig mogelijk
spullen op de grond hebt staan. Tevens is Crea op vrijdag pas om 10u weer bereikbaar (de CSRkamer althans). En dan echt als allerlaatste: volgende week dinsdag vindt het IO plaats, op de
agenda staan BKO, Profileringsfonds en de Erecode. Gamze zal het DB hierbij vergezellen.

O&F:
Maandag begon met de OV voorbereiding waar het allocatiemodel besproken zou worden. Dit
model is ook in de UCO de volgende ochtend besproken door het ex-hoofd finance en control.
Vervolgens is op het OV/art. 24 overleg weinig nieuws boven water gekomen. Inzake het
instellingscollegegeld is contact opgenomen met hoofd JZ. Het profileringsfonds is een denktank
over geweest en komt een stukje in de wc-krant, tevens heb ik eindelijk contact gekregen met
één van de juristen die er mee bezig is, gaat volgende week een afspraak ingepland worden.
Mogelijk wordt een vervolg aan het veiligheid dossier gegeven en komt een dossier
beveiliging bij.
Bij de EGOL zal voor het eerst een student aanschuiven. Maandagochtend zal de
studiegids taskforce van start gaan. Deze week zal met liefst 3 decanen(FEB, FdR, FNWI)
gesprekken gevoerd worden door de begrotingsdossierhouders.

O&O:
Afgelopen week is de Erecode besproken op de OV, dit werd door het College goed ontvangen.
De dossierhouders zullen de komende week verder na denken over de implementatie van de
Erecode en daarvoor een voorstel doen. Op de PV is wederom de model OER besproken,
namelijk de reactie van het College op ons advies. De komende tijd zullen de dossierhouders het
voorstel van het College nader uitzoeken en onderzoeken onder welke voorwaarden de PV
akkoord kan gaan met het voorstel. In de commissie is gebrainstormed over hoe het
honoursonderwijs aan de UvA er idealiter uit zou moeten zien, dit komt binnenkort terug naar
de PV. Tot slot heeft afgelopen week de UCO plaatsgevonden (zie verslag) en zal komende week
de stuurgroep UvA Matching plaatsvinden.

V&C:
Er is weer een mooie inhoud samengesteld voor de nieuwe WC-krant. Daarnaast is er weer een
mediaschema vastgesteld en doorgestuurd. Aankomende donderdag vindt de lunch met de
rector plaats. Hiervoor zijn inmiddels 8 aanmeldingen, dus dat gaat helemaal goed komen. Er
wordt contact gezocht met Folia om een stukje hierover te kunnen plaatsen.
Voor de verkiezingen is er een PR-overleg met FSR-en en een informatiebijeenkomst met
partijen geweest. Verder hebben we een beter overzicht gemaakt van de uitgaven die we willen
doen en is aan de hand daarvan de begroting geüpdate.
Afgevaardigden
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AMC
OWI-GEN: Deze week hebben we OV voor geneeskunde waarop ook veel door het bestuur
geagendeerd is. Op de agenda staan bijv. resultaten Sintenquete, lunchkostenvergoeding coassistenten en informatievoorziening van de nieuwe bachelor.
Alliantie: Begin maart krijgen we het instemmingsverzoek over bestuurlijke fusie. Er is
toegezegd dat er later nog een instemmingsverzoek komt in de implementatiefase over
uitwerking vh onderwijs. Halverwege februari zal hoofd bedrijfsvoering op onze PV komen. Wij
willen haar dan kritische vragen stellen: Wie wordt dan onze decaan? Hoe wordt er met de
beide medezeggenschapsraden omgegaan bij besluitvorming? Waar liggen onze rechten in het
alliantietraject? Welke procedure afspraken gaan we hierover maken? Daarom wil ik hier graag
binnenkort met wat CSR-leden/FSR FNWI leden informatie over inwinnen. Ons doel is dat we
onze rechten in het traject duidelijk hebben voordat we instemmen met een bestuurlijke fusie.
In de implementatiefase kunnen we het dan gaan hebben over de invulling van het onderwijs.
Kieslijst MI: We hebben besloten geen kieslijst voor MI aan te vragen maar actief te promoten bij
Medische Informatiekunde studenten. Indien er geen Mikker in de raad komt zal OWI-MI
hoogstwaarschijnlijk een MI-raadsassistent financieren. We bepalen dit dus in mei.
Verder: FSP is twee weken geleden binnengekomen. Nu beeldvormend behandeld, volgende
week oordeelvormend, dan besluitvormend. Niet schrikbarend.
FSR AMC is zeer positief over februari actie verkiezingen en kiest voor rozen! Onno gaat
collegepraatjes geven gekoppeld aan het medezeggenschapsfilmpje.
Bestuursreglement is binnengekomen en tevens het ICT informatieplan, dit bespreken we
beiden volgende PV.
FdR
-

FEB
Think tank: Er is een week geleden een think tank georganiseerd door de FSR. Hier waren een
aantal studenten op af gekomen en het was ontzettend nuttig. De uitkomsten zijn afgelopen
week in de commissie besproken en komen komende week op de pv.
Socratic model: Onze raadsassistent is groot fan van het socratisch model in de studie. Hier
hebben we het in de commissie over gehad en we hebben met de onderwijsdirecteur een pilot
afgesproken. Gedurende de komende 4 weken zullen er wekelijkse bijeenkomsten
georganiseerd worden waarin brede maatschappelijke vraagstukken besproken worden. Het
zal een soort discussiebijeenkomst zijn waarin studenten vanuit hun vakgebied naar bepaalde
actuele kwesties zullen kijken.

FGw (geschreven door Susanne Schotanus)
In O&F zijn we bezig met een advies over de begroting, die uiterlijk 2 februari verzonden moet
worden. Ons is ter oren gekomen dat 17 pc’s zullen verdwijnen op het PC Hoofthuis, een
probleem waar we ons deze week verder over zullen buigen; we doen een klein onderzoekje
naar de gebruiksvriendelijkheid van de website voor internationale studenten; en zijn bezig
met de extra gelden naast het collegegeld. Voor dit laatste onderwerp vragen we het FB om
meer informatie en zullen we in contact treden met de OC's. Ook zullen we contact opnemen
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met ons hoofd bedrijfsvoering over de wijzigingen van de kaderstelling voor het OBP, waar we
een adviesaanvraag over ontvangen hebben.
In O&O zijn we ons nog steeds aan het voorbereiden op de profielschets en pakken
tegelijk het dossier “werkdruk docenten” op. Verder hebben we een reactie geschreven op
voorgestelde wijzigingen in het Faculteitsreglement en heeft ons DB met de OR gesproken over
verschillende onderwerpen waar beide raden zich mee bezig houden, waarbij we hebben
afgesproken intensiever contact te zullen onderhouden. Bij de PV hebben we het HR erdoor
gestemd en de OV nabesproken. En dan het onderwerp waarop jullie gewacht hebben: de
Profielschets. De adviezen van de werkgroepen zijn online gezet. Het Faculteitsbestuur zal nu
een nieuwe profielschets schrijven, waarover op 5 februari een extra OV zal plaatsvinden.
Spannend!

FMG
Facultair Strategisch Plan: Naar aanleiding van de OV van vorige week heeft de FSR een brief
opgesteld en verstuurd met textuele wijzigingen.
Reducering CROHO-Labels: De FSR heeft een reactie verzonden omtrent het
instemmingsverzoek van 24 november. In deze reactie vermeld de FSR FMG dat we niet
instemmen met het verzoek tot reductie van de CROHO-labels van de ILO.
Evaluatiedag: Vrijdagmiddag vindt er een evaluatiedag plaats
OER-training: Gisteravond was de OER training van TAQT
Nieuw PV moment: Voortaan vergaderen we om maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur!

FNWI
Joint programmes: De brief hierover is verstuurd, hopelijk kunnen jullie die inzien via de
studentenraadswebsite.
Reactie inhoudelijke uitgangspunten Samenwerking: We hebben een brief gestuurd als reactie op
de reactie die we hebben gekregen, met eigenlijk dezelfde punten uit de eerste brief
verduidelijkt.
Bindend maken OER-A: De FSR heeft nog een keer nagedacht over het bindend maken van OERA, met de nieuwe toezeggingen van het CvB. De FSR ziet echter niet echt de voordelen voor de
FNWI, en heeft daarom tegen gestemd.
Verder hebben we nog het BO nabesproken en het nog een keer over de aanpak van BYOD
gehad.

6.
135

De agenda wordt vastgesteld. De brief over het Instellingscollegegeldtarief wordt toegevoegd
als punt 11.

7.

140

Vaststellen agenda

Instellingsplan

Afgelopen vrijdag heeft de COR tijdens haar interne vergadering het tekstvoorstel omtrent het
rendement besproken. Het tekstvoorstel dat de COR graag zou zien is het volgende: Door middel
van reeds afgesproken kwaliteitsverbeteringen maatregelen wordt door elke faculteit het 4-jaars
bachelorrendement van de herinschrijvers in het tweede jaar vergroot tot, UvA-breed,
gemiddeld 80% en het C+1 masterrendement tot 90% in 2020. 'De CSR neemt het tekstvoorstel
ter kennisgeving aan. De stemming van de GV over het Instellingsplan zal per e-mail verlopen.
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Verkiezingen

Dit jaar willen de dossierhouders een aantal nieuwe dingen toevoegen aan de
verkiezingscampagne en de aanloop daar naartoe. Dit om te zorgen dat de studenten wennen
aan het idee van ‘een studentenraad’ en niet verrast worden door ‘plotselinge’ verkiezingen.
Allereerst willen de dossierhouders in februari een actie houden: de februari-actie. Het idee is
om dan samen met FSR-en op alle UvA locaties rozen uit te delen met een kaartje eraan. Hierop
staat dan een tekst als ‘wil jij mijn raadsgenootje zijn?’ en informatie over kandidaatstelling etc.
Een ander idee is om i.p.v. rozen condooms uit te delen met “Duik jij met mij de raad in?” erop.
Het idee is om elke FSR te laten kiezen welke actie ze het leukst vinden. De CSR draagt de helft
van het budget hiervoor en de FSR-en waarschijnlijk de andere helft (overleg hierover is
gaande). Daarnaast willen de dossierhouders na de kandidaatstelling een kandidatenlunch
organiseren waarbij de Rector de nieuwe kandidaten toespreekt en een hoogleraar komt
vertellen over het belang van stemmen en verkiezingen. Dit zal op woensdag 22 april
plaatsvinden. Vervolgens lijkt het de dossierhouders een leuk idee om een verkiezingsdebat te
organiseren. Dit debat staat gepland op 29 april tussen 15.00 en 18.00 uur. Bureau
Communicatie heeft aangegeven de besparing op vormgeving hieraan uit te geven.
De raad is enthousiast over de nieuwe ideeën voor de verkiezingscampagne en
verwacht dat deze de opkomst zullen vergroten voor de verkiezingen alsook het aantal
kandidaatstellingen zullen laten stijgen. De dossierhouders zullen een tijdspad opstellen over
welke actie wanneer is en zij zouden het op prijs stellen als de rest van de raadsleden wil helpen
met het uitdelen van promotiemateriaal. De hele raad mag meedenken over de invulling van de
stellingen voor het debat.
De voorzitter gaat over tot stemming over het conceptbesluit. Er zijn 9
stemgerechtigden en allen stemmen voor.
Besluit 150128-01
De CSR besluit na stemming om de commissie Voorlichting en Communicatie te mandateren om
het verkiezingsbudget uit te geven binnen de kaders van de begroting zoals besproken op de
PV.

9.

Updates afgevaardigden

De afgevaardigden stellen voor om de schriftelijke updates niet meer te kopiëren naar de CSRnotulen. Zij denken de CSR vollediger te kunnen updaten en interne of vertrouwelijke zaken
makkelijker te kunnen bespreken als de updates niet naar de notulen worden gekopieerd. Een
mogelijk bezwaar is dat er minder transparantie is naar de achterban, de FSR-en en
toekomstige raden. Wat er speelt bij een FSR is echter terug te vinden in de notulen van de FSR.
De raad wil niet dat afgevaardigden zich belemmerd voelen in het geven van hun updates aan
de rest van de CSR en gaat akkoord met het achterwege laten van de schriftelijke updates in de
CSR-notulen.
Tom Lotten komt binnen om 12:35 uur.

10.

Evaluatieweekend

Dennis licht het inhoudelijke programma van het evaluatieweekend toe. Anneloes adviseert om
kort voor vertrek nog een mail te sturen over wat er besproken kan worden in de individuele
gesprekken.
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De CSR heeft een mail ontvangen van het hoofd JZ waarin zij bevestigt dat de voorwaarden die
de CSR heeft gesteld aan deelname aan de werkgroep over het Instellingscollegegeldtarief geen
probleem opleveren voor het College van Bestuur. Tariq mailt het hoofd JZ om te laten weten
dat de CSR akkoord gaat met de toezeggingen, mits in het toezeggingenlijstje het woordje ‘ook’
verplaatst wordt naar het einde van de zin. De zin wordt: In de werkgroep zal inzage worden
gegeven in de opbouw van de tarieven, ook die van AUC en PPLE (actiepunt 150128-01). De PV
neemt op een ander moment een besluit over de formele brief als reactie op de mails van 27 en
28 januari van het hoofd JZ over het de voorwaarden van de werkgroep
instellingscollegegeldtarieven (actiepunt 150128-02).

12.
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Instellingscollegegeldtarief

Model OER

In de vorige PV is aangegeven dat de raad, voordat het een besluit neemt over de reactie op het
CvB, eerst een alternatief voorstel wil uitwerken. De dossierhouders hebben een proces
ontworpen waardoor het formuleren van zo’n voorstel mogelijk zou kunnen zijn. Aan het einde
van het proces kan de raad kiezen tussen het handhaven van de huidige situatie of het
alternatieve voorstel. De raad kan zich vinden in het procesvoorstel en adviseert om alle tijd te
nemen die de CSR nodig acht. Volgende week zal in een bijeenkomst buiten de PV begonnen
worden aan de beeldvormende fase. Dennis adviseert om het tijdspad door te sturen naar de
FSR’en en het hoofd JZ. In Fase 3 zou de input van de FSR’en meegenomen kunnen worden
De dossierhouder licht toe dat het evalueren van de Model OER betekent dat de inhoud
van de mOER ter instemming wordt voorgelegd aan de CSR. De medezeggenschap verschuift
letterlijk van de FSR naar de CSR, dus alle rechten die de FSR nu heeft voor deel A, gaan naar de
CSR. De vraag is vervolgens hoeveel rechten de FSR’en overhouden. De dossierhouder geeft aan
dat alles wat de FSR’en nu in deel A hebben staan, naar deel B mag. Deel B kan bestaan uit een
universitair, facultair en opleidingsdeel, als het maar niet in strijd is met de richtlijnen. De CSR
heeft instemmingsrecht als er een nieuw artikel wordt toegevoegd aan deel A en dan staat ook
de verbindendheid ter discussie. Alles wat nu in deel A zou komen te staan, is namelijk
gebaseerd op bepalingen die in de OER moeten staan volgens de WHW. De dingen die in de
toekomst mogelijk naar deel A zullen gaan, hoeven niet noodzakelijk in de WHW te staan.

13.

W.v.t.t.k.

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

14.

Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

15.

Sluiting

Tariq sluit de vergadering om 13:36 uur.
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Besluiten
215

150128-01

Actielijst
150121-01
220

150128-01

225

150128-02

De CSR besluit na stemming om de commissie Voorlichting en Communicatie
te mandateren om het verkiezingsbudget uit te geven binnen de kaders van de
begroting zoals besproken op de PV.
De dossierhouders werken zo gedetailleerd mogelijk uit wat de precieze
gevolgen zijn voor de FSR’en in het nieuwe voorstel van de mOER.
Tariq mailt het hoofd JZ om te laten weten dat de CSR akkoord gaat met de
toezeggingen betreffende het Instellingscollegegeldtarief, mits in het
toezeggingenlijstje het woordje ‘ook’ verplaatst wordt naar het einde van de
zin. De zin wordt: In de werkgroep zal inzage worden gegeven in de opbouw
van de tarieven, ook die van AUC en PPLE.
De PV neemt op een ander moment een besluit over de formele brief als
reactie op de mails van 27 en 28 januari van het hoofd JZ over de
voorwaarden van de werkgroep instellingscollegegeldtarieven.

Pro memorie

140903-02
140903-04
140903-01
130904-03
140917-12
141001-09
140903-02

De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden.
De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’14-’15 aan te nemen en zich
hieraan te houden.
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.
Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan
Dennis via een tekstbericht. Voor commissievergaderingen geven zij hun
afwezigheid door aan de commissievoorzitter via een tekstbericht.
De penningmeester agendeert elke eerste PV van de even maand een update
over de interne financiën.
Er wordt afgesproken dat halverwege het jaar een herziening van de
begroting zal plaatsvinden.
Afgevaardigden sturen voor woensdag 10:00 uur een schriftelijke update over
wat er speelt in de facultaire raden als reply op de conceptagenda.
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