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Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale
Studentenraad [4 februari 2015]
Tariq Sewbaransingh, Samantha van den Hoek, Jordi Beckman, Lina van Hirtum, Els Aarts, Stefan Wirken, Gamze Ulker,
Laura Benner, Linda van Exter, Anneloes Dijkstra

Aanwezig
Afwezig

Dennis van Velzen, Ilse Blomberg, Tom Lotten, Youssri Lachkar

Gast

-

Notulist

Pauline Vincenten

Agenda

Opening
1. Post
2. Vaststellen notulen
3. Mededelingen
4. Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden
5. Begroting V&C
6. Campagnefinanciering
7. Harmonisatie van studentassessoren en OC’s
8. Secretaris van de Universiteit
9. Weekend
10. W.v.t.t.k.
11. Model OER
12. Rondvraag
Sluiting

1.

Opening

2.

Post

3.

Vaststellen notulen

Tariq opent de vergadering om 12:05 uur.

De postlijst wordt doorgenomen.
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.

4.

5

10

-

5.
15

-

Mededelingen

Dennis, Tom, Ilse en Youssri zijn afwezig met bericht.
Lina: Het is belangrijk dat iedereen zaterdag vanaf 13:00 uur aanwezig is.
Tariq: Het CvB verzoekt de GV om instemming met een aanpassing van het
Universiteitsreglement vanwege de naamswijziging van Psychology naar Psychologie
en van Culturele Informatiewetenschap naar Media en informatie. De betreffende
FSR’en en OR’en hebben al ingestemd met de naamswijzigingen. De raad mandateert
Tariq om namens de CSR in te stemmen met deze naamswijzigingen
De DAS Kick-off vindt plaats op 18 februari vanaf 17:00 uur bij SSRA. Anneloes heeft
Job Cohen bereid gevonden om ambassadeur te worden van de DAS.

Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden

DB
Afgelopen week is de brief over het IP verstuurd nadat de GV hiermee had ingestemd. Verder
vindt morgen het IO plaats waar achtereenvolgens BKO, de Erecode en het Profileringsfonds
aan de orde zullen komen. Een terugkoppeling hiervan vindt in de commissies plaats deze
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week. Verder is dit weekend het evaluatieweekend vanaf zaterdag 13:00. Tot slot is het DB
vandaag geïnformeerd over campagnefinanciering en over de herziening van de V&C begroting.
Beide zaken komen terug op de PV van woensdag.

O&F:
Maandagochtend begon met het eerste gesprek van de tour des facultés met de decaan van de
FEB, niet veel later op de middag was het gesprek met de decaan van de FdR, dinsdagochtend
met de FNWI. Bij deze gesprekken zijn de afgevaardigde aanwezig geweest en zal nog een
terugkoppeling over plaatsvinden aan de PV over de inhoud, als de andere gesprekken geweest
zijn. De studiegids taskforce is ook van start gegaan. Tevens was wederom een informele
werkgroep (USR, AkvV, ASVA, CMR en CSR) georganiseerd over het profileringsfonds, om elkaar
op de hoogte te houden en vervolg stappen te bespreken.
Misschien gaat een duurzaamheidsbrainstorm georganiseerd worden in
samenwerking met SFSA. Over de veiligheid op de UvA zullen we voortaan beter geïnformeerd
worden, doordat we hier vaker stukken over zullen ontvangen. Het verschil wat een
mederwerker en een student voor een vervangende collegekaart betaald, wordt tevens hard
achterna gezeten. De studieplekken app loopt inmiddels ook op rolletjes.
Het profileringsfonds is een discutabel onderwerp en zal voorlopig in de commissie
nog over verder gepraat worden. De campagnefinanciering, voor de partijen die meedoen aan
de verkiezingen, zorgt voor een tweedeling en zal naar de PV komen en daarbij een aantekening
dat FSR'en hier nog van kunnen afwijken. De studentassesoren en benoeming van OC
waarschijnlijk tevens op de PV terugkomen.

O&O:
Afgelopen week zijn de dossierhouders samen met Tariq verder gegaan aan de mOER. Na het
gesprek met Miek op maandag is duidelijker geworden wat het voorstel van het CvB precies
betekent voor de rechten van de CSR en de FSR'en. Komende weken wordt het voorstel verder
uitgewerkt met de gehele PV. Ook vond afgelopen donderdag de Stuurgroep UvA Matching
plaats, maar daar zijn we helaas niet toegekomen aan het punt dat met de PV is besproken
(uitbreiding van de studiekeuzeketen naar het eerste semester); dit punt is dus doorgeschoven
naar volgende stuurgroep. Verder heeft de commissie verder nagedacht over de implementatie
van de erecode en is er gebrainstormd over harmonisatie. Komende week zal het dossier
'monitor-IP' worden opgestart, nu het IP zelf er doorheen is. Tot slot wordt er komende week
een begin gemaakt met het dossier 'investeren in kwaliteit'.

V&C:
Verkiezingen: Er wordt hard gewerkt aan de februari actie (week 8), waarin alle FSR-en een
zichtbaarheidsactie gaan doen. Hierbij worden condooms en rozen op de UvA uitgedeeld.
Verder zijn bijna alle andere promotiedingen ontworpen zodat dat tzt besteld kan worden. Er
wordt een overleg gepland tussen FS en alle studentenpartijen over de do's en don'ts tijdens de
verkiezingsweek en verder zijn we al bezig met het organiseren van de studentenraadsimulatie.
UB-nacht: Er wordt gekeken door de dossierhouders naar leuke en interessante dingen voor de
invulling van de nacht. Het budget blijkt alleen een beetje krap, dus op de pv zal bij de
bespreking van het budget gevraagd worden om vrijgekomen budget (deels) hierheen te
verplaatsen.
DAS: Dit gaat groot worden. Een tijdje terug werd al bekend dat er heel veel geld vanuit de UvA
zou komen. Een deel daarvan wordt nu nog via crowdfunding bij elkaar gehaald. Woensdag 18
februari zal er een grote kick-off georganiseerd worden om te brainstormen over de invulling
van de DAS (SSRA, 17.00 uur)
Promotiemateriaal: Maandag zullen de langverwachte lucifers besteld worden. Levertijd is
helaas 5 weken, maar ze zullen wel heel erg awesome zijn!
DvhJ: Het laatste beetje DvhJ; de faculTaart! Om te vieren dat Joris Marée, dé Docent van het
Jaar 2014 is geworden, zal er een enorme taart naar de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
komen op 9 februari. Er zal met alle studenten, medewerkers etc. gezongen worden voor
Marée!
Afgevaardigden
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De afgevaardigden lichten de update toe die zij per mail naar de raad hebben gestuurd.

6.

Vaststellen agenda

7.

Begroting V&C

8.

Campagnefinanciering

De agenda wordt vastgesteld. Het weekend wordt toegevoegd als punt 9 en het punt W.v.v.t.k
zal besproken worden voorafgaand aan de Model OER.
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De dossierhouder licht de bijgewerkte begroting van de commissie V&C toe. De V&C begroting
is gebaseerd op het raadsjaar 14-15, terwijl de CSR-begroting, net als de UvA-begroting uitgaat
van boekjaren. Anneloes stelt voor om met de begroting van de UvA mee te gaan en in januari
de begroting van V&C op te stellen voor het hele jaar. In september heeft de nieuwe raad dan de
kans om de begroting te herzien. De meerderheid van de raad kan zich hierin vinden. Samantha
zal volgende week een nieuwe V&C-begroting indienen voor 2015. Om te voorkomen dat er
teveel geld uitgegeven wordt in het eerste halfjaar, zal Samantha de begrootte uitgaven voor het
tweede halfjaar baseren op de uitgaven van dezelfde periode in het afgelopen jaar en deze naar
boven afronden (actiepunt 150204-01).
Via de CSR ontvangen partijen campagnefinanciering voor de studentenraadverkiezingen. Hier
is een vast budget voor vastgesteld door de UvA (sinds 2011 jaarlijks €12.500), maar de
verdeling wordt bepaalt door de CSR. De afgelopen jaren is vastgehouden aan de verdeling van
2011. In deze verdeling is voor de verkiezingen op centraal niveau €3.750,- vastgelegd en voor
iedere FSR €1.250,-. De verdeling is als volgt: een evenredige verdeling over de deelnemende
partijen, een derde aan de hand van de zetelverdeling zoals bepaald door de verkiezingen van
afgelopen jaar en een derde aan de hand van het aantal kandidaten dat een partij heeft (met als
maximum het totaal aantal zetels in een raad). Hoewel de verdeling per raad berekend wordt,
wordt financiering per partij uitgekeerd. Mocht een partij niet meer meedoen bij de
verkiezingen, dan wordt het geld dat deze partij voor een zetel van afgelopen jaar zou krijgen,
evenredig over de nog deelnemende partijen verdeeld.
Een nieuwe partij zal onder de huidige regelgeving geen aanspraak kunnen maken op
een deel van de financiering. Zij maken immers geen aanspraak op het deel dat gebaseerd is op
het aantal raadszetels van het voorgaande jaar. De CSR bespreekt of het een probleem is als een
‘nieuwe partij’ minder geld ontvangt dan de huidige deelnemende partijen. De raad is verdeeld.
Sommige raadsleden vinden het niet logisch dat een partij meer geld zou krijgen voor het aantal
zetels dat zij in het voorgaande jaar hadden verkregen. Dat houdt de grote partijen groot en
geeft geen eerlijke kans aan nieuwe of kleinere partijen. Daarom is het voorstel om deze regel
wellicht niet meer op te nemen in de berekening. Anderen vinden het echter wel een eerlijke
regel aangezien grote partijen ook meer geld nodig hebben om campagne te voeren en zij zo
ook beloond worden voor de continuïteit die ze bieden.
Er worden verschillende alternatieve verdelingsmodellen besproken. Ten eerste zou je
ervoor kunnen kiezen om een vaste voet van 50% te verdelen over de deelnemende partijen en
50% over het aantal raadszetels die behaald worden in de verkiezingen. Als partij weet je dan
echter pas achteraf hoeveel financiering je precies ontvangt. Juist nieuwe partijen die weinig
budget hebben, hebben financiering nodig om campagne te kunnen voeren. Bovendien wordt de
campagnefinanciering op deze manier deels een beloning van het behaalde resultaat, i.p.v. een
subsidie om campagne te kunnen voeren. Ten tweede zou je de verdeling in drie componenten
kunnen behouden, maar de financiering voor het huidige aantal raadsleden kunnen vervangen
door het behaalde aantal raadszetels.
De campagnefinanciering komt volgende week besluitvormend terug op de agenda. De
dossierhouder zal een aantal voorstellen opstellen die besproken kunnen worden en daarin
precies aangeven op basis waarvan partijen financiering zouden ontvangen (actiepunt
150204-02).
Linda van Exter komt binnen om 13:05 uur.
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9.

Harmonisatie van studentassessoren en OC’s

10.

Secretaris van de Universiteit

11.

Weekend

12.

W.v.t.t.k.

13.

Model OER

Er bestaan veel verschillen op de faculteiten wat betreft het OC- en assessorenbeleid. De vraag
is hoe wenselijk dat is. Daarnaast is er geen duidelijke functie- of taak omschrijving, terwijl een
student aanwezig bij bestuurlijke overleggen bij de faculteit van grote waarde kan zijn. Hier ligt
volgens de dossierhouder een kans om meer invloed te kunnen uitoefenen en om bij sommige
faculteiten meer invloed van studenten af te dwingen doormiddel van een betere codificatie. De
huidige praktijk voor assessoren is ingebed in art. 16 lid 6 Universiteitsreglement. Dit artikel
bepaalt echter louter dat er een student moet participeren in de overleggen. Hoe deze
participatie er verder uitziet is niet gecodificeerd en heeft tot een grote mate van
verscheidenheid geleid. De dossierhouder stelt voor dat op elke faculteit een assessor voor
hetzelfde tijdsbestek wordt aangenomen. 1 student voor (0,4 fte) of 2 van (0,2 fte). De raad gaat
akkoord met het voorstel om de volgende bepaling toe te voegen in de vorm van een zevende
lid: 7. Tezamen met de decaan van de faculteit en zijn ondersteunend personeel, nemen een of twee
studenten zetel. Deze assessor neemt deel aan de overleggen van het bestuur en heeft in deze een
adviserende stem. De decaan maakt nadere afspraken met de assessor(en) omtrent haar/zijn
werkzaamheden.
De benoeming van de opleidingscommissie moet o.g.v. art. 9.18 lid 3 WHW in het
faculteitsreglement geregeld worden. De UvA heeft er voor gekozen dit in het huishoudelijk
reglement te doen. Dit heeft de vorm van een model reglement en wordt in de
faculteitsreglementen herhaalt. Zodoende wordt de wet gevolgd. Het huishoudelijk reglement
(en de facto de faculteitsreglementen) vermelden dat de leden van de OC’s door de decaan
worden benoemd. Deze benoeming behelst in de praktijk louter de formele benoeming door een
handtekening te zetten. De echte benoeming geschiedt vaak door de OC-leden zelf en dit is
volgens een meerderheid van de CSR onwenselijk. De dossierhouder doet het volgende
wijzigingsvoorstel (wederom in een additioneel lid): 3. De benoeming dient te geschieden op
basis van een onafhankelijke sollicitatieprocedure. Deze procedure wordt door de decaan
besproken met de facultaire studentenraad en de opleidingscommissie.
De raad is verdeeld over het voorstel van de dossierhouder om de zin toe te voegen
“Nieuwe leden van de opleidingscommissie worden niet door huidige leden van de
opleidingscommissie aan de decaan voorgedragen.” De voorzitter peilt hoe de raad tegenover
twee alternatieve zinsneden staat. Optie 1: “De OC wordt betrokken in het opstellen van de
inhoudelijke toetsingscriteria, maar niet in de uiteindelijke benoeming.” Optie 2: “De OC wordt
betrokken in het opstellen van de inhoudelijke toetsingscriteria en heeft een stem in de
procedure en in de uiteindelijke benoeming.” De stemmen staken. Afgesproken wordt dat de
dossierhouder een brief opstelt waarin beide opties worden gespecificeerd, zodat deze in
stemming kunnen worden gebracht (actiepunt 150204-03).
Recentelijk heeft de UvA afscheid genomen van Mieke Zaanen als secretaris van de universiteit.
Inmiddels is Geke van Velzen benoemd als secretaris van de Universiteit van Amsterdam,
terwijl zij reeds secretaris van de Hogeschool van Amsterdam is. De CSR speelt hier formeel
geen rol in, maar heeft het profiel en takenpakket ter kennisgeving ontvangen. De raad heeft
geen opmerkingen over het takenpakket en het profiel. Tariq zal contact opnemen met het
secretariaat van mevr. Van Velzen om een kennismakingsgesprek in te plannen (actiepunt
150204-04).
Samantha, Laura, Els, Tariq en Ilse gaan vrijdag richting het zuiden. De rest van de raad volgt
zaterdag.
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
De CSR inventariseert welke artikelen discutabel zijn qua rechten en qua inhoud. De discussie
over waarom een artikel discutabel is zal volgende week gevoerd worden.
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Rondvraag

We hebben een muis in de raadskamer, dus berg je eten goed op.
De partij Bèta van de VU wil lid worden van het ISO. De CSR heeft de mogelijkheid om
een advies aan de AV van het ISO te sturen en zal volgende week waarschijnlijk gebruik
maken van die mogelijkheid.
De PV is volgende week in REC B 3.11.

Sluiting

Tariq sluit de vergadering om 15:26 uur.

Actielijst
150121-01
150128-01

200

150128-02
205

150204-01
150204-02
150204-03

210

150204-04

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.
Samantha stelt een nieuw V&C-budget op voor 2015.
De dossierhouder formuleert een aantal voorstellen voor de verdeling van de
campagnefinanciering.
De dossierhouder stelt een conceptadviesbrief op over de harmonisatie van
studentassessoren en OC’s.
Tariq neemt contact op met het secretariaat van de secretaris van de
universiteit om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Pro memorie

140903-02
140903-04
215

140903-01

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
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130904-03
220

140917-12
141001-09

225

140903-02

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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