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Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale
Studentenraad [11 februari 2015]
Tariq Sewbaransingh, Dennis van Velzen, Samantha van den Hoek, Jordi Beckman, Lina van Hirtum, Ilse Blomberg, Els Aarts,
Stefan Wirken, Gamze Ulker, Tom Lotten, Laura Benner, Linda van Exter, Anneloes Dijkstra, Youssri Lachkar

Aanwezig
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Gast

-

Notulist

Pauline Vincenten

Agenda

Opening
1. Post
2. Vaststellen notulen
3. Mededelingen
4. Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden
5. Campagnefinanciering
6. Begroting V&C
7. Lidmaatschap Bètapartij ISO
8. Model OER
9. W.v.t.t.k.
10. Rondvraag
Sluiting

Opening

Tariq opent de vergadering om 11:05 uur.

1.

Post

2.

Vaststellen notulen

3.

Mededelingen

4.

Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden

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

-

De werkgroep over de instellingscollegegeldtarieven start volgende week.

DB
Afgelopen week zijn er twee brieven verstuurd namens de GV, eentje over instemmingsrecht op
het allocatiemodel, en de ander over de wijziging van het Universiteitsreglement (Culturele
Informatiewetenschap en Psychologie). Verder is de hoogte van het voorschot voor
studentenpartijen vastgesteld. Daarnaast wordt vandaag de agenda voor het IAO en daarmee de
OV opgesteld. Op de OV zullen het allocatiemodel (wederom) en kwaliteitsinvesteringen. De
voorbereiding hiervoor vindt plaats op 23 februari om 09:00. Ook hadden we vorige week een
afspraak met het DB van de COR (een update hiervan vindt je als reactie van Tariq op de DBnotulen.
O&F:
Tijdens het IO van afgelopen week bleek dat het CvB opeens veel vaart zet achter het te vormen
profileringsfonds en vanuit hun ook het voornemen bestaat om dit voor eind maar af te ronden.
Na de a.s. PV zal ook een gesprek plaatsvinden met juridische zaken en de USR hierover.In de
commissie is tevens het profileringsfonds bediscussieerd. toegezegd is dat de
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Instellingscollegegeld werkgroep geprobeerd zou worden deze eind van de week van start te
laten gaan. A.s woensdag vindt als het goed is ook een gesprek plaats over de partijfinanciëring.
De klachtencommissie hebben wij besproken en zal terug komen op de PV. Ook komt
op de PV een advise aan de ISO. Over de campagnefinanciering is verder gesproken over
alternatieven als wij niet tevreden zijn met de huidige.
O&O:
In de PV zijn afgelopen week alle discutabele artikelen uit deel A van de model OER
geïnventariseerd. Deze zullen komende PV inhoudelijk behandeld worden. In de commissie
hebben we het dossier 'monitor-IP' besproken en zijn we begonnen aan het dossier
'kwaliteitsinvesteringen'; dit komt binnenkort naar de PV en zal ook op de OV worden
behandeld. Tot slot hebben de dossierhouders van UvA Matching donderdag een gesprek gehad
met de 'Casus Commissie', om te horen hoe zij te werk gaan en aan welke gevallen er
dispensatie wordt verleend.
V&C:
Verkiezingen: Afspraak met FS en partijen wordt gepland, condooms en rozen komen 17
februari binnen, er is een locatie voor het debat, maar we kijken nog even verder en alles
rondom de kandidatenlunch is geregeld.
Simulatie: er wordt gekeken naar mogelijk te behandelen cases tijdens de simulatie. Dit komt
snel terug in de pv.
UB-nacht: Er zijn al heel veel leuke ideeën voor de invulling van het programma. Sowieso zullen
er cursussen in snellezen, mindmappen en beter lezen met dyslexie worden gehouden. Verder
wordt er nog gezocht naar 'chille' dingen, 'sportieve' dingen en 'interessante' dingen om het
programma mee te vullen.
Lunch met de rector: In de commissie zijn nieuwe onderwerpen voor een nieuwe lunch bedacht.
Dit naar aanleiding van de succesvolle lunch over de selectieve masters. De rector was enorm
enthousiast en kijkt al uit naar een volgende lunch.
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Afgevaardigden
De afgevaardigden lichten de update toe die zij per mail naar de raad hebben gestuurd.

5.

Vaststellen agenda

6.

Campagnefinanciering

De agenda wordt vastgesteld.
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De raadsleden bespreken of zij het huidige verdelingsmodel van de campagnefinanciering
willen behouden. De voorkeur van de commissie gaat ernaar uit om de verdeling te veranderen
zoals beschreven wordt in voorstel B omdat zij dit de eerlijkste verdeling vinden. In het voorstel
is de vaste voet het bedrag dat wordt gedeeld door het aantal partijen die meedoen. Vervolgens
is er een verdeelsleutel die de overgebleven financiering verdeelt over hoeveel zetels dit jaar
behaald zijn in de raad. In dit voorstel is het aantal kandidaten op de lijst eruit gehaald als
inkomstenbron, want dit was geen logisch criterium en zorgde er soms voor dat partijen extra
veel kandidaten op hun lijst zetten.
De vaste voet wordt een soort voorschot waarmee alle partijen hun campagne met
dezelfde financiële middelen kunnen beginnen. Een nieuwe partij heeft echter nog geen reserve,
dus in dat opzicht is het voorstel volgens Els niet heel anders dan de huidige opzet. Een
belangrijk verschil met het huidige verdelingsmodel is dat de financiering van een partij niet op
het verleden wordt gebaseerd (het aantal behaalde zetels in 2014), maar op de toekomst (het
aantal behaalde zetels in 2015). Als partij moet je inschatten hoeveel zetels je denkt te winnen
en de raad verwacht dat dit partijen stimuleert om na te denken over hun investeringen. Na de
campagne kan een partij geld terugkrijgen op basis van het aantal behaalde raadszetels.
Partijen kunnen een voorschot aanvragen, wat betekent dat zij voorafgaand aan de
campagne alvast een deel van de subsidie ontvangen. Partijen dienen echter alle uitgaven
achteraf te verantwoorden met bonnen. Ook de financiering op basis van het behaalde aantal
zetels kunnen partijen alleen declareren als zij kunnen aantonen welke uitgaven ze hebben
gemaakt.
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De verhouding tussen de vaste en onzeker voet wordt besproken. De voorkeur gaat uit
naar 60/40 omdat dit partijen enige zekerheid geeft over hun inkomsten voorafgaand aan de
campagne en tegelijkertijd stimuleert om zo effectief mogelijk campagne te voeren.
Van oudsher bekeek het DB jaarlijks hoeveel voorschot partijen konden aanvragen. Nu
de Regeling Campagnefinanciering aangepast wordt, wil de raad graag het voorschotbedrag dat
partijen aan kunnen vragen toevoegen aan de regeling. Het voorstel is dat partijen 100% van de
vaste voet (het bedrag dat wordt gedeeld door het aantal partijen die meedoen) kunnen
aanvragen als voorschot.
Besluit 150211-01
De CSR besluit na stemming om de Regeling Campagnefinanciering vast te stellen met de
opmerkingen zoals verwoord in de PV van 11 februari 2015.

7.

Begroting V&C

De dossierhouder licht de aangepaste begroting van de Commissie V&C voor het boekjaar 2015
toe. Anneloes stelt voor om 50 euro van de DAS over te hevelen naar het
Medezeggenschapsevenement.
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Besluit 150211-02
De CSR besluit de begroting V&C aan te nemen, met inachtneming van de tekstvoorstellen zoals
verwoord in de PV van 11 februari 2015.
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Lidmaatschap Bètapartij ISO

De Bètapartij aan de VU wil toetreden tot het ISO. Conform het HR van het ISO hebben de
lidorganisaties die werkzaam zijn in dezelfde plaats als de organisatie die lid wil worden de
mogelijkheid om een advies aan de ledenvergadering (AV) te sturen. Binnen het ISO is in het
verleden veel debat geweest over de vraag wie lid zou moeten kunnen worden. De discussie
gaat tussen enerzijds tussen studentenbonden en medezeggenschap, en anderzijds tussen
universiteits-/studentenraden en studentenpartijen.
De CSR was in het verleden voor het principe dat raden en niet partijen lid moeten zijn
van het ISO. Alle lidorganisaties mogen namelijk twee stemmen uitbrengen. Als twee partijen
uit dezelfde raad lid zijn, dan wordt door de ‘raad’ in plaats van twee stemmen vier stemmen
uitgebracht. De CSR vindt het wenselijk dat er per instelling één club lid wordt. Op dit moment
is enkel VUSO als partij lid van het ISO. De USR is geen lid. De raad is van mening dat de USR lid
zou moeten worden i.p.v. de studentenpartijen en wil het ISO adviseren om contact op te nemen
met VUSO over hun lidmaatschap.
Besluit 150211-03
De CSR besluit na stemming om een negatief advies betreffende het lidmaatschap van de
Bètapartij aan de Algemene Vergadering van het ISO te versturen met inachtneming van de
strekking van het advies zoals verwoord in de PV van 11 februari 2015.

9.

Klachtencommissie UvA

10.

Model OER

De CSR wordt geïnformeerd over de procedure met betrekking tot de recente benoeming van
het plaatsvervangend lid CSR in de klachtencommissie.
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De raad bespreekt de artikelen die discutabel zijn wat betreft de rechten van studenten en/of
wat betreft de reactie van het CvB.
3.1 – Indeling studiejaar: akkoord
3.2.3 – Contacturen: akkoord
3.2.3 – Studiepuntaantallen: akkoord
3.2.5 – Keuzeruimte ba: akkoord
3.2.6 – Aanmelding vakken: Stefan heeft moeite met het artikel omdat hij ‘nadere
voorwaarden’ niet ziet als een heel andere benadering. Hij stelt voor om ‘nadere
voorwaarden’ te vervangen door “in deel B kan afgeweken worden.” Tariq stelt voor
om ‘nadere voorwaarden” te vervangen door “behoudens speciale gevallen die in deel
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B gespecificeerd worden.” De raad stemt in met Stefans voorstel “Voor vakken waar je
je niet automatisch voor aanmeldt, moet je je aanmelden voor 1 juni.”
3.2.9 – Deelname ma-studenten aan ba-vakken: De harde knip in de WHW is ingevoerd
in 2009, maar sommige specialisatievakken uit de bachelor kunnen nog steeds gevolgd
worden door masterstudenten, bijv. bij logica en rechten. In de reactie van het CvB
staat ‘van de opleiding’ en dit kan gelezen worden alsof masterstudenten alle vakken
van hun opleiding mee mogen laten tellen. De raad is het erover eens dat je binnen een
masterprogramma altijd bachelorvakken moet kunnen volgen die daarbij horen en
mee laten tellen in mastertraject. Tariq stelt voor dat bachelorvakken die nodig zijn
voor een master, ook het masterlabel krijgen en de studiepunten op die manier mee
kunnen tellen. Het is echter de vraag of dit mogelijk is.
Linda waarschuwt dat de tekst in de mOER niet zo gemaakt wordt dat
geïnterpreteerd kan worden dat masterstudenten geen vakken meer mogen volgen uit
de bachelorfase. Anneloes ziet de bepaling ook als een uiting van rendementsdenken
waarbij snel studeren gestimuleerd wordt. Lina geeft aan dat de wet is ingevoerd om
een duidelijk onderscheid te maken tussen de bachelor- en masterfase. Dennis vindt
het toe te juichen dat studenten in de masterfase zich breed oriënteren. Je mag het vak
volgen, maar geen tentamen maken en de punten niet meetellen. Stel dat je een minor
wilt toevoegen aan je CV, dan zouden die studiepunten wel mee moeten tellen. Els
benadrukt dat het onderscheid tussen bachelor en master voor haar belangrijk is. De
raad is voor het schrappen van deze bepaling uit de mOER.
4.1.3 – Aanmelden herkansing: moet bindend worden, mits erin opnemen dat een
student als hij een onvoldoende haalt bij een eerste kans, hij automatisch aangemeld
wordt voor het hertentamen.
4.2 – Raad stemt in met Samantha’s voorstel om het volgende artikel toe te voegen:
[FEB 4.2.8] Representatief voorbeeldtentamen met uitgewerkt antwoord.
4.3 – Raad stemt in met Samantha’s voorstel om het volgende artikel toe te voegen:
[FEB 4.3.4] Geluidsopname of schriftelijk verslag van mondeling tentamen.
4.3 – Nakijktermijn: Voorstel om het naar deel B te verplaatsen. FSR heeft
instemmingsrecht op nadere bepalingen over dit artikel in deel B en kan de termijn
van 20 dagen verder inperken. Tekstvoorstel: “In deel B wordt een nakijktermijn
vastgesteld. Deze is in ieder geval niet langer dan 20 werkdagen.” Zo worden
faculteiten verplicht om iets te zeggen over de nakijktermijn. De meerderheid van de
raad kan zich hierin vinden.
4.5.3 – Herkansingstermijn: Het is een discussiepunt of in geval van herkansing het
laatste of het hoogste cijfer moet tellen. Samantha is voorstander van het hoogste
cijfer, want dit is sowieso het beste voor studenten. Dennis brengt hier tegenin dat het
extra nakijkwerk oplevert voor docenten en student minder gestimuleerd wordt om
eerste keer meteen het beste uit zichzelf te halen. Meerderheid is voor de laatste
beoordeling.
Tom Lotten komt binnen om 13:47 uur.
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4.5.4 - Herkansingstermijn: Het CvB wil de ‘redelijke termijn’ niet specificeren. Raad
gaat akkoord met Stefans voorstel om zinsnede toe te voegen “In deel B wordt de
‘redelijke termijn’ gespecificeerd.” Tariq stelt voor om volgende modeltekst op te
nemen in deel B: “Hertentamen tenminste X aantal werkdagen en maximaal X aantal
werkdagen na de nakijkdatum.” Op de FEB kun je een vak dat je voor je BSA moet
hebben, een extra keer herkansen. De raad vindt dit iets om op facultair niveau te
regelen en niet op centraal niveau.
4.6.2 - Cijfers: Docenten kunnen in dit lid lezen dat alles onder de 6 onvoldoende is.
Raad gaat akkoord met tekstvoorstel “Cijfers tussen de 5,1 en 5,9 worden afgerond.
Eindbeoordeling van 5,50 moet als voldoende gehanteerd worden.”
4.8 – Geldigheidsduur resultaten: akkoord
4.9.4 – Inzagerecht: reactie CvB is niet afdoende. Raad wil kopierecht van tentamens
voor alle studenten.
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4.9.5 – Inzagerecht: Raad wil dat voor deeltentamens dezelfde inzagerechten gelden als
voor eindtentamens. Reactie van CvB is niet afdoende en advies van de raad blijft
staan. Stefan zou het ideaal vinden als studenten een scan ontvangen van hun
nagekeken deeltentamen.
4.10 – Collectieve nabespreking: Stefan acht de reactie van het College niet afdoende.
Hij verwacht dat je met de collectieve nabespreking een grotere groep studenten
bereikt en het heeft veel logistieke voordelen. Of iets een groot bachelorvak is, kun je
volgens Dennis overlaten aan de opleidingen. De FSR kan met het bestuur verder
invullen wat een groot bachelorvak. Met het recht van de mOER in de hand, kun je daar
iets aan doen. De meerderheid wil vasthouden aan het oude advies.
4.11 – Bachelorexamen: Toevoegen dat er een cum laude regeling is
4.12 – Diplomeren: Tariq merkt op dat de reactie van CvB niet klopt, want er worden
meer termijnen bepaald in de mOER die opgelegd worden aan examencommissies.
Actief diplomeren wordt op een later moment besproken bij een PV. Tariq stelt een
tekst op.
Volgende week worden de volgende artikelen besproken en zal er een besluit worden genomen
over het advies over het bindend worden van deel A van de mOER.
5.1
6.3
8.3
8.4

11.

W.v.t.t.k.

12.

Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
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- Els organiseert een brainstorm over het duurzaamheidsbeleid van de UvA.
- Stefan en Dennis schrijven een artikel over het behalen van bonuspunten dat volgende week
besproken zal worden bij de PV.
- Anneloes vraagt raadsleden om hun FSR mee te nemen naar de DAS Kick off op 18 februari
vanaf 17:00 bij SSRA.

Sluiting

Tariq sluit de vergadering om 14:45 uur.

Besluiten
150211-01
210

150211-02
150211-03

215

Actielijst
150204-01
150204-02
150204-03
220

150204-04

De CSR besluit na stemming om de Regeling Campagnefinanciering vast te
stellen met de opmerkingen zoals verwoord in de PV van 11 februari 2015.
De CSR besluit de begroting V&C aan te nemen, met inachtneming van de
tekstvoorstellen zoals verwoord in de PV van 11 februari 2015.
De CSR besluit na stemming om een negatief advies betreffende het
lidmaatschap van de Bètapartij aan de Algemene Vergadering van het ISO te
versturen met inachtneming van de strekking van het advies zoals verwoord
in de PV van 11 februari 2015.

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.
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140903-02
140903-04
225

140903-01
130904-03
230

140917-12
141001-09
235

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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