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Gast
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Agenda
Opening
1. Post
2. Vaststellen notulen
3. Mededelingen
4. Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden
5. Vaststellen agenda
6. U21
7. Studentenraadsimulatie
8. Honours
9. Profileringsfonds
10. Instellingscollegegeldtarief
11. Bezetting Bungehuis
12. Model OER deel A - discutabele artikelen
13. Model OER deel A - besluitvormend
14. W.v.t.t.k.
15. Rondvraag
Sluiting

Opening
Tariq opent de vergadering om 11:00 uur.

1.

Post

De postlijst wordt doorgenomen.

2.

Vaststellen notulen

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.

3.

Mededelingen
-

5

-

4.
10

Tom moet om 14:15 uur weg in verband met een college.
Samantha vraagt raadsleden om aan haar door te geven als zij willen dat een FBbericht gepromoot wordt.
Er is een nieuw dagelijks bestuur van de USR-VU geformeerd. De CSR en USR zullen
binnenkort afspreken om bij te praten.

Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden

DB
Afgelopen week is natuurlijk het Bungehuis bezet. Er is al met meerdere mensen gepraat
hierover, waaronder Humanities Rally, en morgen zullen we kijken of we daar als raad een
standpunt over in kunnen nemen. Verder hebben we tijdens het DB-overleg de resultaten van
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het evaluatieweekend besproken (voor de uitkomsten zie de DB-notulen). Verder vond
vanmiddag het IAO plaats waar we de agenda voor de OV hebben opgesteld (Allocatiemodel,
Profileringsfonds en Kwaliteitsinvesteringen). Tot slot zijn er ook een hoop data geprikt die
relevant zijn voor het inwerkproces van de nieuwe raadsleden (waar nu al op creatieve wijze
naar gezocht wordt).
O&F
De dossierupdates blijven mondeling, maar voortaan wel bondiger. De ''werkgroep''
profileringsfonds ging tegen de verwachtingen in, hier meer over op de PV, en zal ook een
brainstorm over georganiseerd worden. Tijdens de CV hebben we het hier voornamelijk over
gehad en over de diplomadefinitie.
De cateringenquête gaat verstuurd worden komende week. Mogelijk komt een
stekkerdoosactie op de brug, waar de studentenraden zich afzijdig van houden, om zo wat meer
vaart te krijgen op de ontwikkelingen van REC. Volgende week is een afspraak over het
instellingscollegegeldtarief, partijfinanciering, over de beveiliging, samenwerkingsplannen, AUC
en profileringsfonds.
O&O
Afgelopen week zijn de artikelen van de Model OER die vorige week geïnventariseerd zijn
oordeelvormend besproken. Omdat we niet aan alles zijn toegekomen, wordt komende PV de
rest oordeelvormend besproken waarna er een besluit genomen zal worden. In de commissie
hebben we het gehad over de presentatie die Gamze moet geven in Singapore voor U21: deze
moet over een 'inspirational leader' gaan, en omdat we deze 'leader' ook graag wilden koppelen
aan onderwijsontwikkelingen is uiteindelijk de keuze gevallen op Aletta Jacobs. Dit komt deze
week terug op de PV. Daarnaast hebben we het gehad over Learning Analytics, waarbij we de
verschillende pilots hebben besproken om te kijken of die volgens ons iets zouden kunnen
toevoegen aan het onderwijs. Tot slot is afgelopen week de werkgroep Internationalisering
gestart, die doormiddel van een enquête zal onderzoeken waarom de uitgaande mobiliteit aan
de UvA zo laag is. De CSR zal een centrale rol spelen in het ontwikkelen van deze enquête.
V&C
We hebben tijdens de vergadering van alles en nog wat geëvalueerd. Daaruit is naar voren
gekomen dat we vanaf nu ongeveer maandelijks een post willen boosten. Hiervoor willen we
vooral inhoudelijke posts.
Verder is de DAS nog steeds BOOMING. Komt allen naar de Kick-off (woensdag 17.00,
Pylades), hier wordt meer informatie gegeven en kan je je opgeven om in een commissie te
gaan.
UB-nacht begint ook steeds meer vorm te krijgen. Het Facebook-event is uit zichzelf
viral gegaan en er worden nu steeds meer programmaonderdelen geregeld. Als je nog leuke
ideeën of goede contacten hebt, laat dit dan vooral aan Anneloes en Els weten!
Ook de verkiezingen lopen op rolletjes. Deze week zijn de zadelhoesjes en condooms
en flyers voor de simulatie al binnengekomen. Dinsdag komen de rozen en zullen we alles naar
de FSR'en distribueren. Verder doen we verwoede pogingen om een afspraak met FS en alle
partijen te plannen, maar dat wil nog niet echt lukken.
Afgevaardigden
De afgevaardigden lichten de update toe die zij per mail naar de raad hebben gestuurd.

5.
60

65

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld. De studentenraadsimulatie zal voorafgaand aan honours worden
besproken. Het instellingscollegegeldtarief wordt in verband met de tijd verschoven naar
volgende week.
Tariq herinnert raadsleden eraan dat de deadline van de vergaderstukken voor de PV
maandag 16:00 uur is. Voortaan zullen vergaderstukken die te laat worden opgestuurd en nieturgent zijn, verschoven worden naar de daaropvolgende week.
Gamze, Jordi en Linda komen binnen om 11:08 uur.
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6.
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De CSR bespreekt of de opleidingscommissies ook een stem zouden moeten hebben bij de
voordracht van nieuwe leden van een opleidingscommissie. De opties worden als volgt
verwoord:
- Optie 1:
“De benoeming dient te geschieden op basis van een onafhankelijke sollicitatieprocedure. Deze
procedure wordt door de decaan besproken met de facultaire studentenraad en de
desbetreffende opleidingscommissie. De opleidingscommissie heeft geen stem in de voordracht
van nieuwe leden.”
- Optie 2:
“De benoeming dient te geschieden op basis van een onafhankelijke sollicitatieprocedure. Deze
procedure wordt door de decaan besproken met de facultaire studentenraad en de
desbetreffende opleidingscommissie. Zij komen uiteindelijk gezamenlijk tot een voordracht van
nieuwe leden.”
De raad gaat over tot stemming over het conceptbesluit “De CSR besluit na stemming
dat huidige OC-leden in principe geen stem hebben in de benoeming van nieuwe OC-leden.”
Stemming: 6 stemmen voor, 7 stemmen tegen, 1 onthouding
Besluit 150218-01
De CSR besluit na stemming om opleidingscommissies een stem te geven in de uiteindelijke
voordracht van OC-leden.
De raad bespreekt vervolgens de conceptadviesbrief over de assessoren en OC’s. Linda stuurt
voor vrijdag een concept voor de onderstreepte tekst in de brief naar Stefan (actiepunt
150218-01). De CSR zal per e-mailstemming een besluit nemen over het versturen van de
adviesbrief over de assessoren en OC’s (actiepunt 150218-02).

7.
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U21

De CSR wordt geïnformeerd over de presentatie van de dossierhouder bij een
studentenconferentie van U21, een internationaal netwerk van toonaangevende universiteiten
waar de UvA als enige Nederlandse universiteit bij is aangesloten. Dit jaar zijn er twee
studentenconferenties gepland: Student Leaders’ Network 26 februari in Singapore en de
Student Summit 5 mei in Santiago, Chili. Het thema van de Student Leaders’ Network is
Nurturing Today’s Leaders for Tomorrow’s Challenges. Gamze zal een presentatie geven over
Aletta Jacobs, een inspirerende persoon die veel voor studenten en het onderwijs heeft
betekent.
Lina zal deelnemen aan de Student Summit in Santiago. Er is nog een plaats
beschikbaar en alle FSR-leden en CSR-leden zullen volgende week door Lina uitgenodigd
worden om hiervoor te solliciteren. Samen met de UvA-medewerker internationalisering zal het
ASVA/CSR-team dat zich bezighoudt met U21 criteria formuleren en besluiten wie er mee mag
gaan.

8.

110

Assessoren en OC’s

Studentenraadssimulatie

Woensdag 11 maart 2015 om 16.00 uur organiseert de CSR de studentenraadsimulatie om
aanstaande raadsleden/kandidaten te laten ervaren hoe het is om in de studentenraad te zitten.
Er zal in 2,5 uur een vergadercyclus van 6 weken nagebootst worden. Alle CSR-leden worden
gevraagd aanwezig te zijn om de nieuwe kandidaten bij te staan en rollen op zich te nemen. De
dossierhouders verwachten dat er 10 à 15 studenten mee zullen doen. Zij vormen samen één
raad. In het begin worden ze opgedeeld in drie commissies die allemaal een andere casus
krijgen. Ze beginnen met een commissievergadering en het uitwerken van hun casus. Daarna
volgt een PV waarbij ze zelf een voorzitter aanwijzen die de vergadering leidt. Elke casus wordt
als agendapunt op de PV besproken. Daarbij moeten ze ook de overlegvergadering
voorbereiden die op de PV volgt.
De raad is enthousiast over de opzet van de simulatie en kan zich vinden in de drie
casussen. De rollen worden verdeeld onder de raadsleden. Laura roept de raad op om de
studentenraadssimulatie te promoten onder geïnteresseerden.
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Parallel aan de discussie over het honoursonderwijs in het kader van de mOER, is er een
werkgroep gaande omtrent dit onderwerp. Deze zal aan het einde van het jaar, dus nadat de
mOER is vastgesteld, advies uitbrengen aan de CvB’s van de VU en UvA. De manier waarop het
honoursonderwijs wordt vormgegeven is op dit moment bij elke faculteit verschillend, en de
werkgroep bespreekt onder andere mogelijkheden om dit gelijk te trekken. Het advies zal
waarschijnlijk worden meegenomen in de volgende mOER. De dossierhouder wil graag input
van de CSR, zodat zij het raadsstandpunt kan meenemen tijdens deze discussies. Er is geen
adviesaanvraag of deadline aan dit vergaderstuk verbonden.
Wat betreft de strengere becijfering honoursvakken is de raad van mening dat hoewel
het niveau van een honoursvak zeker hoog mag liggen, het vreemd is om dit niveau te
bewerkstelligen door strenger te becijferen. Ook kun je niet ‘in het algemeen’ stellen dat alle
honoursvakken strenger becijferd moeten worden. Het is belangrijker dat er eerst wordt
gezorgd voor een fatsoenlijk vakevaluatiesysteem, en aan de hand van die evaluaties per vak te
bekijken wat er verbeterd kan worden.
Wat betreft de uitgangseisen is de raad niet principieel tegen het harmoniseren van
uitgangseisen; dit creëert gelijkheid en zet een bepaalde standaard waar honoursstudenten zich
continu aan moeten houden. Wel moet er kritisch gekeken worden naar wat die eisen precies
zijn. Zo zou volgens de commissie een bestuursjaar o.i.d. wel mogelijk moeten zijn voor
honoursstudenten. Bovendien moet er helderheid zijn over of het een honours-verbreding of
honours-excellentie betreft. De meerderheid van de raad kan zich vinden in een 7,5 gemiddeld
als uitgangseis, maar hier moet gemotiveerd van afgeweken kunnen worden. Dit zou kunnen
door een student een motivatiebrief te laten schrijven of door een hardheidsclausule op te
nemen waarin de uitzonderingen verwoord worden.

10.
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Profileringsfonds

Sinds 2012-2013 wordt er gewerkt aan een gezamenlijke regeling voor het profileringsfonds
met de HvA en de VU. De afdeling Juridische Zaken borduurt hierbij voort op de conceptregeling
die is voortgekomen uit de werkgroep over het Profileringsfonds van vorig collegejaar. De
rector en hoofd JZ willen graag voor eind maart duidelijkheid over de regeling voor 15/16.
Gezien de tijdsdruk is er door het College voor gekozen om vooralsnog alleen deel vier te
harmoniseren. Dit betreft de regeling voor studentenorganisaties. Het onderscheid tussen
studieverenigingen en studentenverenigingen verdwijnt en bekeken wordt of de financiering
gebaseerd zou kunnen worden op activiteiten in plaats van ledenaantallen. In de UvA
profileringsregeling van 15/16 zullen de overige drie van de vier delen UvA-specifiek zijn.
Daarnaast wil het College alvast de harmonisering van de regelingen voor de
medezeggenschap bespreken die vanaf 16/17 zou ingaan. Het College zou hier ook al graag
voor de zomer een besluit over nemen, maar de raad betwijfelt of dit wenselijk is. Anneloes
vraagt waarom overmacht en specifieke situaties nog niet geharmoniseerd kunnen worden.
Hier leek namelijk al consensus over te bestaan. ASVA is momenteel een brief aan het opstellen
waarin zij haar zorgen uit over het voortbestaan van studentenorganisaties als de
profileringsregeling versoberd wordt. Tijdens de PV van volgende week zal deze brief
besproken worden.
Kavel, Jarmo en Levina komen binnen om 13:00 uur.

11.

165

Honours

Bezetting Bungehuis

Drie gasten van de actiegroep De Nieuwe Universiteit (DNU) schuiven aan bij de vergadering en
lichten toe wat de eisen van DNU zijn. Ten eerste willen zij meer democratie, waaronder een
gekozen rector, herroepbaarheid van bestuur en de mogelijkheid om een referendum te
houden. Ten tweede eisen zij dat de bezuinigen worden stopgezet en willen zij dat de discussie
over de bezuinigingen bij FGw openbaar zijn en dat er een discussie plaatsvindt over een ander
allocatiemodel. Tot slot willen zij dat de studentenraden meer instemmingsrecht krijgen.
Kavel legt uit dat de inhoud van de Profielschets 2016 de directe aanleiding was van de
bezetting. Er is gekozen om het Bungehuis te bezetten omdat dit een centrale locatie van de
FGw is en het niet mogelijk was om het Maagdenhuis te bezetten. De actievoerders leggen uit
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dat zoveel mogelijk is gezocht naar alternatieve locaties voor werkgoepen en colleges zodat het
onderwijs doorgang kon en kan vinden. Daarnaast heeft DNU medewerkers op het hart gedrukt
dat zij in de bibliotheek mogen werken, maar het College weerhoudt medewerkers ervan om dit
te doen, aldus de actievoerders.
Jarmo legt uit dat de CSR en DNU allemaal een gezamenlijk doel hebben, namelijk het
verbeteren van het onderwijs van de UvA. De vraag is hoe zij elkaar daarin kunnen versterken.
Stefan merkt op dat de CSR nog geen standpunten heeft geformuleerd over de onderwerpen
waar DNU zich nu hard voor maakt. Anneloes licht toe wat de stand van zaken is van de
discussie rondom een mogelijk nieuw allocatiemodel. Stefan waarschuwt dat een ander
financieringsmodel niet betekent dat er meer geld komt. Els geeft aan dat alle raadsleden van de
CSR zich in meer of mindere mate kunnen vinden in de eisen van DNU en hoe zij deze eisen
willen bewerkstelligen. Zij stelt voor dat de dossierhouders van de CSR en DNU in kleine kring
overleggen over de inhoud van dossiers en nu te discussiëren over het voorstel van het College
om Spui25 beschikbaar te stellen voor discussies en het beleid van de UvA toe te lichten.
Jarmo verzoekt de CSR om aan het College te vragen dat zij het gesprek aangaan met
DNU. Opgemerkt wordt dat de studentenraadsleden zijn verkozen om de discussie met het
College aan te gaan. Jarmo vervolgt dat DNU niet vraagt om partij te kiezen, maar zij willen
graag dat de CSR de inhoudelijke punten van DNU toelicht tijdens gesprekken met het College.
Tariq vindt het te veel gevraagd om van het CvB te verwachten direct toezeggingen te doen over
onderwerpen waar nog over gesproken wordt. De vraag aan DNU is of er genoegen mee wordt
genomen als het College toezegt dat er hoorzittingen komen, of willen ze de concrete
toezeggingen binnenhalen? Linda licht toe dat zij als Geesteswetenschapper heel veel sympathie
voor de acties heeft. Wel stelt ze dat de CSR alle studenten vertegenwoordigt en dus rekening
moet houden met de wensen en behoeften van zoveel mogelijk studenten. Een gekozen rector is
daarbij bijvoorbeeld niet persé iets wat alle studenten willen. Ze adviseert DNU om de eisen te
concretiseren, zodat er mogelijk meer toezeggingen gedaan zullen worden. Sefan is het hier mee
eens, maar Kavel vindt het echter juist een sterk punt dat de eisen heel breed zijn, want zo
kunnen vanuit de discussie concrete eisen geformuleerd worden.
Tariq concludeert dat de CSR een dialoog moet faciliteren tussen de academische
gemeenschap en het College. Er zullen vervolgafspraken gemaakt worden tussen de
dossierhouders die zich binnen de CSR bezighouden met de begroting en het allocatiemodel en
DNU. Daarnaast zal de CSR een persbericht uitsturen om duidelijk te maken dat de CSR de
dialoog wil bevorderen tussen de gelederen van de academische gemeenschap. De raad wil
graag gebruik maken van de mogelijkheid om aanstaande maandag in Spui25 te discussiëren
over het beleid van de UvA. Een aantal raadsleden willen graag direct in debat gaan, terwijl
anderen graag eerst willen inventariseren welke onderwerpen er leven en waarover in de
komende maanden gesproken zou moeten worden. Anneloes adviseert DNU om een eerste
bijeenkomst met het CvB te zien als een procedurele bijeenkomst waarin zij op tafel leggen
welke onderwerpen ze de komende tijd zouden willen bespreken. De CSR zou hierin een
faciliterende rol kunnen spelen.
Tom, Kavel, Jarmo en Levina verlaten de vergadering om 14:15 uur.

12.
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Model OER deel A - discutabele artikelen

De CSR vormt een oordeel over discutabele artikelen in de Model OER deel A.
- art. 5.1: Honoursprogramma – In art. 5.1.6 is voorgesteld om een 7,5 als ingangseis te laten
gelden. De bepaalde gevallen waarin afgeweken kan worden, kunnen opgenomen worden in
deel B. De FSR’en hebben adviesrecht op dit artikel. Het is onduidelijk wat onder ‘bepaalde
gevallen’ wordt verstaan. De meerderheid van de CSR wil artikel 5.1 niet opnemen in deel A. De
raad is niet principieel tegen het harmoniseren van ingangs- en uitgangseisen, maar vindt dat
eerst duidelijk moet zijn wat de diverse honoursprojecten precies inhouden.
- art. 6.3: BSA - Akkoord. Bij de FEB staan een aantal verzachtende maatregel in de OER
waarvan Samantha denkt dat het goed is dat deze voor de hele universiteit zouden gelden. De
vraag is of deze toegevoegd dienen te worden aan deel A. Samantha mailt de verzachtende
maatregelen naar de dossierhouders zodat zij deze op kunnen nemen in de brief.
- art. 8.3: Bekendmaking oer en medezeggenschapstraject – Raad gaat akkoord met de reactie
van het College en vindt het goed als het in deel A blijft staan, maar wil graag dat de
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bekendmaking van de oer en het medezeggenschapstraject dan op een andere plaats
gecodificeerd wordt. Tariq stelt voor dat de CSR met het College een draaiboek maakt over het
vaststellen van deel A. De FSR’en kunnen dit dan in samenspraak met hun decaan doen voor
deel B.
Els merkt op dat bij de FNWI in ieder geval bij wiskunde veel vakken zijn met andere
EC’s dan een veelvoud van 3 EC. Els zal uitzoeken bij welke opleidingen er nog meer andere ECaantallen gehanteerd worden. De raad is van mening dat in het mOER-artikel over het aantal
EC’s toegevoegd moet worden dat in deel B afgeweken kan worden van de eis dat alle vakken 3
EC of een veelvoud daarvan zijn.

13.
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MOER

De dossierhouders lichten de uitgangspunten van het alternatieve voorstel toe waar in de
afgelopen periode over gesproken is. De CSR neemt een besluit over de bindendheid van de
artikelen en stemt over het conceptbesluit
Besluit 150218-02
De CSR besluit na stemming om niet in te stemmen met het voorstel met betrekking tot de
model OER van het CvB en het alternatieve voorstel zoals besproken op de PV voor te leggen.
De dossierhouder zal het Hoofd Juridische Zaken inlichten en een conceptadvies opstellen met
de strekking dat de raad niet akkoord gaat met de bindendheid van de artikelen, tenzij aan de
wensen is voldaan
Anneloes verlaat de vergadering om 15:00 uur.

14.
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15.
260

W.v.t.t.k.

De reactie van de CSR op de bezetting van het Bungehuis wordt geagendeerd. De raad bespreekt
de inhoud van een persbericht dat de CSR vanavond uit zal sturen en mandateert Dennis om het
persbericht op te stellen. Afgesproken wordt dat in het persbericht zal komen te staan dat de
CSR de problemen herkent die aangekaart worden en het gesprek tussen het College en De
Nieuwe Universiteit (DNU) wil faciliteren, maar dat de raad afstand neemt van de bezetting van
het Bungehuis.
Het College heeft vandaag via een persbericht dat zij openstaat voor een debat over het
beleid van de UvA en daar iedere maandag Spui25 voor beschikbaar wil stellen. De raad maakt
graag gebruik van deze mogelijkheid.
De CSR wil geen gehoor geven aan het verzoek van De Nieuwe Universiteit om het
College te vragen het gesprek aan te gaan met DNU. De raad wil echter wel maandag 23 februari
het gesprek tussen het College en de De Nieuwe Universiteit faciliteren.

Rondvraag

- Els is volgende week op wintersport.
- Stefan vraagt welke raadsleden donderdag naar de hoorzitting gaan over de bezetting van het
Bungehuis.
- Laura verzoekt alle raadsleden om 1.14 alleen te gebruiken voor CSR-gerelateerde zaken.

16.

Sluiting

Tariq sluit de vergadering om 15:40 uur.

Besluiten
265

150218-01

150218-02
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De CSR besluit na stemming om opleidingscommissies een stem te geven in de
uiteindelijke voordracht van OC-leden.
De CSR besluit na stemming om niet in te stemmen met het voorstel met
betrekking tot de model OER van het CvB en het alternatieve voorstel zoals
besproken op de PV voor te leggen.
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Actielijst
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150204-04
150218-01
150218-02

275

Tariq neemt contact op met het secretariaat van de secretaris van de
universiteit om een kennismakingsgesprek in te plannen.
Linda stuurt voor vrijdag een concept voor de onderstreepte tekst in de
adviesbrief over OC’s en assessoren naar Stefan.
De CSR neemt per e-mailstemming een besluit over het versturen van de
adviesbrief over de assessoren en OC’s.

Pro memorie
140903-02
140903-04
140903-01
280

130904-03

285

140917-12
141001-09
140903-02

290

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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