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Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 
4. Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden 
5. Vaststellen agenda 
6. UB Nacht  
7. U21 Student Leaders Network Meeting  
8. Dag van de Deliberatie  
9. Nabespreken OV  
10. Staat van de Universiteit 
11. W.v.t.t.k. 
12. Rondvraag  
Sluiting 

Opening 
 Tariq opent de vergadering om 12:00 uur.  

1. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  

- Het gesprek met de RvT is vrijdag 6 maart van 15:30-17:00 uur.  

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. 
 5 

N.a.v. de actie- en pro memorie lijst:  
150218-02 De CSR neemt per e-mailstemming een besluit over het versturen van de 

adviesbrief over de assessoren en OC’s.  
Stefan wil graag een nieuw voorstel voor harmonisatie van assesoren voorleggen aan de PV 
waarin ook de assessor op CvB en facultair niveau wordt meegenomen. De raad stemt ermee in 10 

dat de brief over OC’s deze week verstuurd kan worden na een e-mailstemming.  
 
140903-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’14-’15 aan te nemen en zich 

hieraan te houden.  
Lina heeft gemerkt dat veel onderwerpen die in de commissievergadering oordeelvormend 15 

worden besproken vaak nog eens bediscussieerd worden tijdens de PV. Dit is niet efficient. Er 
mag ook meer vertrouwen zijn in mensen die de voorbereiding doen tijdens de 
commissievergadering. Als mensen mee willen praten, kunnen ze naar de 
commissievergadering komen.  Op die manier kunnen dossiers er tijdens de PV besluitvormend 
over besproken worden, waardoor de PV’s minder lang duren. Enkele raadsleden geven aan dat 20 

je mensen niet kunt dwingen om naar een commissievergadering te gaan en dat niet iedereen in 
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de gelegenheid is om de commissievergaderingen bij te wonen.  Els merkt op dat als er tijdens 
de PV een ander oordeel gevormd wordt dan tijdens de commissievergadering, dat voor haar 
juist een reden is om de discussie ook in de PV te voeren. Els stelt voor dat in vergaderstukken 
nog duidelijker wordt gemaakt wat de argumenten en de discussiepunten zijn is zodat daar 25 

tijdens de PV naar verwezen kan worden als iemand in herhaling valt. Het DB zal zich buigen 
over het oordeelvormend bespreken van onderwerpen op de PV en agendeert het op de PV 
(actiepunt 150304-01).  
 
Tom Lotten komt binnen om 12:20 uur. 30 

3. Mededelingen 
- Anneloes is volgende week moeilijk te bereiken. 
- Laura is ziek. 
- Lina is uitgenodigd om een mini-presentatie te geven over Big Data op de Big Data in 

het Onderwijs-bijeenkomst op 10 maart van 15:30-16:30 uur. De raad is hier ook voor 
uitgenodigd. 35 

- Donderdag 5 maart vindt er een bijeenkomst plaats voor medewerkers en studenten  
over de bezuinigingen bij de FdR, georganiseerd door de OR, FSR en het bestuur van de 
FdR. 

- Linda is enthousiast over een landelijke bijeenkomst over onderwijs die zij heeft 
bijgewoond en zij zal de literatuur van de werkgroep doorsturen. Binnen de VSNU wil 40 

men graag over medezeggenschap praten met de Centrale Studentenraden en de CSR 
zal ook uitgenodigd worden voor een bijeenkomst.  

- Gamze moet om 15:30 uur weg. 

4. Update dagelijks bestuur, commissies  en afgevaardigden 
DB 
Afgelopen week is het DB met name beziggeweest met de 'staat van de universiteit'. Zo is het 45 

debat georganiseerd vorige week, is er met heel veel relevante partijen, en zijn er door (met 
name) V&C veel acties geweest om alles wat we doen te communiceren naar de boze 
buitenwereld. Dit alles zal ook de komende weken zo doorgaan. Om alles wat er de laatste 
dagen gebeurt snel te kunnen terugkoppelen naar de rest van de raad zijn er 2 extra momenten 
ingelast om bij elkaar te kunnen komen als dat nodig is (maandag en vrijdag tussen 10 en 11). 50 

Ook deze week gebeurt er weer veel, de bedoeling is dat deze week de opzet van de debatreeks 
nog rondkomt. Verder komen Tariq, Pauline en ikzelf morgen bijeen om naar de opzet van het 
inwerktraject te kijken. Dit zal ook terugkomen op de PV als de tijd daar rijp voor is. Verder 
staan in de commissies deze week de meeting met de RvA (11 maart: 20u), de USR-VU (datum 
volgt morgen) en het IO (17 maart: 14u) op het programma.  55 

 
O&F 
Maandag was het laatste gesprek van de leerzame tour de facultés, waarschijnlijk hier nog een 
gedeeltelijk vervolg van om onze conclusies uiteindelijk vorm te geven. Deze week is het 
profileringsfonds weer actief geweest met o.a PV voorbereiding de bespreking hier, vervolgen 60 

weer een gesprek met de juristen van de UvA die op veel punten niet op één lijn liggen met die 
van de VU. De belangenvertegenwoordigers liggen over dit onderwerp veel meer op 1 lijn. 
Vrijdag is tevens een gesprek geweest met de student-assessor van het CvB van de RUG, hier 
moet nog veel over verduidelijkt worden door ons College. Maar het CvB n Groningen stemt 
nooit, maar discussieert tot een consensus bereikt wordt. Dus een stemrecht is niet nodig om 65 

invloed vanuit de studenten te laten gelden. Donderdag heeft helaas de commissievergadering 
geen doorgang gevonden, een voorstel is dan ook om a.s. donderdag eventueel meer tijd voor de 
vergadering in te ruimen.    
 
O&O 70 

Afgelopen week hebben we op de PV de brief over de model OER besluitvormend behandeld. Na 
wat wijzingen zal deze zo spoedig mogelijk worden opgestuurd naar het college. Tevens zullen 
we de artikelen waar nog geen overeenstemming over bereikt is bespreken op de OV. Ook 
hebben we het gehad over kwaliteitsinvesteringen. Oorspronkelijk stond dit onderwerp ook 



 Centrale Studentenraad 

studentenraad.nl/csr  ~  csr@studentenraad.nl 
 

Pagina 3 ~ 5 

geagendeerd op de OV, maar vanwege alle gebeurtenissen van afgelopen week zal dit worden 75 

uitgesteld naar een latere OV. Vanwege de maagdenhuisbezetting kon ook de 
commissievergadering niet doorgaan. Komende week zal in de commissie het 'Promovendiplan' 
(het experiment waarbij promovendi worden aangenomen als student ipv werknemer) en de 
eerste conceptversie van de enquete Internationalisering besproken worden. En we zijn 
natuurlijk heel blij dat Gamze terug is in ons midden vanuit het verre Singapore. Tot slot ben ik 80 

uitgenodigd voor een UvA bijeenkomst over Big Data in het onderwijs op 10 maart en zal ik 
samen met Samantha op 25 maart een bezoek brengen aan de VSNU om het te hebben over de 
petitie van H.NU.   
 
V&C 85 

Afgelopen vrijdag is er, door veler aangegeven afwezigheid,  geen commissievergadering 
geweest. Maar natuurlijk betekend dat niet dat de commissie stil heeft gezeten. Het programma 
van de ub-nacht begint langzaam te vullen. De dossierhouders zijn naast het zoeken naar 
geschikte invulling voor de rest van het programma ook in gesprek met eurest voor de catering 
tijdens de nacht. Het verkiezingsteam werd vorige week benaderd door een paar 90 

filosofiestudenten met een goed idee. Er wordt nu gekeken naar de mogelijkheid om hun idee 
(dag van de deliberatie) te koppelen/samen te voegen met ons idee (het debat). Verder zijn 
vorige week de muismatten besteld. Anneloes heeft vorige week wat aanpassingen aan de 
website gedaan. Deze kan nu beter fungeren als nieuwsbron voor deze hectische periode omdat 
de homepage nu als een soort nieuwspagina is. En last but not least: de nieuwe wc krant hangt 95 

er weer.  
 
Afgevaardigden 
De afgevaardigden lichten de update toe die zij per mail naar de raad hebben gestuurd. 

5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. De UB Nacht wordt als zesde agendapunt behandeld. 100 

6. UB Nacht  
De CSR wordt geïnformeerd over de UB-nacht op 18 maart. Dit is een nacht waarbij studenten 
een volledige nacht in de UB kunnen studeren terwijl de CSR vanaf 20:00 uur tot de volgende 
ochtend een leuk programma verzorgt om iedereen wakker te houden. Anneloes licht het 
programma toe en nodigt alle raadsleden uit. Dennis zegt toe dat hij mee wil helpen met de 
opbouw. Samantha en Jordi zullen een bewegingsoefening van 7 minuten verzorgen. 105 

7. U21 Student Leaders Network Meeting  
Gamze heeft samen met Jelmer van ASVA  deelgenomen aan de U21 Student Leaders Network 
Meeting waar zij een presentatie hebben gegeven over de bezetting van het Maagdenhuis in 
1969 en 2015. Volgend jaar is de Annual General Meeting in Connecticut. De UvA is het komend 
jaar afgevaardigde in het bestuur van U21 Student Leaders Network voor onderwijs en 
innovatie en kan zelf beslissen hoe ze hier vorm aan geeft. Er is voorgesteld om geld te besparen 110 

door de Students Leaders Network Meeting te koppelen aan de Students Summit, maar hier is 
geen besluit over genomen. Gamze en Jelmer zullen een verslag schrijven met discussiepunten 
n.a.v. de meeting (actiepunt 150304-02). 

8. Dag van de Deliberatie  
De CSR is benaderd door twee studenten die het interessant lijkt om een dag te organiseren 
waarin nagedacht kan worden over hoe de universiteit ingericht zou moeten worden. Er wordt 115 

gedacht aan discussies met 10-15 mensen over wat zij verkeerd zien gaan, wat ze beter zouden 
willen en welke vragen ze kunnen stellen aan de kandidaten van de 
studentenraadsverkiezingen (bijvoorbeeld tijdens het verkiezingsdebat). 

9. Nabespreken OV  
De CSR bespreekt de vervolgstappen naar aanleiding van de overlegvergadering van 3 maart jl.  
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- Begroting: Bussemaker heeft deze week een brief geschreven waarin zij benadrukt dat 120 

medezeggenschapsraden al instemmingsrecht dienen te krijgen over de begroting van 2016. 
Samantha geeft aan dat de Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel Studievoorschot multi-
interpretabel is omdat het allocatiemodel alleen over de verdeling van middelen over onderwijs 
en onderzoek gaat. CSR moet met voorstel komen over hoe de raad ingebed kan worden in het 
begrotingsproces.  125 

- Profileringsfonds: Omdat het proces niet goed loopt, stelt Jordi voor dat de CSR samen met de 
USR een nieuwe regeling opstelt waar ook de juristen van de UvA en VU zich waarschijnlijk in 
kunnen vinden. Het voorstel zal in de commissie O&F worden uitgewerkt. 
- Model OER: De raad wacht de reactie van het College af en houdt vast aan de package deal die 
de CSR heeft voorgesteld. 130 

10. Staat van de Universiteit  
OV nabespreking 
Het CvB is volgens Dennis nog steeds niet duidelijk over hun commitment en dit stemt hem 
weinig hoopvol. Tariq brengt hier tegenin dat rector ermee ingestemd heeft om deel te nemen 
aan de debatmarathon. Zij wil zich weliswaar niet committeren aan de uitkomst van het debat, 
maar zij wil wel meedenken over de actielijst die uit het debat zou komen en meewerken aan de 135 

uitvoering van de actielijst. Tariq stelt voor om aan het eind van ieder debat 15 minuten in te 
plannen om de vervolgstappen te formuleren. Tom waarschuwt dat als de CSR de 
verantwoordelijkheid op zich neemt voor de debatten en het College zich niet committeert aan 
de uitkomsten, de raad hier waarschijnlijk door anderen op wordt aangekeken. Het hoofd van 
Bureau Communicatie heeft na afloop van de vergadering benadrukt dat de debatreeks van de 140 

CSR is en dat de raad de hulp van het Bureau Communicatie kan inroepen.  
 
Debatmarathon 
Tijdens de debatmarathon kunnen diverse partijen hun visie geven, waaronder de CSR. De 
vraag is of de CSR als raad een gezamenlijk standpunt wil uitdragen tijdens het debat of dat 145 

raadsleden verschillende standpunten mogen innemen op persoonlijke titel. Linda stelt voor 
om discussienotities te maken waarin per onderwerp de feiten worden verzameld en de voor-
en tegenargumenten worden genoemd. De meerderheid van de raad kan zich vinden in het 
opstellen van beeldvormende notities ter voorbereiding op het debat.  Lina waarschuwt echter 
dat het te veel werk is om over ieder onderwerp een beleidsnotitie te maken. Zij stelt voor om 150 

de probleemanalyse te beperken tot de bestuurscultuur en het rendementsdenken. Het idee 
wordt geopperd dat de raadsleden in de commissies een lijst samenstellen van onderwerpen 
die aangekaart zijn en dat de raad een schifting maakt van de onderwerpen die volgens hem 
prioriteit hebben. Tariq en Anneloes willen graag dat iedereen hier vervolgens zelf een 
standpunt over kan innemen. Dennis concludeert dat de raad zal inventariseren wat je uit de 155 

debatten kunt halen en ieder voor zichzelf kan bepalen wat je eruit wilt halen. 
 
Tom en Gamze verlaten de vergadering om 14:30 uur. 
 
Er is enige discussie over de prioriteitenlijst. Uiteindelijk stemt de meerderheid van de 160 

aanwezigen ervoor dat de CSR een collectief standpunt inneemt over de prioriteiten die de raad 
zal vaststellen.   

De raad bespreekt vrijdag van 10:00-12:00 uur in een extra overleg de invulling van 
het debat, het gesprek met de RvT en de communicatie van het debat naar buiten toe. 

11. W.v.t.t.k. 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 165 

12. Rondvraag  
- Linda verzoekt om niet te ver weg te gaan tijdens het inwerkweekend. 

Sluiting 
Dennis sluit de vergadering om 15:30 uur.    
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Actielijst 
150218-02 De CSR neemt per e-mailstemming een besluit over het versturen van de 

adviesbrief over de OC’s.  170 

150304-01 DB bespreekt het oordeelvormend bespreken van onderwerpen op de PV en 
agendeert het op de PV.  

150304-02 Gamze en Jelmer schrijven een verslag over de Students Leader Network 
Meeting. 

Pro memorie 
140903-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 175 

140903-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’14-’15 aan te nemen en zich 
hieraan te houden.  

140903-01 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. 180 

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. 185 

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. 

 190 


