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Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 
4. Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden 
5. Vaststellen agenda 
6. Accreditatie 
7. UvA debat 
8. Staat van de Universiteit 
9. Allocatiemodel en huisvesting 
10. W.v.t.t.k. 
11. Rondvraag  
Sluiting 

Opening 
Tariq opent de vergadering om 12:00 uur.  

1. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  

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

3. Mededelingen 
- Linda attendeert de raad op de Kohnstam lezing op 27 maart over de kwaliteit van onderwijs. 
- Lina en Samantha moeten om 14:45 uur weg voor een bijeenkomst van de VSNU. 5 

- De rector van Universiteit Leuven geeft binnenkort een lezing in Utrecht over de invulling van 
de medezeggenschap bij Universiteit Leuven. Tariq stuurt de uitnodiging door naar Els en Ilse. 

4. Update dagelijks bestuur, commissies  en afgevaardigden 
DB 
Dinsdagochtend vond er een overleg plaats met Radboud, Ingmar en Jonneke van de COR om de 
laatste zaken voor het debat door te spreken, alsmede een aantal uitlatingen van de 10 

Collegevoorzitter in de media. ‘s Middags vond toen het IO plaats (zie verslag), waar we het met 
name over de Staat van de Universiteit hebben gehad. Woensdagochtend vond er een 
studentenradenoverleg plaats waar we het met name over versterking van de 
medezeggenschap hebben gehad. Op donderdagmiddag heeft er een overleg plaatsgevonden 
met twee docenten van ReThink over het idee van verschillende clubs om 'samen op te trekken'. 15 

Donderdag a.s. vindt er weer zo'n overleg plaats. Voor aanvang van het debat die avond hebben 
we nog een aantal punten van Jonneke in het debat verwerkt. Vrijdagochtend zijn Sam en ik bij 
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BC geweest om het daar over de rest van de planning te hebben, en naar aanleiding daarvan 
heeft BC gistermiddag een algemene uitnodiging gestuurd voor de debatreeks. 
 20 

O&O: 
O&O is terug van weggeweest! Maandag heb ik vergaderd met het DB, en daarna had ik samen 
met Tariq en Stefan een afspraak met twee medewerkers van JZ over de model OER. In dit 
gesprek werd gevraagd of we gezien de perikelen van afgelopen tijd nog steeds achter het 
voorstel stonden. Dit is op woensdag teruggekoppeld naar de PV, en op donderdag is besloten 25 

dat we het voorstel intrekken en in mei zullen heroverwegen voor de model OER 2016-2017. 
Op dinsdag hebben Youssri en ik de UCO bijgewoond. Hier stond de rol van de UCO centraal en 
hebben we het gehad over hoe de UCO kan bijdragen aan het oplossen van de aangekaarte 
problemen. Ook is de UCO uitgenodigd om op 8 april met de minister van OCW te praten over 
het accreditatiesysteem; de Rector is namelijk van mening dat er te veel externe controle is op 30 

de UvA wat voor te zware administratieve lasten zorgt. Omdat de UCO ook graag het standpunt 
van 'de student' hierover wil weten zullen we het komende PV hebben over het 
accreditatiestelsel. Tevens was dinsdag het IO, waar kort digitaal toetsen en schakeltrajecten 
aan bod zijn gekomen. In de commissie hebben we het gehad over OC's; hier is uitgekomen dat 
we een bijeenkomst willen organiseren met FSR'en en OC's om te kijken hoe we de rechten en 35 

de positie van OC's zouden kunnen versterken. Ook hebben we het gehad over het idee om een 
OC op te richten speciaal voor honours-onderwijs, omdat er in de honoursprogramma's totaal 
een (transparant) systeem van kwaliteitszorg ontbreekt. Ook heeft Gamze het idee om een 
bijeenkomst te organiseren voor de Europese partneruniversiteiten van U21 gepresenteerd. 
Komende week heb ik op maandag een afspraak met een medewerker van AVC om het te 40 

hebben over de dienstwebcolleges en een afspraak over Learning Analytics. Op woensdag ga ik 
samen met Samantha naar de VSNU in Den Haag om het te hebben over de petitie van H.NU.  
 
O&F: 
Instellingscollegegeld; de werkgroep van 18 maart is niet door gegaan, omdat de berekeningen 45 

nog niet rond zijn, hoeveel een student zou kosten. De volgende bijeenkomst is op de 30 maart, 
mogelijk komt een extra bijeenkomst.    
Financiën; komt een officieel verzoek van het CvB aan de COR en CSR op deze commissie op te 
richten. Vrijdag is een bijeenkomst geweest over het allocatiemodel voor de FSR'en en de CSR. 
Aanstaande donderdag is het debat over de financiën en huisvesting, er is een afspraak 50 

aanstaande met een vertegenwoordiger van de COR om dit kort te sluiten. Met finance en 
control wordt tevens contact gehouden over de factsheets die bij dit debat horen. 
Catering; de enquête is besproken en te licht bevonden hij is doorgestuurd naar FSR'en deze 
mogen input leveren. 10 April is er een Cateringuitje naar Eindhoven. 
Student-bestuurslid(nieuwe naam assessor); Aanstaande vrijdag is een assessor meeting om 55 

17:00,daar zijn geïnteresseerde welkom, op dit moment staat de stand op 10 aanwezigen. 
Profileringsfonds; de brief is verstuurd, maar is nog niks vernomen van JZ. 
Diplomabekostiging(andere naam voor nominaal plus 1); Dit onderwerp is redelijk afgetikt in de 
commissie dankzij een duidelijk vergaderstuk en fantastische doorrekeningen om een helder 
beeld te scheppen en makkelijker een mening te vormen. 60 

Universiteits/faculteitsraad; hier is een constructieve discussie over gevoerd en zal nog terug 
komen op de PV bij voldoende tijd. 

V&C:  
We hebben deze week een hele fijne vergadering gehad (mag ook wel even gezegd worden). 
Hierin hebben we gedelibereerd over onze toekomstplannen. Daar zijn ook prachtige idealen 65 

uit voortgekomen. Deze hebben we op de laatste pagina van de scheurkalender geschreven! 
Verder: kandidaatstellingsformulieren mogen helaas niet digitaal worden ingeleverd, het 
lijsttrekkersdebat zal waarschijnlijk in kriterion gehouden worden, de UB-nacht was leuk en de 
DAS heeft nu een woordvoerder. Daarnaast zijn we ook begonnen met de 
overdrachtsdocumenten! 70 

 
Afgevaardigden 
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De afgevaardigden lichten de update toe die zij per mail naar de raad hebben gestuurd. Ilse 
stuurt een mail over de bestuurlijke fusie van het AMC en het VUmc naar de raad (actiepunt 
150325-01). 75 

5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

6. Accreditatie 
Vorige week kwam tijdens de UCO-bijeenkomst accreditatie binnen de UvA ter sprake. Hierin 
werd aangegeven dat de Minister van Onderwijs op 8 april zal aanschuiven om het o.a. te 
hebben over accreditatie. Daarom lijkt het de dossierhouders verstandig om dienaangaande als 
raad een standpunt te vormen zodat de dossierhouders eventueel een vastomlijnd idee c.q. plan 80 

aan de Minister kunnen presenteren in het kader van verbeteringen. Lina kreeg de indruk van 
de Rector dat zij graag de lasten voor de UvA wil verminderen door de externe 
opleidingsaccreditatie af te schaffen. De instellingstoets beoordeelt namelijk het systeem van 
kwaliteitszorg dat een instelling hanteert. Als je daar goed op scoort, is het volgens de Rector 
dubbelop om ook nog eens alle opleidingen an sich te beoordelen. De Instellingstoets en 85 

Opleidingsaccreditatie toetsen echter twee heel verschillende dingen. Het ISO is wel 
voorstander van externe opleidingsaccreditatie, omdat anders de slager zijn eigen vlees keurt, 
en omdat is gebleken dat sommige opleidingen toch onvoldoende scoren op de 
opleidingsaccreditatie terwijl de instelling op de instellingstoets goed scoorde.  De meerderheid 
van de CSR zou het risico niet willen nemen om de opleidingen enkel intern te toetsen, maar de 90 

raad ziet ook graag dat de administratieve last verminderd wordt. De kwaliteit van opleidingen 
moet boven elke twijfel verheven zijn en externe goedkeuring is daarbij van belang. Tariq merkt 
op dat het ook van belang is om de professionalisering en versterking van 
opleidingscommissies mee te nemen in het advies aan de Rector.  

7. UvA debat 
Afgelopen donderdag was het eerste debat over de Bestuursstructuur- en cultuur van de UvA. 95 

Het debat van morgen over Financiën en Huisvesting vindt plaats in REC C103. Dennis heeft 
contact met de COR over de mogelijke moderator en Jordi en Anneloes hebben een factsheet 
gemaakt. Anneloes licht de opzet van het debat van morgenavond toe. De taakverdeling is dan 
als volgt: Dennis schrijft op het bord, Youssri zorgt voor de bewegwijzering, Linda en Laura 
lopen met de microfoons, Pauline notuleert de actiepunten en Anneloes beantwoordt 100 

desgewenst vragen van het publiek aan het begin van het debat. De factsheets worden vandaag 
gedeeld op Facebook. De meerderheid van de raad kan zich vinden in het voorstel van Bureau 
Communicatie om de debatreeks vanaf volgende week te laten plaatsvinden in het Atrium, daar 
de stoelen op te stellen in een U-vorm en een mail over de locatiewijziging te versturen naar alle 
studenten en medewerkers.   105 

8. Staat van de Universiteit  
Gesprek met de Secretaris van de Universiteit  
Het DB heeft met de Secretaris van de Universiteit gesproken over wat de CSR nodig heeft om 
zijn werk goed uit te voeren. De raad bespreekt op een later moment de mogelijkheid om 
sommige taken, die nu bij de CSR liggen, over te hevelen naar Bureau Communicatie (actiepunt 
150325-02).  110 

 
Gemeenschappelijk voorstel DNU, HR, RethinkUvA 
Het verrast de raad dat DNU, HR en RethinkUvA een meerderheid van de stemmen wil hebben 
in het samenstelen van de financiële commissie en de commissie over de bestuursstructuur, het 
vaststellen van de agenda en de reikwijdte van haar mandaat. Stefan en Samantha benadrukken 115 

dat de CSR en COR de formele vertegenwoordigers van de studenten en medewerkers zijn. Zij 
achten het onwenselijk dat sommige partijen meer invloed hebben op de samenstelling en lid 
zijn van de commissies dan andere partijen. Volgens Dennis moet de CSR met alle partijen gaan 
praten om te vragen wie zij in de commissie willen hebben. Afgesproken wordt dat Tariq en 
Dennis zullen deelnemen aan de lunchmeeting op donderdag 26 maart met DNU, HR en 120 

RethinkUvA.  
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Actiepunten op de website 
Het College en de raad zullen morgen bij het debat vertellen wat zij met de actiepunten hebben 
gedaan. De raad overlegt nu met alle partijen over de onderzoeksopdracht van de commissie 
over de bestuursstructuur- en cultuur van de UvA. De opdracht voor de financiële commissie zal 125 

morgen bij het debat worden besproken. 

9. Allocatiemodel en huisvesting 
De raad bespreekt de mogelijke herziening van beleidsbudgetten. Er is op dit moment een idee 
op tafel gelegd om de totale beleidsbudgetten te verkleinen.  Dit zou tot gevolg hebben dat er 
meer verantwoordelijkheid bij de faculteiten wordt neergelegd. De keuzes om bepaalde dingen 
in stand te houden (bijv. restauratieopleiding) ligt dan bij de faculteit in plaats van bij het CvB. 130 

Door het totale aantal van de beleidsbudgetten te verkleinen zal er meer geld direct naar de 
faculteiten gaan via het allocatiemodel. De vraag is of de raad het totale budget wil verkleinen 
zodat de verantwoordelijkheid meer bij de faculteiten komt te liggen. Linda stelt dat het dan 
belangrijk is dat de faculteitsraden meer rechten krijgen. 
 135 

Ilse verlaat de vergadering om 14:15 uur. 
 

Wat betreft de herziening van de historische vaste voet legt Anneloes uit dat de huidige 
budgetten historisch en niet geheel actueel zijn. Het idee is om er goed naar te kijken welk 
beleid daadwerkelijk uitgevoerd wordt en zou moeten worden en welke dingen inderdaad in 140 

stand gehouden moeten worden vanaf centraal niveau of binnen de faculteiten. Tariq wijst op 
het risico dat het budget variabeler en onzekerder wordt als je de vaste voet verkleint. De vraag 
is wie de politieke keuze gaat maken waar budgetten aan worden besteed. Tom stelt voor om de 
gelden bij het CBO neer te leggen en hen te laten besluiten. Anneloes stelt als voorwaarde dat de 
academische gemeenschap zich uitgesproken moet hebben over wat voor universiteit de UvA 145 

wil zijn. Els vindt juist dat de verdeling op centraal niveau zou moeten worden vastgesteld. Het 
is in haar ogen onmogelijk om de budgetten tussen faculteiten eerlijk uit te ruilen. Volgens 
Anneloes kun je beargumenteren dat het vaststellen van de beleidsdoelen een hoofdlijn van de 
begroting is. De CSR wil voorstellen dat de herziening van de beleidsbudgetten zodanig 
gekoppeld is aan de keuze van een universiteit, dat hier eerst meer duidelijkheid over moet 150 

bestaan voordat er een nieuw allocatiemodel wordt vastgesteld. 
Vervolgens wordt besproken wat de CSR vindt van de visie om de herberekening van 

de huisvestingslasten te herzien om het tekort binnen huisvesting op te vangen. Samantha vindt 
de visie economisch gezien begrijpelijk, maar zij zou de universiteit ook graag op een andere 
manier willen bekijken. Tom vraagt wat het voordeel is van het centraal beheer van panden, 155 

waar faculteiten per vierkante meter huur voor betalen. Waarom hebben faculteiten niet zelf 
een gebouw dat ze zelf onderhouden? Anneloes legt uit dat door grootafname alles veel 
goedkoper is. Deze discussie zal op een later moment voortgezet worden. Linda stelt voor om 
hier een vergaderstuk over te schrijven. Els vindt de differentiatie per vierkante meter 
problematisch en zij zou de 35% verhoging van de huisvestingslasten niet in één keer willen 160 

invoeren. Dit zou gefaseerd moeten gebeuren. Anneloes merkt op dat de risico’s van het 
afschaffen van de lange termijn visie niet goed in kaart zijn gebracht, dat moet eerst gebeuren 
voordat de UvA naar een korte termijn visie gaan. 

 
Lina en Samantha verlaten de vergadering om 14:40 uur. 165 

 
De vraag is of de CSR een visie wil formuleren op het allocatiemodel en huisvesting. 

Stefan geeft aan dat de raad bezig is met het formuleren van en alternatief voor nominaal +1, 
dat 35% verhoging van huisvestingslasten te veel is en dat het belangrijk is om te onderzoeken 
waar geld in zit bij differentiatie. Omdat het zo’n breed en moeilijk debat is, zou Els het handig 170 

vinden om een concrete handreiking te kunnen geven aan mensen. Anneloes zou kort de 
thema’s kunnen aanstippen waar de CSR mee bezig is en de punten belichten. Het debat over de 
financiën van de UvA is echter veel breder en gaat over veel meer dan alleen het allocatiemodel. 
Laura geeft aan dat CSR-leden tijdens het debat kunnen opmerken waar de raad mee bezig is. 
Tom oppert dat mensen die meedoen aan een discussie over het allocatiemodel eerst een 175 
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training krijgen over het allocatiemodel. In de commissie O&F zullen mogelijke vervolgstappen 
worden besproken. 
 
Els, Dennis en Linda verlaten de vergadering om 14:46 uur. 

10. W.v.t.t.k. 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 180 

11. Rondvraag  
- Tom geeft aan dat hij het onaangenaam vindt dat er een klacht tegen hem is ingediend, maar 
dat het niet duidelijk is wie de klacht heeft ingediend. Hij vindt de situatie onprettig, vooral ook 
omdat het tijdspad dat daarbij aangehouden wordt onduidelijk is. Hij zou graag zien dat het 
proces op kortere termijn afgerond wordt. Tom vindt het vervelend dat de leden van de FSR 
FGw niet aanwezig mogen zijn bij de PV waarin zijn functioneren besproken wordt. Hij voelt 185 

zich hierin volkomen rechteloos en hij zou het prettig zou vinden als de raadsleden van de FSR 
FGw aanwezig kunnen zijn bij de bijzondere PV. Afgesproken wordt dat er maandag om 10:00 
uur een bijzondere PV wordt uitgeroepen.  
- Gamze peilt wie er zin heeft om volgende week iets leuks te gaan doen met de raad. 

Sluiting 
Tariq sluit de vergadering om 15:00 uur.    190 

 

Actielijst 
150218-02 De CSR neemt per e-mailstemming een besluit over het versturen van de 

adviesbrief over de OC’s.  
150304-01 DB bespreekt het oordeelvormend bespreken van onderwerpen op de PV en 195 

agendeert het op de PV.  
150318-01 De brief aan het College over de Model OER wordt per e-mailstemming, met 

reactietermijn van 24 uur, voorgelegd aan de raad. 
150325-01 Ilse stuurt een mail over de bestuurlijke fusie van het AMC en het VUmc naar 

de raad. 200 

150325-02 De raad bespreekt op een later moment de mogelijkheid om sommige taken, 
die nu bij de CSR liggen, over te hevelen naar Bureau Communicatie. 

 

Pro memorie 
140903-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 205 

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. 210 

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. 215 

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. 

 220 


