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Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 
4. Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden 
5. Vaststellen agenda 
6. Benoeming RvA 
7. Integratie StS en SZ 
8. UvA debat 
9. Staat van de Universiteit 
10. Allocatiemodel en huisvesting 
11. W.v.t.t.k. 
12. 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 
- Een raadslid is verbaasd dat hij door een minderheid van de raadsleden uit de commissies is 
gestemd, terwijl het HR aangeeft dat er een tweederde meerderheid moet zijn. 5 

- Linda en Els moeten iets eerder weg. 
- De dossierhouders hebben bij het UCO hun zorgen geuit over een accreditatieproces met 
verminderd extern toezicht. Lina agendeert het onderwerp voor de O&O commissievergadering 
en nodigt alle geïnteresseerde raadsleden uit om hierbij aanwezig te zijn, want dit is het laatste 
moment dat het accreditatieproces besproken kan worden voordat de minister van OCW 10 

aanschuift bij het UCO. 

4. Update dagelijks bestuur, commissies  en afgevaardigden 
DB 
Vanmiddag vond het IO plaats waar het is gegaan over studieadvies en een OC voor 
honoursstudenten. Verder vindt er vanavond een gesprek plaats met het DB van de FSR-FGw 
over de situatie die na maandag is ontstaan. Verder vindt morgenochtend het DB overleg plaats, 15 

daar was maandag geen tijd voor.  

 

Notulen van de plenaire vergadering van  
de Centrale Studentenraad [1 april 2015] 

  
Aanwezig Tariq Sewbaransingh, Dennis van Velzen, Samantha van den Hoek, Jordi Beckman, Lina van Hirtum, Stefan Wirken, 

Ilse Blomberg, Anneloes Dijkstra, Laura Benner, Linda van Exter, Youssri Lachkar, Els Aarts, Gamze Ulker, Tom Lotten 

Afwezig - 

Gast - 

Notulist Pauline Vincenten 
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Betreffende het vormgeven van de commissies wordt er nog druk gesproken met de 3 
actiegroepen en de COR. Met name de laatste geeft aan niet tevreden te zijn met het voorstel om 
op 'gelijkwaardige' basis de commissies samenstellen. Morgen hebben zij een interne 
vergadering waarbij zij hier een besluit over wordt genomen. Inmiddels wordt er ook gewerkt 20 

aan scenario's waarbij de voortgang niet in gevaar komt op het moment dat de COR besluit om 
niet mee te doen. 
 
O&F: 
Aan AUC is gevraagd of zij de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling willen 25 

opsturen, wij wachten ook nog op het instemmingsverzoek hierover. In de commissie is 
wederom gesproken over de harmonisering van student services dit keer naar aanleiding van 
concrete klachten hierover. Dit is al een mini-AFS genoemd. Zal tevens op de PV terugkomen. 
Hier is namelijk op doenderdag een advies verzoek over binnengekomen, dat dit advies 
maandag verstuurd moest worden. De werknemers can student-services komen als het goed is 30 

naar het debat over samenwerking. Inzake duurzaamheid worden de FSR'en langsegaan of zij 
input hebben. Begin april wordt de catering enquete uitgestuurd.  

Vrijdag was de assessor-meeting, hier is veel nuttige input ontvangen en werd vooral 
duidelijk dat grote verschillen bestaan op de faculteiten. Donderdag was het debat over de 
Financiën en huisvesting, dit is in overleg met de COR besproken, factsheets en een presentatie 35 

opgesteld. Het debat is uiteindelijk goed verlopen en waren flink wat aanwezigen. Tevens is hier 
geprobeerd een opdracht te formuleren voor de financiële commissie. De actiepunten worden 
uitgewerkt voor het volgende debat. Tevens zal nog een gesprek volgen over de studieplekken 
app om meer duidelijkheid te verschaffen over de stand van zaken. 

Uit de huisvestingsmeeting was gekomen dat de geluidsoverslast zo erg was dat 40 

tentamen verplaatst zijn zodat deze niet meer op REC plaatsvonden. Sommige werkgroepen 
gaan niet door en zijn verplaatst naar het centrum. Tevens zijn er veel klachten van 
studieverenigingen dat zij niet kunnen werken in hun bestuurskamer. De stopcontacten kwestie 
blijft maar aanmodderen, ASVA heeft vervolgens een stopcontacten actie op touw gezet. Hans 
Amman is vervolgens zelf langsgekomen om toezeggingen te doen over dit onderwerp. 9 april 45 

komt een panel over huisvesting waar deze bestuurder tevens zal plaatsvinden en niet te 
vergeten een van onze raadsleden tevens een panellid is. Tevens is een adviesbrief aan de 
(interim)decaan van de FMG overhandigd, ten aanzien van het disfunctioneren van één van de 
UvA medewerkers. 

In de commissie is vervolgens doormiddel van een piekfijn vergaderstuk die op een 50 

prachtig tijdstip was ingediend het studentenstatuut besproken, waar veel aanmerkingen op 
waren over de wijzigingen. Waar als kritische kanttekening bij is geplaatst, als wij 
instemmingsrecht hebben op bepaalde punten dan willen wij dit behouden ookal wordt dit naar 
een ander document verplaatst. 
 55 

O&O: 
Op maandag ben ik met Stefan afgereisd naar het AMC waar we hebben gesproken met een 
medewerker over de dienst Webcolleges. Later die dag had ik een afspraak met Stefan Mol over 
Learning Analytics en de mogelijkheid om een UvA Centre for Data Governance and Innovation 
op te richten. Op woensdag ben ik samen met Samantha afgereisd naar de VSNU in Den Haag. 60 

Hier hebben we oa met Karl Dittrich gesproken over de petitie van H.NU. De discussie was leuk, 
maar er zijn geen concrete dingen uitgekomen. Wel wordt er vervolg discussie gepland, daar 
ontvangen we t.z.t. een uitnodiging voor. Tot slot is de commissievergadering niet doorgegaan 
vanwege een hoog afwezigheidsgehalte.  
 65 

V&C: 
In de commissie v&c is het nu enigszins rustig. De ub nacht is net geweest,  dus dat dossier 
wordt afgesloten. Bij de verkiezingen ligt alles voorlopig prima op schema. Binnenkort worden 
de muismatten en zadelhoesjes,  met hulp van de hele pv, verspreid. Ook zijn de 'ik heb 
gestemd-bandjes' besteld en wordt er nog gewerkt aan de online verkiezingskrant.  70 

Verder zijn we in de commissie nog bezig met de DAS. Deze zal voornamelijk op rec 
plaatsvinden. Wij zullen hierin een medezeggenschapsprogramma opzetten,  mogelijk samen 
met fsr'en, studentenpartijen en oc's. 
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Tot slot zijn we aan het kijken hoe we het tweede medezeggenschapevenement in kunnen 
vullen. Daarvoor is een 'enquête' naar alle raden gestuurd,  om te vragen wat zij verwachten van 75 

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

5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. De benoeming van de Raad van Advies van de CSR wordt 80 

toegevoegd als punt 6.  

6. Benoeming Raad van Advies CSR  

De Raad van Advies (RvA) van de CSR moet jaarlijks benoemd worden, maar dat is in 2015 nog 
niet gebeurd. Het valt Stefan op dat er veel meer mensen in de RvA zitten die raadslid waren in 
2009 of 2010 dan oud-raadsleden uit recentere jaren. De RvA mag uit maximaal 25 leden 
bestaan en er staan nu 27 personen op de lijst. Dennis neemt contact op met de mensen die 85 

vorig jaar lid waren om te informeren of zij lid willen blijven van de RvA (actiepunt 150401-
01). 

7. Integratie Studenten Services en Studentenzaken  

Els informeert de raad over het adviesverzoek dat de CSR heeft ontvangen over het 
functieprofiel van de nieuwe directeur van Studenten Services (StS) en Studentenzaken (SZ). De 
reactietermijn was zeer kort en het advies is daarom alleen in de commissie O&F besproken en 90 

afgelopen maandag verstuurd.  

8. UvA Debat  

Het debat van 2 april over het Personeelsbeleid wordt georganiseerd door de COR en zal een 
andere opzet hebben dan de vorige debatten. Lina en Linda pakken het debat Onderwijs & 
Onderzoek op, Els en Tariq zijn verantwoordelijk voor het debat Samenwerking met VU en HvA 
en Stefan en Laura zijn hoofdverantwoordelijk voor het debat over Rendement & Kwaliteit. 95 

Dennis geeft de contactpersonen van de debatten door aan de COR (actiepunt 150401-02). 
Stefan en Laura zullen het debat over Rendement & Kwaliteit voorbespreken met de 
woordvoerder van Jet Bussemaker (actiepunt 150401-03).  

9. Staat van de Universiteit  

Tariq geeft een update over de besprekingen tussen de actiegroepen, COR en CSR over de te 
formeren onafhankelijke commissies. Dennis legt uit dat de input die gegeven is bij het debat zal 100 

worden meegenomen door een werkgroep die de opdracht voor de onafhankelijke commissie 
formuleert. Deze opdracht zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de actiegroepen en 
medezeggenschapsraden. Het persbericht dat de actiegroepen en de medezeggenschapsraden 
mogelijk gaan versturen stuit op weerstand bij een deel van de raadsleden omdat hierin het 
mandaat en de verantwoordelijkheid van de medezeggenschapsraden om de hele academische 105 

gemeenschap te vertegenwoordigen onvoldoende naar voren komt. Volgens Dennis gaat het 
echter niet om de stemverdeling tussen de groepen. Hij streeft ernaar om een consensus te 
vinden over de opdracht en zo lang door te praten tot deze consensus bereikt is. Raadsleden 
benadrukken dat alle betrokkenen zich ervan bewust moeten zijn dat er experts in de 
commissies plaats zullen nemen. Aangezien Humanities Rally, De Nieuwe Universiteit en 110 

Rethink UvA actie hebben gevraagd om onafhankelijke onderzoekscommissies vindt Laura het 
niet raar om samen met deze groepen te overleggen en een commissie te formeren. Het College 
zou hier geen bezwaar tegen hebben. 
 Er is veel onduidelijkheid bij de raadsleden over de huidige stand van zaken. Het 
College heeft alleen de opdracht voor het samenstellen van de financiële commissie en het 115 

formuleren van de opdracht voor die commissie aan de medezeggenschap gegeven. Het 
formeren van de onafhankelijke commissie over governance en het formuleren van de opdracht 
voor die commissie is door het College bij de decanen gelegd. De commissie governance mag 
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een bindend advies uitbrengen over de bestuursstructuur- en cultuur van de UvA, mits de 
commissie bestaat uit experts. Er is bij het debat over financiën avn 26 maart jl. input gegeven 120 

voor de formulering van de opdracht van de onafhankelijke commissie.  
 De vraag is of de CSR wil samenwerken met de actiegroepen. Tariq wil de FSR-en, 
studieverenigingen en ASVA om input vragen. Sommige raadsleden hebben er moeite mee dat 
de actiegroepen in deze discussie gelijkwaardig zouden zijn aan de CSR. Anneloes merkt op dat 
een aantal mensen misschien te principieel denken over het vertegenwoordigen van alle 125 

studenten. De opdracht op zichzelf is geformuleerd om tegemoet te komen aan de wensen van 
partijen die vinden dat er nu te weinig inzicht is in de financiën van de UvA. Het is voor veel 
raadsleden onduidelijk waarom de FNV betrokken zou moeten zijn bij de onderhandelingen 
over de commissies.  
 130 

Besluit 150401-01 
De CSR besluit na stemming om samen te werken met De Nieuwe Universiteit, Humanities 
Rally, Rethink UvA en de vakbonden bij de vorming van de commissie over financiën en de 
commissie over governance en het formuleren van de opdracht voor beide commissies.  
 135 

De raad vindt het belangrijk dat in april de opdracht wordt geformuleerd en de commissies, 
bestaande uit onafhankelijke experts, worden samengesteld. De CSR neemt contact op met 
FSR’en en studieverenigingen en ASVA om hun input te verzamelen. Tariq zal de spelregels op 
papier zetten zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wat  de bedoeling is (actiepunt 150401-
04). Linda vraagt of er op een volgende PV ingegaan kan worden op de bedoeling van het debat 140 

en de helderheid van het proces en de persberichten. 
 

Linda verlaat de vergadering om 14:04 uur. 

10. Allocatiemodel en huisvesting 

De CSR bespreekt de voorgestelde huisvestingsontwikkelingen. Ten eerste is er het plan om de 
herberekening van huisvestingslasten te herzien om het tekort binnen huisvesting op te vangen 145 

en differentiatie per vierkante meter te berekenen. Dit gaat hand in hand met de korte termijn 
visie die de vice-rector wil implementeren. Hij wil het liefst de hele huisvestingspot afbetaald 
hebben om van grote langdurige leningen af te komen. De FGw is tegen dit plan aangezien het 
oneerlijk is dat de FGw altijd evenveel heeft betaald als andere ‘dure faculteiten’ terwijl zij in de 
goedkoopste gebouwen zaten. Indien het echt aangepast moet worden, kan dat pas nadat de 150 

FGw ook verhuisd is. Daarnaast wordt opgemerkt dat faculteiten niet zelf kunnen kiezen voor 
hun huisvesting. Als de huurprijs gedifferentieerd wordt, kunnen panden makkelijker verhuurd 
worden aan derden en kan er meer gelijkheid ontstaan met de HvA en VU. Dan moet je volgens 
Anneloes echter ook je inkomsten erop instellen. Het moet ook geen doel op zich worden. De 
raad is het erover eens dat een model met gedifferentieerde prijzen doorberekend mag worden  155 

 Ten tweede is het de vraag of erfgoed behouden moet worden ten koste van 
onderwijsinvesteringen die plaats zouden kunnen vinden indien er geld zou vrijkomen door 
verkoop van UvA panden. Nadeel van verkoop zijn de enorme procedures die daaraan 
vastzitten (incl. juridische geschillen met de gemeente, buurtbewoners en andere 
belanghebbenden). De raad vindt het niet de taak van de universiteit om erfgoed te behouden 160 

en panden te verhuren. Anneloes stelt voor om het lange termijn huisvestingsplan met de raad 
te bekijken. Els merkt op dat zij de panden waarin lesgegeven wordt heel belangrijk vindt en zij 
zou er daarom niet voor kiezen om de huisvestingslasten zo laag mogelijk te maken ten bate 
van onderwijsinvesteringen.  
 De CSR is voor de gefaseerde invoering van het nieuwe allocatiemodel en nieuwe 165 

huisvestigingsberekeningen. Als het AMC in het allocatiemodel betrokken wordt, zou dit best 
voordelig kunnen zijn voor het AMC, maar dit wordt op dit moment doorberekend. De 
dossierhouder wil op basis van alle input een advies schrijven.  

11. W.v.t.t.k. 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
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12. Rondvraag  
- Tariq attendeert alle raadsleden op de ISO-werkgroepavond op 7 april en vraagt aan de 170 

afgevaardigden of er mensen in hun FSR de ISO vergaderstukken zouden willen ontvangen. 
- Ilse vraagt alle raadsleden om input te geven voor de WC-krant. 
- 24 april is het medezeggenschapsevenement vanaf 17:00 uur.  

Sluiting 
Tariq sluit de vergadering om 15:00 uur.    
 175 

Besluiten 
150401-01 De CSR besluit na stemming om samen te werken met De Nieuwe Universiteit, 

Humanities Rally, Rethink UvA en de vakbonden bij de vorming van de 
commissie over financiën en de commissie over governance en het 
formuleren van de opdracht voor beide commissies.  180 

 

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 185 

agendeert het op de PV.  
150325-01 Ilse stuurt een mail over de bestuurlijke fusie van het AMC en het VUmc naar 

de raad. 
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. 190 

150401-01 Dennis neemt contact op met de mensen die vorig jaar lid waren van de RvA 
om te informeren of zij lid willen blijven. 

150401-02 Dennis geeft de contactpersonen van de debatten door aan de COR. 
150401-03 Stefan en Laura bespreken het debat over Rendement & Kwaliteit voor met de 

woordvoerder van Jet Bussemaker. 195 

150401-04 Tariq zet de spelregels over de samenwerking tussen de actiegroepen en de 
medezeggenschap aangaande de opdracht en samenstelling van de 
onafhankelijke commissies op papier zodat voor alle betrokkenen duidelijk is 
wat  de bedoeling is. 

 200 

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

 van informatie via sociale media, WC krant en specifiek Facebook en Twitter, 
  onder andere via het mediaschema. 
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. 210 

140917-12 De penningmeester agendeert elke eerste PV van de even maand een update 
over de interne financiën. 

141001-09 Er is 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 215 

wat er speelt in de facultaire raden als reply op de conceptagenda. 
 


