
 

 

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

(020) 525 3726 
csr@studentenraad.nl 
studentenraad.nl/csr 

Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 
4. Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden 
5. Vaststellen agenda 
6. PR budget  
7. 8-8-4  
8. Staat van de Universiteit  
9. Benoeming Adviesraad 
10. UvA debat #4 Onderwijs en Onderzoek   
11. W.v.t.t.k. 
12. Rondvraag  
Sluiting 

Opening 
Tariq opent de vergadering om 12:07 uur.  

1. Post 
De postlijst wordt doorgenomen. Het voorstel van het College om de model OER in september 
opnieuw te bespreken wordt op een volgende PV geagendeerd (actiepunt 150408-01). Els zal 
de reactie van het CvB aan de GV over integrale veiligheid doornemen (actiepunt 150408-02).  

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

3. Mededelingen 
Tom Lotten heeft zich vanwege ziekte afgemeld. 

4. Update dagelijks bestuur, commissies  en afgevaardigden 
DB 
Vorige week heeft er een gesprek plaatsgevonden met Tom en het DB van de FSR-Fgw. Hier 
kwam uit naar voren dat we graag een gezamenlijke bijeenkomst willen hebben om beide 
kanten van het verhaal bij elkaar te brengen. Verder heeft het DB een beginnetje gemaakt met 10 

haar eigen evalueren, hier zijn we niet klaar mee gekomen dus dat maken we morgen af. Verder 
is er contact met de assistent van Jet betreffende het laatste debat, en is er morgenochtend een 
afspraak tussen de verschillende partijen over de commissies (waar we in ieder geval zullen 
hameren op het op papier zetten van 'werkafspraken') Verder zal in O&F worden nagedacht 
over de vormgeving van de commissies (ga daar dus heen als je er bij wilt zijn). Tot slot hebben 15 

we woensdagochtend een afspraak over het inwerktraject, en zal er in de week daarna een 
afspraak met Jasper van Taqt plaatshebben hierover. 

 

Notulen van de plenaire vergadering van  
de Centrale Studentenraad [8 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  

Afwezig Tom Lotten 

Gast - 

Notulist Pauline Vincenten 
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O&F: 
Afgelopen donderdag was een EGOL visiedag, de uitkomsten hiervan moeten we nog horen. Na 20 

afloop van de assessorenmeeting was één van de conclusies dat een grotere verscheidenheid op 
facultair niveau niet mogelijk was. Wel is goede input verzameld over de discutabele punten 
over de assessor op CvB niveau. Is een bewegwijzeringswerkgroep geweest waar de architect 
als enige op tijd aanzwezig was, om te benadrukken dat het moeilijk is de weg te vinden op het 
REC. Aanstaande vrijdag is de cateringtrip naar Eindhoven. Youssri was mee naar het IO om 25 

daar over diversiteit te praten, Dymph was vooral voorzichtig en wil niet bepaalde groepen 
gaan voortrekken en verwees naar Louise Gunning en Echo. Het idee is dat inzake financiën 
donderdag meer concretisering geboden wordt. Het instellingscollegegeldtarief zijn 
meningsverschillen over met finance en control. Hier zal de commissie aanstaande donderdag 
nog eens naar kijken. 30 

Donderdag was na de commissievergadering een debat op de FdR dit was vooral 
beeldvormend, docenten willen eerst weten wat de financiële malaise veroorzaakt heeft. Dit 
komt vooral door een dalend studentenaantal en een dalend aantal studiepunten. De faculteit 
moet nog een plan presenteren en zijn hier nog mee bezig. Wel wordt alvast rekening gehouden 
met stijgende huisvestingslasten. 35 

 
O&O: 
Afgelopen week heeft er weer een UCO bijeenkomst plaatsgevonden, deze stond geheel in het 
teken van een eventueel nieuw accreditatiestelsel. Dit ter voorbereiding op de discussie die op 
woensdag 8 april zal plaatsvinden tussen de UCO en de minister van OCW. Op donderdag 40 

hebben we de discussie van de UCO besproken in O&O, omdat er nieuwe informatie naar boven 
was gekomen. 

Tijdens het informeel overleg met de Rector is er vanuit O&O gesproken over de 
enquete studieadvies (deze zal worden afgenomen in het studentenpanel) en over de 
mogelijkheid om een opleidingscommissie voor Honoursonderwijs op te richten. De Rector was 45 

het hier met ons eens dat er ook voor honoursvakken een fatsoenlijk systeem van 
kwaliteitszorg moet bestaan, maar wist nog niet over een aparte OC voor honours daar de juiste 
oplossing voor is. Hier zullen we het de komende tijd over hebben. 

Komende week zal in het teken staan van het grote O&O-debat, dit bereid ik samen met 
Linda en Hans Dekkers van de COR voor. 50 

 
V&C: 
De voorbereidingen voor de verkiezingen lopen op volle toeren. De locatie en tijd van het debat 
staan vast. Er wordt nu gewerkt aan promotie daarvan. Verder zijn de meeste 
promotieartikelen voor de verkiezingsweek besteld. Vorige week zijn de muismatten al 55 

verspreid. Super bedankt iedereen die geholpen heeft!!!  
Verder zijn we in de commissie al bezig met de overdrachtsdocumenten. Alle 

afgeronde dossiers worden geëvalueerd en gedocumenteerd. 
De DAS wordt nu besproken met FSR'en. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om 

met alle medezeggenschapsraden samen een medezeggenschapsprogramma aan  te bieden 60 

tijdens de DAS. De DAS zal plaatsvinden op en om het Roeterseiland. Er was helaas weinig 
animo voor commissies om de DAS groter te organiseren. 
 
Afgevaardigden 
De afgevaardigden lichten de update toe die zij per mail naar de raad hebben gestuurd.  65 

 
Laura Benner komt binnen om 12:25 uur. 

5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. Het punt over de diplomabekostiging wordt verschoven naar een 
volgende plenaire vergadering om meer tijd te hebben voor het bespreken van de Staat van de 
Universiteit. De benoeming van de Adviesraad wordt toegevoegd als punt 9. 70 
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6. PR budget  

De CSR wordt geïnformeerd over het budget van de Commissie V&C. Pauline en Samantha 
geven tijdens de PV van 13 april een update van het hele CSR budget (actiepunt 150408-03).  

7. 8-8-4  

De CSR bespreekt het plan van Dennis om het dossier 8-8-4 op te pakken. De afgelopen 
maanden is duidelijk geworden dat één van de pijnlijke punten voor veel mensen als het gaat 
om de bestuursstructuur de semesterindeling is. Dennis denkt dat dit een goed moment is om 75 

nog eens goed te kijken naar de voordelen en de knelpunten van dit systeem. Hij zou graag in 
samenwerking met de FSR’en deze punten willen inventariseren. Hij zou graag in ieder geval de 
volgende twee vragen willen stellen aan de fsr’en: 

1) Wat zijn volgens jullie de voor- en nadelen aan deze semesterindeling? 
2) Zouden jullie een andere semesterindeling willen zien? 80 

a. Zo ja, welke? 
b. Moet dit een uniforme semesterindeling zijn (dus één voor de hele 

universiteit)? 
Tariq stelt voor om ook te vragen of een semesterindeling voor de hele universiteit wenselijk is, 
waarbij faculteiten de semesters zelf in kunnen delen. Gamze merkt op dat het misschien zinvol 85 

is om de semesterindeling te bespreken tijdens het Medezeggenschapsevenement. Dennis mailt 
zijn vragen over de semesterindeling naar de FSR’en. 

8. Staat van de Universiteit  

Vorming van de commissies 
Vanochtend waren COR, CSR, Rethink UvA, De Nieuwe Universiteit, de vakbonden en ASVA 
bijeen als een soort pre-commissie die de opdracht van de commissies vormgeeft. De vraag is of 90 

het bij de commissie Finance alleen moet gaan om het geven van openheid van zaken of moet de 
commissie ook advies geven. De coalitie schrijft nu een conceptvoorstel dat volgende week 
wordt voorgelegd aan de PV. Wat betreft de commissie Governance willen de groepen graag 
wachten met de benoeming van de nieuwe Rector tot het advies van de werkgroep bekend is. 
Jordi en Anneloes zullen volgende week woensdag om 15:30 uur aanschuiven bij het overleg. 95 

Laura zal de vorming van de commissies ook toelichten in het SVO. De groepen hebben 
afgesproken om nog geen kandidaten voor de commissies voor te dragen. 
 
Linda van Exter komt binnen om 12:50 uur.  
 100 

Maagdenhuisbezetting 
Tariq geeft een samenvatting van de gesprekken tussen De Nieuwe Universiteit (DNU), the 
University of Colour en het College van Bestuur over de beëindiging van de bezetting van het 
Maagdenhuis. De vraag is welke rol de CSR wil spelen bij deze besprekingen. Dennis wil er als 
CSR graag op inzetten dat er een datum wordt afgesproken dat de actievoerders het 105 

Maagdenhuis hebben verlaten. Linda waarschuwt dat er een harde kern is die waarschijnlijk 
niet vrijwillig zal vertrekken, maar zij sluit zich aan bij het standpunt van Dennis. De raad 
bespreekt of de CSR partij moet kiezen als DNU en het CvB er niet samen uitkomen. Anneloes 
vindt niet dat de bezetting of een festival nu nog veel toevoegt. Linda benadrukt echter de 
symbolische waarde die het festival voor veel mensen heeft. De meerderheid van de raad wil 110 

het College graag stimuleren om een positieve houding aan te nemen tegenover het festival en 
het zo te faciliteren dat het zo min mogelijk schade berokkent. Dennis wil graag dat de 
actievoerders zonder gezichtsverlies het pand kunnen verlaten en het College het Maagdenhuis 
weer kan betrekken. Tariq wil graag tot een akkoord komen met alle partijen om het College en 
DNU ertoe te bewegen om voor zaterdag tot een constructieve oplossing te komen. De 115 

meerderheid van de raad kan zich hierin vinden. De CSR ziet veel waardevols in het 
principeakkoord dat bereikt was. Hij ziet ook het belang van de protesten in en vindt het goed 
dat deze na het weekend voortgezet worden op een andere manier dan een bezetting.  

9. Benoeming Adviesraad 
Besluit 150408-01 
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De CSR besluit na stemming om de voorzitter van de CSR te machtigen om 5 leden van de 120 

Adviesraad te benoemen na overleg met het respectieve raadslid. 
 
Anneloes merkt op dat de stemprocedure in het HR niet duidelijk is en zij stelt daarom voor om 
een artikel toe te voegen aan het HR waaruit duidelijk blijkt hoe de stemprocedure behoort te 
verlopen. Dennis voegt een artikel over de stemprocedure toe aan het HR en legt het volgende 125 

week ter stemming voor aan de PV (actiepunt 150408-04). 
 
Samantha neemt het voorzitterschap over om 14:30 uur. 

10. UvA debat #4 Onderwijs en Onderzoek   
Lina en Linda lichten de opzet van het aanstaande debat over onderwijs en onderzoek toe. De 
rector heeft toegezegd om een inleidend praatje te houden over de verhouding tussen 130 

onderwijs en onderzoek op de UvA. Ter voorbereiding op het debat bespreekt de raad wat de 
CSR verstaat onder Research Based Onderwijs. Lina heeft deze term gebruikt omdat het een 
parapluterm is waar iedereen iets anders onder verstaat, wat zij positief vindt. De raadsleden 
vinden het nog te vroeg of niet nodig om een visie op te stellen over Research Based Onderwijs. 
 135 

Gamze verlaat de vergadering om 14:45 uur. 
 
Dennis en Tariq verlaten de vergadering om 14:48 uur. 

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

12. Rondvraag  
- Ilse lijkt het leuk om een keer samen naar de video van de voordrachtsavond te kijken. 140 

- Het Lijsttrekkersdebat vindt plaats op 30 april om 15:00 uur in Kriterion. 
- Ilse verzoekt alle raadslden om de WC-krant vanmiddag na te kijken. 
- Ilse is onbereikbaar van donderdag tot dinsdag. 
- Op donderdag 9 april is er om 17:00 uur een onderzoekspanel over huisvesting in De Brug.   

Sluiting 
Samantha sluit de vergadering om 15:00 uur.    145 

 

Besluiten 
150408-01 De CSR besluit na stemming om de voorzitter van de CSR te machtigen om 5 

leden van de Adviesraad te benoemen na overleg met het respectieve 
raadslid. 150 

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 

agendeert het op de PV.  155 

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. 

150401-01 Dennis neemt contact op met de mensen die vorig jaar lid waren van de RvA 160 

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. 
150401-04 Tariq zet de spelregels over de samenwerking tussen de actiegroepen en de 165 

medezeggenschap aangaande de opdracht en samenstelling van de 
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onafhankelijke commissies op papier zodat voor alle betrokkenen duidelijk is 
wat  de bedoeling is. 

150408-01 Het voorstel van het College om de model OER in september opnieuw te 
bespreken wordt op een volgende PV geagendeerd. 170 

150408-02 Els neemt de reactie van het CvB aan de GV over integrale veiligheid door. 
150408-03 Pauline en Samantha geven tijdens de PV van 13 april een update van het hele 

CSR budget. 
150408-04 Dennis voegt een artikel over de stemprocedure toe aan het HR en legt het 

volgende week ter stemming voor aan de PV.  175 

 

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.  180 

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. 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen 

schirftelijk door aan Dennis. Voor commissievergaderingen geven zij hun 185 

afwezigheid schriftelijk door aan de commissievoorzitter. 
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. 190 

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. 

 


