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Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 
4. Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden 
5. Vaststellen agenda 
6. DAS 
7. Learning Analytics 
8. RvT gesprek 150424 
9. UvA debat #6 Rendement en Kwaliteit   
10. Staat van de Universiteit  
11. W.v.t.t.k. 
12. Rondvraag  
Sluiting 

Opening 
Dennis opent de vergadering om 12.00 uur.  

1. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. 
 
Stefan Wirken komt binnen om 12.09 uur. 5 

3. Mededelingen 
- Ilse verzoekt de raadsleden om de raadskamer schoon te maken en te houden. 
- Laura vindt dat de communicatie naar buiten beter moet. 
- Els moet om 14.40 uur weg voor een IO van de FNWI. 
- Lina is afwezig met bericht. 

4. Update dagelijks bestuur, commissies  en afgevaardigden 
DB 10 

Afgelopen week zijn Tariq en ik aanwezig geweest bij de precommissie over de vorming van de 
werkgroepen. Vanmiddag vindt het volgende overleg plaats waar ook Jordi bij aanwezig zal zijn 
(de commissies zijn in O&F besproken vorige week). Verder hebben we de agenda van het IAO 
opgesteld, waarbij Anneloes ook aanwezig zal zijn. Ook zijn we bezig geweest met het 
inwerktraject (komt als de tijd rijp is ook naar de PV). Over de stand van zaken omtrent de 15 

ontruiming van het Maagdenhuis ben ik nu een vergaderstuk aan het schrijven voor de PV. 
 

 

Notulen van de plenaire vergadering van  
de Centrale Studentenraad [15 april 2015] 

  
Aanwezig Tariq Sewbaransingh, Dennis van Velzen, Samantha van den Hoek, Jordi Beckman, Stefan Wirken, Ilse Blomberg, 

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

Afwezig Lina van Hirtum 

Gast - 

Notulist Pauline Vincenten 
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O&F: 
Updates: Inzake het profileringsfonds was een uitnodiging gekomen om een overleg, inmiddels 
een reeks van overleggen, in te plannen om de redactie kort te sluiten. Nog een werkgroep wil 20 

samen zitten om de uitstraling van gebouwen te bespreken. De inwerkmap is aangekondigd. De 
CvB assessor moest nog een vervolg worden gegeven, idee was van dossierhouders om samen  
te zitten, na het extra instellingscollegegeldtarief, alvorens met de resultaten naar de FSR'en te 
gaan. Tevens zijn nog gesprekken gaande over de studieplekkenapp. Een cateringuitje is naar 
Eindhoven geweest om daar de nieuwste inovaties te bekijken. Inzake huisvesting blijkt  maar 1 25 

keer per jaar een bijeenkomst te zijn  waar het geld verdeeld wordt, nieuwe initiatieven worden 
op deze manier niet effectief opgepakt.  

Opzet van de werkgroepen: De sfeer was goed tussen de verschillende organisaties 
waar samen mee gewerkt wordt. Een idee was bij de financiele werkgroep, om uit te zoeken of 
maximaal 12% van de inkomsten wordt gespendeerd aan huisvesting. Hoe de huisvesting 20 30 

jaar geleden gewaardeerd is en wat hier misschien fout is gegaan werd ook opgegooid. Tevens 
behelst de opdracht voor deze commissie om een advies te schrijven over het allocatiemodel en 
eventueel te bekijken hoe de financiering geregeld is bij andere universiteiten. Bij de 
verschillende onderwerpen moet gegeken worden wat de andere alternatieven waren en wat 
voor effecten dit heeft. Mogelijk worden oud collegeleden hierover gehoord. Deze commissie 35 

poogt eerder klaar te zijn dan de goverance commissie zodat de tweede commissie deze 
resultaten kan meenemen. Het plan is oktober en de governance commissie 2 maanden later in 
december. Voor de zomer moet al een eerste versie klaar zijn.         

Inzake de governance werkgroep moet gekeken worden hoe rector-magnificus 
opgevolgd moet worden. wat te doen met de resultaten van de finance werkgroep. Hoe de 40 

bestuursstructuur van de UvA aangepast kan worden. Bij de debatten zijn actielijsten opgesteld, 
deze worden meegenomen in de opdracht. Punten die hiervan niet meegenomen worden in de 
opdracht zullen eventueel nog besproken worden op een OV.  

Over de samenstelling van de commissies is iedereen er over eens dat de leden hier 
van expert moeten zijn maar wel onafhankelijk. En ongeveer 5 á 6 leden. 45 

Instellingscollegegeldtarief: Vrijwel iedereen is het niet eens met de aangedragen 
berekeningen van de afdeling Finance en Control. Het is moeizaam hier een oordeel over te 
vellen. Dit moet eerst goed uitgesplitst worden in verschillende discussiepunten zodat het meer 
behapbaar wordt. Een eerste vraag is willen wij in deze situatie het perspectief in nemen van 
kostendekkendheid van de tarieven of de martkprijs die ervoor geboden zou moeten worden, 50 

op basis van welke grondslag willen wij dit berekenen; de misgelopen inkomsten, de 
gemiddelde kosten of de marginale kosten. Welke kosten worden dan meegerekend in de 
berekening, en hoe moet rekening worden gehouden met bepaalde posten die niet stijgen na de 
eerste investering. Willen wij vaste tarieven voor de gehele universiteit of gedifferenteerde 
prijzen. Moet een student tevens betalen voor het gedeelte van het bedrag de de universiteit 55 

besteed aan onderzoek. 
 
O&O: 
Afgelopen week stond voor mij in het teken van het grote Onderwijs & Onderzoek debat, dat ik 
samen met Linda en Hans heb voorbereid. De opkomst van het debat was niet zo hoog, maar de 60 

sfeer was goed en uiteindelijk was het geslaagd. Een terugkoppeling van de uitkomsten volgt 
nog.  

Op woensdag ben ik met Youssri naar een bijeenkomst van de UCO met de minister 
van OCW geweest. Hier is gesproken over de mogelijkheid van instellingsaccreditatie. Ze heeft 
vooral input verzameld over wat er allemaal mis is met het huidige stelsel, zodat dat kan 65 

meegenomen in de hervorming naar een nieuw stelsel. Tot slot hebben we het tijdens de 
commissievergadering gehad over Learning Analytics, dit komt woensdag informerend terug 
naar de PV.  
 
V&C: 70 

De commissie heeft vrijdag heerlijk in het zonnetje zitten vergaderen. Tijdens deze vergadering 
hebben wij het onder andere gehad over de overdracht en we kwamen tot de conclusie dat we 
binnenkort een keer met de mensen die dat willen dit thema een keer meteen bespreken. 
Overdragen op zich is ook een discussie waard!  
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Verder is de commissie nog steeds bezig met en perfect op schema voor de 75 

verkiezingen. De kandidatenlunch is rond,  kandidaten melden zich as we speak aan voor deze 
geweldige lunch (Jordi,  Lina,  er is beperkt plek! ). Het lijsttrekkersdebat is op een moderator 
na ook rond en zal op 30 april plaatsvinden in kriterion. Verder is ook al het promotiemateriaal 
inmiddels af en bijna alles is al besteld.  

Daarnaast wordt er ook nog gewerkt aan de das. Samen met de fsr'en proberen we tot 80 

een groot medezeggenschapprogramma te komen. De das vind plaats op 6 juni op rec! 
Verder is natuurlijk 24 april het volgende medezeggenschapevenement! Anneloes werkt hard 
aan een interessant programma voor de avond.  

En er is een nieuwd wc krant! 
 85 

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

5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. Het schoonmaken van de raadskamer wordt toegevoegd als punt 
6. De DAS wordt deze week informerend besproken en volgende week oordeelvormend. 

6. Raadskamer 

De raadskamer is erg vies en de CSR bespreekt daarom het schoonmaken en schoonhouden van 90 

de raadskamer. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de raad om de kamer netjes te 
houden. De raad maakt vandaag een kwartier samen schoon. Alle raadsleden worden verzocht 
om zelf hun afwas te doen en zich aan het corveerooster te houden.   
 
Tariq Sewbaransingh en Tom Lotten komen binnen om 12.25 uur. 95 

7. DAS  

De CSR wordt geïnformeerd over de Dag van de Amsterdamse Student. De activiteiten zullen 
voornamelijk plaatsvinden op Roeterseiland. Laura wordt de mededossierhouder en samen met 
Anneloes zal zij een oordeelvormend vergaderstuk schrijven voor de PV van 22 april 
(actiepunt 150422-01).  

8. Learning Analytics  

Learning Analytics is een manier om met behulp van Big Data het studeergedrag van studenten 100 

in kaart te brengen en op basis daarvan het onderwijs te verbeteren. Meerdere raadsleden 
willen hier graag meer over weten. Lina maakt een afspraak met de voorzitter van de 
focusgroep Learning Analytics om een toelichting te krijgen van de focusgroep Learning 
Analytics en een UvA Center for Data Governance en Innovation (actiepunt 150422-02).  

9. RvT gesprek 150424  

Het halfjaarlijkse WHW-gesprek met de Raad van Toezicht vindt plaats op 24 april om 14.00 105 

uur. Gezien de omstandigheden besluit de raad om de agenda maandagochtend op te stellen. 
Anneloes stelt voor om de visie van de universiteit te bespreken met de RvT.  

10. UvA Debat #6 Rendement en Kwaliteit   

Stefan en Laura lichten de invulling en opzet van het debat toe. Jet Bussemaker heeft toegezegd 
dat zij aanwezig kan zijn van 18.30-20.00 uur.  

11. Staat van de Universiteit  

Afgelopen weekend is het Maagdenhuis ontruimd en dit heeft een hoop commotie teweeg 110 

gebracht. Dennis schetst een beeld van de aanloop naar de ontruiming toe en wat er daarna 
gebeurd is. 
 
Tijdlijn vorige week 
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- Dinsdag 7 april: laatste onderhandelingen tussen DNU en College 115 

- Dinsdag 7 april: General Assembly DNU verwerpt akkoord 
- Woensdag 8 april: Rudolf Valkhoff gaat solo en kondigt ‘hardere acties’ aan 
- Woensdag 8 april: de sommatie gaat de deur uit 
- Donderdag 9 april: DNU stuurt mail naar College waarin ze aangeven : ‘Bij deze delen 

wij u mede dat De Nieuwe Universiteit maandag 13 april 12.00 uur het Maagdenhuis zal 120 

verlaten. ‘ 
- Donderdag 9 april: UvA kondigt kort geding aan 
- Vrijdag 10 april: kort geding dient bij de rechtbank; deze oordeelt dat de UvA opdracht 

mag geven tot ontruiming 
- Vrijdag 10 april: College betekent het vonnis van de rechter en verzoekt de 125 

burgemeester om tot ontruiming over te gaan 
- Zaterdag 11 april: de politie ontruimt het Maagdenhuis 

 
Deze week 
Afgelopen maandag heeft het College van Bestuur de CSR samen met de COR uitgenodigd om te 130 

praten over wat er de afgelopen week is gebeurd, en waarom het College gehandeld heeft zoals 
ze heeft gehandeld. Het College beroept zich met name op het veiligheidsargument betreffende 
het Wetenschapsfestival dat zou plaatsvinden in het weekend, en dat zij na het vonnis van de 
rechter niets anders hadden kunnen doen dan ontruimen. Ook gaf het College aan dat zij 
alternatieve locaties hebben aangeboden. Na het bericht van DNU op donderdag heeft het 135 

College geen contact meer gezocht met de mensen in het Maagdenhuis om alsnog te praten over 
een vrijwillig vertrek van de bezetters op maandag. 
 Een aantal leden van de GV was na maandag niet overtuigd van het juist handelen van 
het College en mede daarom is er voor vrijdag een GV uitgeroepen waarin er gepraat wordt 
over hoe we nu verder moeten gaan. Daarvan zijn maandagmiddag ook DNU, ASVA, Humanities 140 

Rally, ReThink en de media op de hoogte gebracht, evenals het College zelf. Het debat op 16 
april zal niet gaan over AAA, maar over de ontruiming van het Maagdenhuis en hoe nu verder. 
Anneloes wil graag mensen oproepen om naar het debat op donderdagavond te komen om zo 
de druk van GV op vrijdag te halen.  

Tariq informeert de CSR over de gesprekken die hij de afgelopen dagen gevoerd heeft 145 

naar aanleiding van de ontruiming van het Maagdenhuis. Donderdag zullen het DB van de COR 
en het DB van de CSR een overleg hebben met de voorzitter van de RvT over de invulling van de 
overleggen op vrijdag 17 april. 
 
GV 17 april 150 

Anneloes stelt voor om een externe technisch voorzitter te vragen voor de GV op vrijdag 17 
april. Het DB van de CSR bespreekt dit voorstel en de wens om een livestream verbinding op te 
zetten met het DB van de COR (actiepunt 150422-03). 
 
De CSR bespreekt de volgorde van de overleggen. Het voorstel is om eerst een besloten overleg 155 

te hebben met de GV, maar de meerderheid van de raad is hier tegen omdat men de schijn van 
achterkamertjespolitiek wil voorkomen.  
 
Besluit 150415-01 
De CSR besluit na stemming om geen besloten vooroverleg te hebben met de COR voorafgaand 160 

aan de GV op 16 april. 
 
Besluit 150415-02 
De CSR besluit na stemming om tijdens een overleg op 16 april met de RvT uitsluitend 
mogelijke vervolgstappen te bespreken en niet in te gaan op de vertrouwenskwestie zelf.  165 

 
Besluit 150415-03 
De CSR besluit na stemming om een besloten intern beeldvormend vooroverleg te houden over 
het vertrouwen van de raad in het College. Tijdens dit overleg zullen ook de uitkomsten van het 
debat van donderdagavond besproken zullen worden. 170 
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Besluit 150415-04 
De CSR besluit na stemming om ruimte in te plannen tussen de GV en de stemming zodat 
raadsleden voldoende tijd hebben om een afgewogen keuze te maken. 
 175 

De openbare GV vindt plaats na de interne overleggen van de COR en CSR en het overleg van de 
GV met de RVT. De tijden en locaties van de overleggen worden zs.m. vastgesteld. Ilse en Els 
vragen aan Emma om het tijdstip weg te halen bij het FB-evenement over de GV omdat dit nog 
niet bekend is (actiepunt 150422-04).  
  180 

Intern functioneren  
Verschillende raadsleden geven aan dat zij de afgelopen weken onvoldoende geïnformeerd zijn 
door het DB over de gebeurtenissen die op de UvA hebben plaatsgevonden en de gesprekken 
die het DB gevoerd heeft. De raadsleden willen graag beter geïnformeerd worden en zij geven 
meerdere voorstellen voor manieren waarop het DB zijn communicatie kan verbeteren. Dennis 185 

geeft morgen aan de raad door wie er verantwoordelijk wordt voor het uitsturen van 
persberichten en de PR op de Facebookpagina (actiepunt 150422-05).  

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

13. Rondvraag  
- Op vrijdag 24 april vindt MZE plaats en Anneloes nodigt alle studentenraadsleden hiervoor uit. 
- Youssri stuurt de mail over de schakeltrajecten nogmaals naar de FSR’en (actiepunt 150422-190 

06).  De afgevaardigden vragen aan hun FSR om hierop te reageren (actiepunt 150422-07).  

Sluiting 
Dennis sluit de vergadering om 15:20 uur.    
 

Besluiten 
150408-01 De CSR besluit na stemming om de voorzitter van de CSR te machtigen om 5 195 

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

150415-01 De CSR besluit na stemming om geen besloten vooroverleg te hebben met de 
COR voorafgaand aan de GV op 16 april. 

150415-02  De CSR besluit na stemming om tijdens een overleg op 16 april met de RvT 200 

uitsluitend mogelijke vervolgstappen te bespreken en niet in te gaan op de 
vertrouwenskwestie zelf.  

150415-03 De CSR besluit na stemming om een besloten intern beeldvormend 
vooroverleg te houden over het vertrouwen van de raad in het College. 
Tijdens dit overleg zullen ook de uitkomsten van het debat van 205 

donderdagavond besproken zullen worden. 
150415-04 De CSR besluit na stemming om ruimte in te plannen tussen de GV en de 

stemming zodat raadsleden voldoende tijd hebben om een afgewogen keuze 
te maken. 

 210 

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

agendeert het op de PV.  
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. 215 

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 
medezeggenschap aangaande de opdracht en samenstelling van de 
onafhankelijke commissies op papier zodat voor alle betrokkenen duidelijk is 220 

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

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 225 

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.  
150422-01 Laura en Anneloes schrijven een oordeelvormend vergaderstuk  over de DAS 

voor de PV van 22 april. 230 

150422-02 Lina maakt een afspraak met de voorzitter van de focusgroep Learning 
Analytics om een toelichting te krijgen van de focusgroep Learning Analytics 
en een UvA Center for Data Governance en Innovation. 

150422-03 Het GV DB bespreekt of hij een extern technisch voorzitter wil vragen de GV 
voor te zitten en of een livestream verbinding mogelijk en wenselijk is. 235 

150422-04 Ilse en Els vragen aan Emma om het tijdstip weg te halen bij het FB-
evenement over de GV omdat dit nog niet bekend is. 

150422-05 Dennis geeft op 16 april aan de raad door wie er verantwoordelijk wordt voor 
het uitsturen van persberichten en de PR op de Facebookpagina. 

150422-06 Youssri stuurt de mail over de schakeltrajecten nogmaals naar de FSR’en. 240 

150422-07 De afgevaardigden vragen aan hun FSR om hierop te reageren. 

 
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 245 

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. 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen 250 

schirftelijk door aan Dennis. Voor commissievergaderingen geven zij hun 
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 255 

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. 
 


