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Notulen van de plenaire vergadering van
de Centrale Studentenraad 29 april 2015
Aanwezig

Tariq Sewbaransingh, Dennis van Velzen, Samantha van den Hoek, Lina van Hirtum, Stefan Wirken, Ilse Blomberg,
Anneloes Dijkstra, Laura Benner, Els Aarts, Gamze Ulker

Afwezig

Jordi Beckman, Linda van Exter, Youssri Lachkar, Tom Lotten

Gast

-

Notulist

Pauline Vincenten

Agenda

Opening
1. Post
2. Vaststellen notulen
3. Mededelingen
4. Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden
5. Vaststellen agenda
6. Nabespreking RvT-overleg
7. Studentbestuurslid in het CvB
8. DAS
9. Kantoorartikelen
10. Staat van de Universiteit
11. W.v.t.t.k.
12. Rondvraag
Sluiting

Opening

Lina opent de vergadering om 11.07 uur.

1.

Post

2.

Vaststellen notulen

3.

Mededelingen

4.

Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden

De postlijst wordt doorgenomen.

De notulen worden met enkele tekstuele wijziginen vastgesteld.
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- Linda, Youssri, Jordi en Tom zijn afwezig met bericht. Anneloes zal later aansluiten.
- De intentieverklaring UvA-VU staat morgen geagendeerd tijdens de O&O-vergadering.
- De debatreeks COR-CSR is afgerond. Het debat over de samenwerking tussen UvA, VU en HvA
wordt meegenomen in de debatreeks die georganiseerd zal worden in het Maagdenhuis. De
debatreeks wordt getrokken door Edgar de Perron en de debatten zullen besproken worden
binnen V&C.

DB
Deze week heeft het DB zich met name beziggehouden met het inwerktraject. Zo is er een
indeling van voor de inwerkmap gemaakt en is er een programma voor de Startdag op 12 juni,
wat nu verder uitgewerkt kan worden. Deze vindt plaats op 12 juni tussen 10 en 4 (met een
borrel daarna) en ik hoop dat jullie daar allemaal bij kunnen zijn. In de week van 19 mei zullen
we verder kijken naar o.a. het inwerkweekend en de inwerktweeweken. Verder vindt de PV van
6 mei nog steeds doorgaan, maar de commissievergaderingen op 7 en 8 mei niet, en de PV van
13 mei zal worden teruggebracht tot een reserve-uurtje, tussen 12 en 1, die alleen gebruikt zal
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worden als dat nodig is. Tariq heeft donderdag een afspraak met Geke van Velzen en Radboud
over een nieuwe contactpersoon voor de medezeggenschap. Verder is er vrijdagochtend een
overleg met het DB van de COR waar Tariq, Samantha en Jordi bij aanwezig zullen zijn (Lina en
ikzelf vliegen die dag), en de week erna zijn Lina en ikzelf fysiek afwezig. Uiteraard zijn we wel
per mail bereikbaar.
O&F:
Geen update door ziekte van de commissievoorzitter.
O&O:
Afgelopen maandag stond er na het DB-overleg en de extra PV een afspraak ingepland met een
medewerker van internationalisering ter voorbereiding op de U21 Student Summit. Ook zijn
Dennis, Nikki en ik later die week samengekomen om de voorbereiding voor de summit af te
stemmen. Een van de topics van de conferentie is how the student voice can play a role in
changing the educational and political landscape in your country, wat natuurlijk relevant is in
de huidige situatie. Op dinsdag heb ik met Dennis de inwerkmap bekeken en hebben we alvast
een indeling gemaakt wie wat zal moeten doen. Op woensdag was eerst het IAO en hebben we
het op de PV kort gehad over de Model OER, en besloten dat we het besluit overlaten aan de
volgende raad. Ook is besloten dat in het kader van de Staat van de Universiteit de commissie
Governance voortaan in O&O besproken zal worden. Dit stond donderdag dan ook geagendeerd
in de commissie, waarbij we input verzameld hebben voor de bijeenkomst van komende
dinsdag. Daarnaast hebben we in de commissie de OV voorbesproken, aangezien op de OV de
onderwerpen instellingsaccreditatie en videocolleges behandeld zullen worden. Bij het
onderwerp instellingsaccreditatie zullen we een open discussie voeren over de mogelijkheid
hiervan. Voor deze gelegenheid is ook de voorzitter van de UCO uitgenodigd om mee te doen
aan de discussie. Komende week zullen we het in de commissie hebben over
Onderwijsvernieuwing, en vrijdag vertrek ik natuurlijk met Dennis en Nikki naar Chili. Iets
meer dan een week later zal ik terugkeren, en in de periode daarna zal voor de
geïnteresseerden een bijeenkomst volgen over Learning Analytics.
V&C
In de commissie zijn steeds minder dossiers over om af te tikken (lees: we zijn vet lekker bezig
en hebben bijna alle dossiers afgetikt!). Op dit moment houden we ons nog bezig met de
verkiezingen. De organisatie hiervan loopt vooralsnog op rolletjes. Alle drukwerk is binnen en
ligt klaar voor ingebruikname. Er is nog steeds goed contact met alle partijen. De
kandidatenlunch was een succes en het debat zal hopelijk net zo'n succes worden.
Verder is er een kraampje gereserveerd (met stroom en internet!) voor de intreeweek. Hier kan
de nieuwe raad dan gelijk aan de slag!
En natuurlijk wordt er in de commissie al hard gewerkt aan overdrachtdocumenten.
Afgevaardigden
De afgevaardigden lichten de update toe die zij per mail naar de raad hebben gestuurd.
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5.

Vaststellen agenda

6.

Nabespreking RvT-overleg

7.

Nabespreking Overlegvergadering

De agenda wordt vastgesteld. Het nabespreken van de OV wordt toegevoegd als agendapunt 7.

De CSR bespreekt het overleg met de Raad van Toezicht op 24 april 2015. De
benoemingsprocedure van Collegeleden zal morgen besproken worden tijdens de
commissievergadering van O&F en wordt volgende week besluitvormend geagendeerd op de
PV. Lina neemt contact op met Edgar du Perron om hem te informeren over de vragen die de
benoemingsprocedure van Collegeleden oproept bij actiegroepen (actiepunt 150429-01).

De CSR bespreekt de Overlegvergadering van 28 april. De UCO stuurt volgende week zijn advies
over de Instellingsaccreditatie naar het Ministerie en ontvangt graag deze week de inbreng van
de CSR. De Instellingsaccreditatie wordt morgen geagendeerd tijdens de commissievergadering
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van O&O en Youssri stuurt deze week de inbreng van de CSR naar de UCO (actiepunt 15042902). De raad stuurt een memo over de videocolleges naar het College en ontvangt nog steeds
graag de reactie van het College op het ongevraagd advies van de CSR over blended learning.
Het DB vraagt twee raadsleden om contact te onderhouden met Edgar du Perron (actiepunt
150429-03).

8.

Studentbestuurslid

9.

DAS

10.

Kantoorartikelen

11.

Staat van de Universiteit

De CSR bespreekt de conceptvacature voor het studentbestuurslid in het CvB.
Medezeggenschapsof
bestuurservaring
wordt
als
een
pré
beschouwd.
Een assessor zou voor een raadsjaar voltijd benoemd dienen te worden, met circa twee
maanden extra voorafgaand om ingewerkt te worden en achteraf om een opvolger in te werken.
In die maanden zou iemand bijv. 8 uur p/w kunnen werken. Voor sommigen is dit slechts
overdracht, voor anderen is dit een onderdeel van de functie. Anneloes stelt voor om iemand
voor anderhalf jaar aan te stellen, zodat er ook een overlapperiode is in het najaar, als de
nieuwe medezeggenschapsraden beginnen. De meerderheid van de raad heeft geen sterke
voorkeur om het studentbestuurslid aan te stellen voor een collegejaar of een kalenderjaar.
De dossierhouder wil graag dat het studentbestuurslid in september begint en om dat
mogelijk te maken zou de vacature komende week uitgezet moeten worden. Een aantal
raadsleden benadrukt dat het belangrijk is om er voldoende tijd voor te nemen om naar de
inhoud van de vacature te kijken. De openstaande discussiepunten over het studentbestuurslid
en de inhoud van de vacature worden morgen geagendeerd bij de commissievergadering van
O&F en worden besluitvormend besproken in de PV van 6 mei. Raadsleden kunnen daarnaast
hun feedback over de vacature aan de dossierhouder mailen. Stefan vraagt aan Jordi om het
verslag van de assessorenmeeting door te sturen aan de raad (actiepunt 150429-04).

Op 6 juni zal de CSR op het terrein voor CREA een hindernisbaan maken. Elke FSR mag hiervoor
één hindernis bedenken die te maken heeft met hun faculteit. Als deze hindernis is voltooid
krijgen de deelnemers een stuk informatie. De FSR-en mogen deze hindernis helemaal zelf
bedenken. Als de deelnemers alle informatie hebben verzameld bij de 'FSR-en' kunnen ze het
'besluit' vormen dat de CSR moet nemen, want voordat de CSR een besluit neemt, moet hij bij
alle FSR-en informatie hebben ingewonnen. De meerderheid van de raad is enthousiast over
het idee. Dennis adviseert de dossierhouders om zelf contact op te nemen met de FSR’en omdat
zij zelf het plan het meest enthousiast over kunnen brengen. Samantha, Tariq, Dennis, Els,
Gamze, Lina (onder voorbehoud) en Stefan zullen op de dag zelf helpen met het opzetten van de
hindernisbaan.

De CSR bespreekt de aanschaf van kantoorartikelen. Raadsleden inventariseren voor maandag
4 mei waar zij het kantoorbudget aan zouden willen uitgeven (actiepunt 150429-05). De
opties worden geagendeerd op de PV van 6 mei.
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De Nieuwe Universiteit (DNU) heeft de CSR verzocht om een link naar hun crowdfunding actie
op de Facebookpagina van de CSR te plaatsen. Het beleid van de CSR is om enkel evenementen
van studentenraden te promoten en de raad ziet geen reden om hiervan af te wijken. Daarnaast
wil de raad geen financiële bijdrage leveren aan het festival dat georganiseerd wordt door DNU.
Het stoort Anneloes dat de initiatieven vanuit de CSR op veel weerstand stuiten in de
werkgroepen die de commissies voorbereiden. De diverse groepen zouden evenredig
vertegenwoordigd zijn, onder voorbehoud dat de CSR en COR een sterke stem hebben, maar
Anneloes heeft het idee dat dit nu niet het geval is. Bij de commissie Governance zijn ook
subpartijen aangeschoven die niet in het oorspronkelijke akkoord genoemd werden. Tariq
stuurt een mail naar de groepen die het akkoord hebben gesloten dat de CSR zich zorgen maakt
over het proces en er maximaal twee woordvoerders per groep aan tafel zitten (actiepunt
150429-06). De CSR kan namelijk ook niet alle FSR’en meenemen.
Laura benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van de hele raad is om betrokken te
zijn bij bijeenkomsten van de werkgroepen die de commissies voorbereiden en druk uit te
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oefenen waar dit nodig is. Laura heeft vanmiddag een overleg over de communicatie omtrent
de Staat van de Universiteit met Bureau Communicatie, de CMR en de COR.
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12.

W.v.t.t.k.

13.

Rondvraag

Stefan uit zijn ongenoegen over het voorstel van het DB om de commissievergaderingen in de
verkiezingsweek niet door te laten gaan en de PV van 13 mei te beperken tot één uur. De
meerderheid van de raad wil echter graag dat de reguliere PV van 12.00-15.00 uur doorgaat.
Per commissie zal bekeken worden of de commissievergadering op 8 mei doorgaat (actiepunt
150429-07).

- Vrijdag 1 mei is de pandborrel in CREA, waar meerdere raadsleden naartoe gaan.
- Gamze nodigt alle raadsleden uit om aanwezig te zijn bij het lijsstrekkersdebat op donderdag
30 april van 15.00-18.00 uur in Kriterion.
- De opkomst bij het MZE was erg laag. Dit is extra vervelend omdat uit de TAQT-discussies hele
nuttige informatie kwam, maar omdat een groot deel van de raad niet aanwezig was moeten die
discussies nu nog een keer gevoerd worden.
- De raad gaat ermee akkoord om 50 euro bij te dragen aan de pandborrel. Daarnaast zullen de
raadsleden het bier en de wijn meenemen die over is van het MZE.

Sluiting

Lina sluit de vergadering om 14.07 uur.
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Actielijst
150304-01
150325-02
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150401-04

145

150408-03
150408-04
150415-01
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150415-02
150415-07
155

150422-01
150429-01
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150429-02
150429-03
150429-04

165

150429-05
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DB bespreekt het oordeelvormend bespreken van onderwerpen op de PV en
agendeert het op de PV van 6 mei.
De raad bespreekt tijdens de PV van 6 mei de mogelijkheid om sommige
taken, die nu bij de CSR liggen, over te hevelen naar Bureau Communicatie en
op welke manier de CSR extra ondersteuning zou willen krijgen.
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.
Pauline en Samantha geven tijdens de PV van 6 mei een update van het hele
CSR budget.
Dennis voegt een artikel over de stemprocedure toe aan het HR en legt het
volgende week ter stemming voor aan de PV.
Laura en Anneloes schrijven een oordeelvormend vergaderstuk over de DAS
voor de PV van 22 april.
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.
De afgevaardigde FdR vraagt aan zijn FSR om te reageren op de mail over de
schakeltrajecten.
De dossierhouders sturen een mail naar alle FSR’en en studieverenigingen om
hen uit te nodigen voor het debat van 23 april.
Lina neemt contact op met Edgar du Perron om hem te informeren over de
vragen die de benoemingsprocedure oproept bij actiegroepen’.
Youssri stuurt deze week de inbreng van de CSR naar de UCO over de
instellingsaccreditatie.
Het DB vraagt twee raadsleden om contact te onderhouden met Edgar du
Perron.
Stefan vraagt aan Jordi om het verslag van de assessorenmeeting door te
sturen aan de raad.
Raadsleden inventariseren voor maandag 4 mei waar zij het kantoorbudget
aan zouden willen uitgeven.
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150429-06
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150429-07

Tariq stuurt een mail naar de groepen die het akkoord hebben gesloten dat de
CSR zich zorgen maakt over het proces en er maximaal twee woordvoerders
per groep aan tafel zitten.
Per commissie wordt bekeken of de commissievergadering op 8 mei doorgaat.

Pro memorie
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140903-02
140903-04
140903-01
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130904-03
140917-12

185

141001-09
140903-02

De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden.
De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’14-’15 aan te nemen en zich
hieraan te houden.
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.
Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen
schirftelijk door aan Dennis. Voor commissievergaderingen geven zij hun
afwezigheid schriftelijk door aan de commissievoorzitter.
De penningmeester agendeert elke eerste PV van de even maand een update
over de interne financiën.
Er is afgesproken dat halverwege het jaar een herziening van de begroting zal
plaatsvinden.
Afgevaardigden sturen voor woensdag 10:00 uur een schriftelijke update over
wat er speelt in de facultaire raden als reply op de conceptagenda.
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