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Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 
4. Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden 
5. Update Staat van de Universiteit 
6. Vaststellen agenda 
7. Commissie Financiën 
8. Intentieverklaring UvA-VU 
9. Profileringsfonds 
10. Studentenraadsverkiezingen 
11. Inwerken Studentenraad 15|16 
12. W.v.t.t.k. 
13. Rondvraag  
Sluiting 

Opening 
Tariq opent de vergadering om 12.00 uur.  

1. Post 
De postlijst wordt doorgenomen. Samantha vraagt naar het memo over videocolleges. Dit is er 
volgens haar voor de helft eruit gegaan. Tariq geeft aan dat het een memo en geen brief is. 

2. Vaststellen notulen 
Linda verzoekt om de discussie over de conceptvacature voor het studentbestuurslid op te 
nemen in de notulen, want dit is belangrijk voor de transparantie. De notulen van de 5 

vergadering van 6 mei zullen volgende week nogmaals doorgenomen worden. 

3. Mededelingen 
- Stefan: Het FdR faculteitsbestuur wil dat HBO-studenten die naar de FdR komen een VWO-
deelcertificaat Nederlands halen, maar de FSR vind dit problematisch. In de reactie van de 
decaan staat dat het in het inschrijvingsbesluit staat, en dat dit dus mag. Er zitten hierop dus 
geen rechten volgens de decaan. In de WHW stond niet waar deze eisen vermeld moeten staan.  10 

- Lina: Jordi, Laura en Youssri hebben corvee deze week 
- Lina: De CSR heeft op 26 mei van 10.00-12.00 uur een afspraak met Stefan Mol. 

4. Update dagelijks bestuur, commissies  en afgevaardigden 
DB 
Tariq en Samantha zijn de contactpersonen vanuit de CSR voor de debatten in het Maagdenhuis. 
Verder is er gekeken naar het inwerktraject, en wat de gevolgen daarvoor zijn omtrent het 15 

uitstellen van de verkiezingen. Daaruit is gebleken dat als de verkiezingen tussen 1 en 5 juni 
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plaatsvinden er eigenlijk niet zoveel aan de hand is, behalve dat alles wat sneller zal moeten, 
maar dat als deze later plaatsvinden we wel enigszins in de knel zullen gaan komen. Verder 
vindt er op 19 mei een debat plaats over de benoemingsprocedure van bestuurders, waarna er 
op 22 mei een GV plaatsvindt, en op 29 mei het gesprek met de RvT o.a. hierover. Verder vindt 20 

er op 20 mei een IAO plaats met Hans Amman en Erik Boels voor de financiële OV. De 
voorbereiding daarvan vindt plaats op 29 mei om 11:00, samen met de voorbereiding van het 
RvT-gesprek. 
 
O&F 25 

Het concept profileringsfonds was binnengekomen afgelopen week, vooruitlopend op het 
instemmingsverzoek wat nog steeds niet ontvangen is. Evenmin een reactie op onze brief 
verstuurd op 18 maart. 
Updates; De conceptvacature was besproken op de PV, dit is terug gestuurd aan de 
dossierhouder die heeft dit vrijdag verwerkt en zou contact opnemen met het contactpersoon 30 

die hiervoor aangewezen is. De beveiliging moet blijven werken aan zichtbaarheid en er wordt 
een presentatie voorbereid voor de introductieweken ome meer bekendheid te krijgen zodat 
beveiligers ook meer aanspreekbaar worden. Afgelopen donderdag was weer een 
verhuizingsoverleg, sommige faculteiten vinden dit belangrijker dan andere. De bewegwijzering 
buiten is razendsnel opgehangen bij REC, complimenten aan de UvA. Afgelopen vrijdag was een 35 

diversiteitsoverleg. Instellingscollegegeldtarief is de meerderheid voorstander om kritisch te 
kijken welke kosten wel dan wel niet meegenomen moeten worden in de berekening. Vanuit 
OCW is vernomen dat sommige studentenorganisaties van mening zijn een plan in te dienen om 
studenten extra te laten betalen voor meer EC.  
Agenda; Studentservices is wederom besproken en geoordeeld: dat waar studentenbelangen 40 

getroffen worden van dienst willen zijn, maar niet voor medewerkers kunnen spreken. Bij dit 
dossier duidelijk een streep getrokken moet worden. De procedure van de inwerkmap is 
besproken en de dossierverdeling is rondgestuurd, duidelijk is dat dit voor 31 mei af moet. Als 
iedereen op tijd is gaat O&F wat leuks doen in het geheim op een geheime locatie waar een 
bepaald dier aanwezig is die velen komisch vinden en een ander dier waarover sommige het 45 

bestaan in twijfel trekken. Naar het ISO toe en naar personen binnen OCW zullen onze zorgen 
gecommuniceerd worden vanuit O&F over studenten meer laten betalen voor meer EC. 
 
O&O 
Geen update vanwege werkzaamheden in het buitenland. 50 

 
V&C 
Zoals iedereen weet zijn de verkiezingen uitgesteld. We zijn nu hard bezig om alles toch nog in 
goede banen te laten lopen. Daarvoor hebben we contact met het CSb en BC maar het loopt 
allemaal niet heel soepel.  55 

Verder hebben we gebrainstormd over de opening van het academisch jaar. Superleuk plan 
uitgekomen. Dit plan wordt nu gecheckt bij BC. 
 
Afgevaardigden 
De afgevaardigden lichten de update toe die zij per mail naar de raad hebben gestuurd.     60 

5. Update Staat van de Universiteit  
Tariq doet verslag van de vorderingen van de voorbereidingen voor het debat op 19 mei. De 
logistiek loopt en de CMR doet mee. Tariq heeft vanochtend met Hans Dekkers afgesproken om 
het debat door te nemen. CMR heeft ook al iets in gedachten. Els geeft aan dat ze het timewise 
niet wenselijk vindt om ook het studentbestuurslid in het debat op te nemen. De agenda ziet er 
als volgt uit: 22 mei is er een GV, 26 mei heeft de CMR vergadering, 29 mei hebben alle 65 

medezezeggenschapsraden van HvA en UvA een gesprek met de Raad van Toezicht. 
Lina vertelt dat Dennis en zij gisteren aanwezig waren bij een bijeenkomst over de 

Governance werkgroep. Daar wordt nog gesproken over het mandaat. Lina en Dennis hadden in 
de notulen gelezen dat de University of Colour was toegevoegd aan het akkoord, en dat hebben 
zij aangekaart. Uiteindelijk is men overeengekomen dat de University of Colour geen onderdeel 70 

van het akkoord is, maar wel input kan leveren. Daarna ging het over de rol van diversiteit in de 
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commissie governance. Daar is het de rest van de bijeenkomst over gegaan. Één van de 
voorstellen was om een subcommissie te maken met andere specialisten om de opdracht mee te 
nemen, en dat meenemen in het eindrapport, zodat het wel wordt meegenomen. Linda merkt op 
dat er een autoriteit bij moet komen, en deze commissies hebben dat. Lina geeft aan dat er ook 75 

dingen zijn waar we nu al mee aan de slag kunnen. 
 
Jordi en Anneloes komen om 12:50 uur binnen. 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  

7. Commissie Financiën 
Anneloes en Jordi hebben net deelgenomen aan de voorbesprekingen voor de commissie 80 

Financiën. Er is gesproken over de samenstelling en er is een oordeel nodig over de voorzitter, 
secretaris en 3-4 onderzoeksleden. De volgende gebieden van expertise zijn nodig: financien en 
recht, vastgoed, interne allocatie en accountant. Er is nog niet besproken wie dat moeten zijn, 
maar er is al wel een lijst met namen en uit die lijst worden experts gedestilleerd. De voorzitter 
heeft een coördinerende functie en is niet zozeer met het onderzoek zelf bezig. De secretaris is 85 

de steun in de rug voor het werk dat de onderzoekers niet doen. 
Stefan geeft aan dat de problemen te voorzien waren en hij vraagt of dit ook 

teruggedraaid kan worden. Anneloes geeft aan dat er wel dingen gebeuren op dit moment. Nu 
stoppen en opnieuw beginnen gaat wat dat betreft niet lukken.  
 Linda vraagt in hoeverre de dossierhouders nog kunnen sturen. Anneloes geeft aan dat 90 

ze het moeilijk vindt om veel sturing te geven aan het werk van de pre-commissie. Ze vindt het 
ook moeilijk om meteen terug te koppelen naar de PV aangezien de vergaderingen altijd vlak 
voor de PV plaatsvinden. Iedereen zou erbij betrokken moeten zijn, dus er zal meer besproken 
worden in O&F. 
 De raad bespreekt de volgende discussiepunten en voorstellen van de pre-commissie: 95 

1) Plan om studentsecretaris toe te voegen (en ook medewerker). 
De CSR is hier neutraal in.  
2) Of er insiders in de commissie moeten op een faciliterende positie (de mensen uit de 
groepen van het akkoord)? 
De CSR is van mening dat dit niet kan. De groepen van het akkoord mogen geen functie hebben 100 

in de commissie. 
3) Of er UvA-mensen in de commissie kunnen of niet? 
Het kan zijn dat er mensen vanuit de UvA in kunnen. 
4) Wat vinden jullie van de samenstellingsplannen tot nu toe?  
De CSR vindt de plannen van samenstelling goed. 105 

5) Eerst randvoorwaarden, of eerst de personen? 
De CSR is van mening dat je eerst de randvoorwaarden op orde moet hebben en dat je dan pas 
de personen zelf moet hebben. Jordi vraagt wat we moeten doen als er niet geluisterd wordt? Er 
zit wel haast achter namelijk. Een raadslid heeft het gevoel dat de CSR niet serieus wordt 
genomen en zij vindt dat de raad er harder in moet staan. Voor een ander raadslid is het 110 

belangrijker dat dingen goed gaan dan dat ze snel gaan. Dan heb je maar een irritante 
remmende rol, maar dat is dan maar zo. Die dingen moeten wel gewoon goed zitten. Je moet 
blijven hameren op de afspraak. Dennis vult aan dat je je rol moet pakken en duidelijk moet 
maken dat we dit samen doen. Volgens Linda moet de opdracht goed zijn en dan maakt het haar 
niet zoveel uit wie dat dan gaan doen. Het doel lijkt haar dat ze de stabiliteit moeten 115 

terugbrengen aan de UvA. 
6) Willen we met een sollicitatieprocedure werken? 
Anneloes maakt samen met Dennis en David Jan (van de COR) een opzet voor een 
sollicitatieprocedure en dat wordt de volgende keer teruggekoppeld in de CV. 
7) In hoeverre moeten de pre-commissie dingen op de PV/CV besproken worden? In 120 

hoeverre steunt de CSR het proces? 
Laura vindt het belangrijk dat de CSR hier betrokken is, dus dat moeten we doen. Stefan sluit 
zich hierbij aan, ook om het vertrouwen aan de dossierhouders te geven dat zij dit aankunnen. 
Dat moeten we als orgaan wel duidelijk maken, dat het procedureel niet altijd goed loopt. 
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Dennis vindt echter dat deze zaken in de commissies thuishoren. Linda merkt op dat dit 125 

normaal gesproken zo is, maar dit is een belangrijkere situatie, en de dossierhouders vragen om 
het mandaat. Lina is van mening dat als er behoefte is aan PV input dat dat moet kunnen, maar 
zij bespreekt het liever in de commissies. Lina spreekt het vertrouwen in de dossierhouders uit. 
Ilse bespreekt de vorderingen van de pre-commissies ook liever tijdens de  CSR-
commissievergaderingen waarbij mensen kunnen aansluiten. Zij ontvangt ook graag een 130 

schriftelijke update. Anneloes verzekert de raad dat er een update verstuurd zal worden.  
De raad besluit dat het voorbespreken voornamelijk gebeurt in de commissies en 

besluiten wel op de PV worden genomen. Schriftelijke updates zijn wel gewenst. Afgesproken 
wordt dat O&F mandaat heeft voor commissie finance en O&O mandaat heeft voor commissie 
governance.  135 

8. Intentieverklaring UvA-VU  
De CSR bespreekt de intentieverklaring UvA-VU uit 2012. Wat is de indruk van de CSR met 
betrekking tot het verlengen van de intentieverklaring UvA-VU? Het O&O oordeel was negatief 
ten opzichte van verlenging. De PV sluit zich daarbij aan. Laura vraagt zich nog wel af in 
hoeverre dit document van belang is. Tariq geeft aan dat twee bestuursorganen dit kunnen 
doen, en dat de CSR er los van staat. De bestuursorganen kunnen dit in principe zonder de raad 140 

doen, maar Juridische Zaken wilde van de CSR weten hoe de raad hier tegenover staat. Het is 
nog wel onduidelijk wat nu de status van dit verzoek is. Stefan benadrukt dat de zinssnedes 
over de bètafaculteiten er wel uit moeten. Laura benadrukt dat dit geen vrijbrief mag zijn op het 
gebied van samenwerking. 
 145 

150513-01 Tariq maakt een afspraak met het Hoofd Juridische Zaken en de  
contactpersoon voor de medezeggenschap over de intentieverklaring. 

9. Profileringsfonds  
De CSR wordt door de dossierhouders geïnformeerd over de regeling 2015-2016. Vorige week 
is er een nieuw voorstel van Juridische Zaken binnengekomen. Dat week echter nauwelijks af 
van het vorige voorstel, behalve dat de 12EC eruit was. ASVA heeft daar vragen over gesteld 150 

tijdens het vragenuurtje. Folia heeft er daarna over geschreven en gezegd dat de rector het in 
eigen hand gaat nemen. In het IO is daarover gepraat, en de afspraak is dat Jordi en Laura de 
laatste regeling bekijken en daar commentaar op leveren.  Dit komt volgende week terug op de 
PV. Op het IAO komt dat dan terug, zodat er voor de OV van 30 juni een regeling ligt waar een 
klap op gegeven kan worden. Een medewerker van Studentenservices heeft er ook nog naar 155 

gekeken en zij heeft nuttige tips gegeven, zoals bijvoorbeeld een visie op het Profileringsfonds, 
in wie je wel en niet wilt compenseren, en waarom. Op die manier kun je dan beter een 
Profileringsfonds inrichten. De dossierhouders hebben de verwachting dat het nu binnen een 
paar weken geregeld moet kunnen zijn. Laura ziet het liever al op de OV van 3 juni in plaats van 
30 juni. Jordi geeft aan dat er al een CSR-oordeel ligt over de meeste punten aangaande het 160 

Profileringsfonds.  Bij nieuwe punten raadplegen zij de PV.  
 
150513-02 Laura en Jordi maken een afspraak met de rector en een medewerker 
van Juridische Zaken over het Profileringsfonds. 

10. Studentenraadsverkiezingen  
De CSR wordt door de dossierhouders geïnformeerd over de stand van zaken. Gamze vertelt dat 165 

er vanochtend een bijeenkomst is geweest met het Centraal Stembureau (CSb) om alle vragen te 
beantwoorden. Op 21 mei is de hoorzitting over de deelname van partij mei, en daarna volgt zo 
snel mogelijk de uitspraak, mits de rechter zich bevoegd verklaart om hier een uitspraak over te 
doen. 

Tijdens het IO is ter sprake gekomen dat de communicatie vanuit het CSb te wensen 170 

over laat. Vanuit BC gaat iemand het CSs assisteren om de communicatie op orde te krijgen. 
Verder is het belangrijk om te weten dat de verkiezingen 1-5 juni plaats kunnen vinden, en dat 
ze dus uiterlijk op 18 mei de verkiezingen uitroepen. Zo niet, dan wordt het volgens de 
dossierhouders een onwerkbare situatie. Het CSb wil hier geen uitspraken doen over, maar 
staat wel open voor suggesties van alle partijen.  175 



 Centrale Studentenraad 

studentenraad.nl/csr  ~  csr@studentenraad.nl 
 

Pagina 5 ~ 6 

Stefan merkt op dat partijen zich conform artikel 8.26 als belanghebbende kunnen 
voegen in de zaak. Daarnaast is het zo dat je er ook slechter uit kunt komen dan dat je er in bent 
gegaan. Het zou dus kunnen zijn dat partij mei op de faculteiten waar de partij nu wel mee mag 
doen dat straks niet meer zou mogen. Dennis vraagt wat er gebeurd als de verkiezingen niet op 
tijd worden uitgeroepen. Stefan legt uit dat als alle partijen gezamenlijk een brief sturen dat ze 180 

graag op de kortst mogelijke termijn verkiezingen willen dat het CSb daarna op de meest korte 
termijn toch de verkiezingen zal uitroepen. Dennis vraagt of de dossierhouders het ook 
aankunnen op die korte termijn. Ilse geeft aan dat het kan als er verkiezingen worden 
uitgroepen, er een stemapplicatie is en de partijen op de hoogte zijn, dus dat is mogelijk. 

Linda begrijpt niet dat het CSb nu wel van zijn eigen regels kan afwijken, terwijl ze 185 

eerder aangaven dat niet te kunnen. Samantha geeft aan dat niet alle regels hetzelfde gewicht 
hebben. De uitroepingstermijnregel is wel iets waar van afgeweken kan worden. Stefan sluit 
zich daarbij aan en voegt toe dat ze daarom specifiek die instemming van alle partijen nodig 
hebben. Jordi vraagt wat er gebeurt als de partijen instemmen met het eerder laten 
plaatsvinden van de verkiezingen? Hoe zit het dan met partij mei? Ilse geeft aan dat er pas 190 

verkiezingen kunnen plaatsvinden na een uitspraak van de rechter.  
Jordi vraagt of de CSR een rol in dat verzoek? Dit is een discussiepunt. De 

dossierhouders hebben dit al eerder aangegeven en het CSB verwijst naar de studentenpartijen 
om dit bij ze aan te kaarten. Dennis zou graag zien dat het naar de buitenwereld wordt 
gecommuniceerd. Tariq geeft aan dat hij niet graag ziet dat de CSR hier iets mee te maken heeft. 195 

Hij is het niet eens met Dennis, en geeft aan dat de CSR hier zelf voor kiest. En dat dit ook in lijn 
is met wat de dossierhouders vinden. Ilse geeft aan dat de CSR ook verantwoordelijk is voor 
goede opvolgers, en dat het verder helemaal niet zoveel werk is. Anneloes geeft aan dat het gaat 
om verantwoordelijkheid. Er volgt een discussie hierover. Dennis geeft aan dat het zoeken van 
goede opvolgers niet de taak is van de CSR, maar van de studentenpartijen. 200 

Laura concludeert dat de vraag is of we iets op Facebook moeten zetten om te uiten dat 
de CSR  de verkiezingen graag tussen 1 en 5 juni plaats te laten vinden. De CSR is van mening 
dat dat naar buiten toe wordt gecommuniceerd. 
 
150515-03 Anneloes en Samantha plaatsen een bericht op de Facebookpagina. 205 

11. Inwerken Studentenraad 15|16  
- Stefan zou nog willen toevoegen dat dossierhouders ook aangeven hoeveel werk een dossier 
is, zodat daar ook onderscheid in gemaakt kan worden. Tariq vraagt of dat al in het huidige 
format staat. 
- Laura en Anneloes raden aan om een tijdlijn te maken voor de dossiers, zodat raadsleden een 
goed overzicht hebben van de dossiers in hun jaar.  210 

 
150513-04  Anneloes en Samantha passen het format van de dossierindeling aan. 

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

13. Rondvraag  
- Gamze verzoekt de raadsleden om de enquête over studieadvies in te vullen, als zij die 
ontvangen hebben. 215 

- Anneloes nodigt alle raadsleden uit voor de DAS op 6 juni en verzoekt alle FSR’en om hun 
inhoudelijke bijdrage toe te sturen. 

Sluiting 
Tariq sluit de vergadering om 15:00 uur.    
 

Actielijst 220 

150304-01 DB bespreekt het oordeelvormend bespreken van onderwerpen op de PV en 
agendeert het op de PV van 6 mei.  
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150408-04 Dennis voegt een artikel over de stemprocedure toe aan het HR en legt het 
volgende week ter stemming voor aan de PV.  

150415-07 De afgevaardigde FdR vraagt aan zijn FSR om te reageren op de mail over de 225 

schakeltrajecten. 
150429-03 Het DB vraagt twee raadsleden om contact te onderhouden met Edgar du 

Perron. 
150429-06   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 230 

per groep aan tafel zitten. 
150429-07 Per commissie wordt bekeken of de commissievergadering op 8 mei doorgaat. 
150506-01 Pauline mailt de aan- en opmerkingen van de raad op de conceptvacature 

naar Stefan. 
150506-02 De dossierhouder studentlid CvB neemt contact op met de bestuursstaf om de 235 

conceptvacature te bespreken. 
150506-03 Linda schrijft een bericht voor Facebook om de achterban te informeren en 

om inbreng te vragen over wat volgens hen de rol is van het studentlid CvB. 
150506-04 Het DB doet een voorstel voor een brainstormsessie over het inwerken, 

waarin ook strategisch  240 

150506-05 Pauline boekt een zaal voor de PV op 13 mei van 12.00-15.00 uur. 
150513-01 Tariq maakt een afspraak met het Hoofd Juridische Zaken en de  

contactpersoon voor de medezeggenschap over de intentieverklaring. 
150513-02 Laura en Jordi maken een afspraak met de rector en een medewerker van 

Juridische Zaken over het Profileringsfonds. 245 

150515-03 Anneloes en Samantha plaatsen een bericht op de Facebookpagina. 
150513-04 Anneloes en Samantha passen het format van de dossierindeling aan. 

 
Pro memorie 
140903-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 250 

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. 255 

130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen 
schriftelijk 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. 260 

141001-09 Halverwege het jaar vindt een herziening van de begroting zal plaats. 
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. 
 


