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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. Instellingscollegeldtarief  
8. Profileringsfonds 
9. Update Staat van de Universiteit 
10. Benoemingsprocedure CvB-leden 
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 
Het verslag van 20 mei jl. wordt volgende week vastgesteld. 

3. Mededelingen 
- Ilse, Gamze en Laura zijn afwezig met bericht. 
- Dennis, Lina en Youssri moeten eerder weg vanwege andere verplichtingen. 5 

- Samantha is uitgenodigd voor het panel van het ASVA-symposium en zij moet daarom 
volgende week eerder weg bij de PV. 

4. Update dagelijks bestuur, commissies  en afgevaardigden 
DB 
Bij dezen de update van het DB. Afgelopen dinsdag hebben een groot deel van de middag samen 
gezeten om te kijken naar het inwerktraject, en hier zijn veel concrete acties uit voort gekomen. 10 

Verder hebben we vrijdagochtend samen gezeten om de bijzondere PV gedegen voor te 
bereiden, en die middag zijn Tariq, Lina en ik bij het DB COR-CMR-CSR overleg geweest om te 
praten over benoemingen (het verslag is gisteren rondgestuurd). Verder heb ik namens het DB 
donderdag met Ans en Tom gesproken, en heeft er vrijdagmiddag nog een 
Studentenradenoverleg plaatsgevonden met afgevaardigden van de FNWI, FEB en FMG. 15 

Samantha was aangeschoven voor het punt 'inwerken' en inmiddels is er een nieuwe 
datumprikker gestuurd om het overleg hierover voort te zetten.Verder heeft het DB 
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vrijdagochtend een overleg met de DB's van de CMR en COR, en aan het begin van de middag 
een bijeenkomst met de commissie Governance van de RvT voorafgaand ons het plenaire 
gesprek met hen. 20 

 
O&F 
Updates: De assessor (wettelijke term die het CvB wilt aanhouden) in het CvB, vrijdag is hier 
met Dymph over gesproken, hier is in de GV een update over gegeven en vervolgens een 
uitgebreide mail over gestuurd met uitleg. In hoofdlijnen hebben we haar kunnen overtuigen, 25 

over het standpunt van de CSR alleen zijn wat tekstuele aanpassingen gekomen. Enige wat niet 
volgens Dymph mogelijk was voor de assessor om bij het CBO aan te schuiven ivm met het 
belangen van decanen. Tevens is meerdere keren gevraagd aan de rector over haar 
aanwezigheid op de FOV, hier kon zij geen uitsluitsel over geven. Over de green office komt een 
advies na samenspraak met meerdere belanghebbenden en vele inspanningen van de 30 

dossierhouder. Bij de SVO komt 9 juni een BBQ, wordt nog nagevraagd door dossierhouder of 
de CSR hier welkom is. De beoogde kandidaten voor de finance commissie zijn gecontacteerd.  

Diversiteit: er komt een gesprek a.s. woensdag en wordt een stukje in de WC-krant 
gezet. De catering wordt geëxperimenteerd met een halal corner in het Wibautshuis en 
misschien in Agora. Over de samenvoeging van student services en studentzaken heeft Huib 35 

gereageerd naar tevredenheid. 
Op het financiële IAO kwam onder andere naar voren dat maar een tekort van 1,5 

miljoen was afgelopen kwartaal ipv de verwachte 7 miljoen. De uiteindelijke CSR visie over het 
allocatiemodel moet nog kort gesloten worden. Over de hoofdlijn van de begroting wordt nog 
nagedacht, met inspiratie wat andere universiteiten vinden, met dank aan de ambtelijk 40 

secretarissen van meerdere raden.  
Instellingscollegeldtarief; De daadwerkelijke kosten van een willekeurige opleiding is 

een teveel tijdrovende excirsitie volgens de werkgroep. Bijvoorbeeld zullen docenten  moeten 
bijhouden hoeveel tijd zij aan wat voor taken besteden. Dit zal dus nooit helemaal accuraat 
uitgerekend kunnen worden. Een voorlopige conclusie uit de werkgroep is dat keuzes gemaakt 45 

moeten worden over de te volgen strategie over het vast stellen van de tarieven. Dit komt nog 
terug op de PV. 

Studentenstatuut; Hier zijn aanwijzingen gegeven aan de dossierhouder hoe de rechten 
duidelijk geformuleerd moeten worden. 

Collegekaart; was een tijd geleden gesproken over dit onderwerp dat een onderscheid 50 

onterecht wordt gevonden. Op basis van input die verzameld is bij medewerkers en wat de 
commissie eerder vond is een conceptadvies geformuleerd die naar de werkgroep wordt 
verstuurd.  
 
O&O 55 

Afgelopen maandag begon met het DB-overleg, met daarna weer een bijeenkomst van de 
commissie D&DC (zie verslag van eerder deze week). Op dinsdag was er een UCO bijeenkomst, 
waar onder andere het Instellingsplan en de memo videocolleges aan bod zijn gekomen. Op 
woensdag hebben we in de PV het IP besproken. Op donderdag was er eerst een bijeenkomst 
tussen de dossierhouders U21 en daarna een CV (met helaas een hoge afwezigheidsfactor van 60 

commissieleden). Hier hebben we het gehad over de rol van diversiteit in de commissie D&DC 
en hebben we input geleverd aan de Gamze voor haar pitch op de conferentie over 
docentprofessionalisering. Verder heeft de enquete studieadvies een respons van 999; deze zal 
snel geanalyseerd worden en omgezet worden in een advies. Komende week vindt op dinsdag 
de bijeenkomst plaats over Learning Analytics en later op de dag de AIEC, die ook in het teken 65 

zal staan van Big Data/Learning Analytics. Op woensdag vindt er weer een bijeenkomst plaats 
van de commissie D&DC.  
 
V&C 
Er zijn eindelijk verkiezingen uitgeroepen. Deze zullen plaatsvinden van 1 tot en met 5 juni. Op 70 

donderdagochtend heb ik met Ton en Gamze gesproken. We hebben toen drie scenario's 
bedacht en uitgewerkt wat in welk scenario zou moeten gebeuren. Die middag ben ik bij de 
hoorzitting geweest waar de rechter gelukkig aangaf de volgende dag al een uitspraak te 
hebben. Die middag/avond belde Jacqueline mij met de vraag of het oké was als de verkiezingen 
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van 27 mei tot en met 9 juni zouden zijn. Daarop heb ik alle partijen gebeld en gevraagd wat zij 75 

als geschikte verkiezingsperiode zagen. Die antwoorden heb ik allemaal naar het CSb gestuurd 
en op basis daarvan hebben ze het besluit genomen (eindelijk zijn de partijen een keer 
gehoord). Komende week zal alles weer klaargemaakt worden voor de verkiezingen. Gelukkig 
kunnen de meeste spullen nog hergebruikt worden. 
Verder komt de DAS steeds dichterbij (6 juni!!). De organisatie van de DAS heeft geld 80 

beschikbaar gesteld voor de activiteit van de FSR-FNWI (iets met ballen op water en eicellen). 
Verder hebben een aantal FSR'en al een plan klaar voor het medezeggenschapsspel en een 
aantal nog niet. Ook is er een website van de DAS waarop je het programma kan vinden 
www.dasamsterdam.nl 
Els heeft contact gehad met BC over de opening van het academisch jaar. Ons eerder briljant 85 

lijkende plan, leek ineens iets minder briljant, dus zijn we weer gaan brainstormen in de 
vergadering. Updates volgen. 
Ten slotte is er weer een nieuwe wc-krant in de maak. 
 
Afgevaardigden 90 

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

5. Update Staat van de Universiteit  
De COR heeft een aangepast onderzoeksvoorstel geschreven dat vanmiddag besproken wordt 
tijdens de bijeenkomst van de pre-commissie Democratisering en Decentralisering. Dennis wil 
voorstellen om op korte termijn de opdracht af te ronden en een lijst met beoogde kandidaten 
op te stellen. 95 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het agendapunt over Docentprofessionalisering komt 
te vervallen door ziekte van de dossierhouder.  

7. Instellingscollegegeldtarief  
De CSR bespreekt uitgangspunten voor het vaststellen van de nieuwe 
instellingscollegegeldtarieven. De werkgroep Instellingscollegegeldtarief begint zo 
langzamerhand steeds meer richting de besluitvormende fase te komen. Het doel is om de 100 

tarieven voor de zomer vast te stellen. Er zijn twee presentaties over de kosten per student 
gegeven en een conceptversie over de tarieven van volgende collegejaren begint vorm aan te 
nemen. De conclusie van de berekeningen is echter dat een kostendekkend tarief zoals de UvA 
dit interpreteert hoger ligt dan wat nu aan collegegeld gevraagd wordt. Hierdoor is het eerdere 
PV-besluit, namelijk tarieven gebaseerd op basis van kostendekkendheid, in theorie nu 105 

ongunstig voor studenten. Daarnaast zijn er een aantal grondslagen waarop tarieven 
geformuleerd zouden moeten worden in de werkgroep naar voren gekomen.  
 Finance & Control heeft aangeboden om de presentatie over de kosten per student 
nogmaals te geven voor de CSR. Tariq, Youssri, Els en Stefan willen hier graag mee naartoe. 
Linda maakt een afspraak (actiepunt 150527-01).  110 

 Het discussiepunt is of de CSR een meer specifieke berekening van de kosten wil. Op 
die manier komt er eindelijk duidelijkheid en dit was ook het oorspronkelijke doel van 
werkgroep. Het kost echter veel tijd en geld, en is misschien ongunstig voor sommige 
opleidingen. Daarnaast is het een extra belasting voor docerend personeel. De vraag is ook of de 
berekening die je nu maakt dan een benchmark is waar de faculteit de komende jaren aan 115 

gehouden wordt. De raad vindt het lastig om hier een besluit over te nemen. De commissie O&F 
is van mening dat het nuttiger is om inspraak te hebben in de manier waarop full-cost berekend 
wordt; welke kosten reken je mee en welke niet. Anneloes merkt op dat een specificatie van de 
kosten op diverse manieren kan worden opgebouwd. De dossierhouder heeft dit ook 
opgebracht in de werkgroep, maar daar werd aangegeven dat het heel erg lastig is. 120 

Universiteiten berekenen de kosten op basis van wat er binnenkomt en zij maken daarin hun 
eigen afweging. Alleen bij de instellingscollegegeldtarieven wordt er berekend op basis van de 
kosten.  
 De dossierhouder vraagt of er een splitsing gemaakt moet worden tussen EER en non 
EER studenten. De PV stond hier eerder positief tegenover. In de werkgroep is voorgesteld om 125 



 

Pagina 4 ~ 6 

een een opslag van 10% te rekenen voor non EER-studenten. Volgens een raadslid hangt de 
beantwoording van deze vraag af van hoe je de kosten berekent en of je uitgaat van de huidige 
prijs of dat je differentieert. De principele vraag is of je het belangrijk vindt dat EER-studenten 
hetzelfde betalen als non-EER-studenten en of je het belangrijk vindt dat studenten bij een 
bepaalde faculteit meer betalen voor een opleiding die goed staat aangeschreven. Een ander 130 

raadslid vindt het principe dat hierachter ligt niet dat studenten precies betalen voor wat ze 
afnemen, want dit geldt ook niet voor studenten die het standaard collegegeldtarief betalen. Als 
je een tweede opleiding doet, heb je geen recht om op kosten van de samenleving nogmaals een 
opleiding te doen. Studenten moeten zich hiervan bewust zijn en zelf die investering doen in 
hun toekomst. Er mag een differentiatie zijn tussen de tarieven, omdat sommige opleidingen 135 

duurder zijn, maar dit hoeft niet één op één overeen te komen met de daadwerkelijke kosten. 
Stefan vraagt zich af hoe ver de maatschappelijke taak van de universiteit reikt. Anneloes denkt 
dat die maatschappelijke taak geldt voor EER-studenten, omdat zij belasting betalen binnen de 
Europese Unie en er een samenwerkingsverdrag is tussen landen van de EU, maar niet voor 
non-EER studenten. Linda merkt op dat er ook een voorstel ligt dat faculteiten beargumenteerd 140 

af kunnen wijken van het voor hen vastgestelde facultaire instellingscollegegeld tarief. 
  De meerderheid van de raad wil dat er een splitsing gemaakt wordt tussen het 
bachelor en master tarief. De vervolgvraag voor de werkgroep is hoe je dit kunt doen. 
 De raad wil ook dat er een splitsing gemaakt wordt tussen de facultaire tarieven. 
Hierbij valt te denken aan clusters voor alpha/gamma, bèta en medische opleidingen. De vraag 145 

is in hoeverre studenten solidair kunnen zijn met elkaar. Els is voorstander van een symbolisch 
verschil; zij wil niet dat dit bedrag op de kosten gebaseerd is. Anneloes merkt op dat deze 
splitsing aansluit bij een binnen-buitenmodel. Er mag gedifferentieerd worden, maar de 
verschillen mogen niet te groot zijn.  
 De raad vindt het niet wenselijk om faculteiten beargumenteerd af te laten wijken van 150 

het UvA tarief. Die discussie zou nu gevoerd moeten worden in de werkgroep. Als er van 
afgeweken wordt, heeft dit gevolgen voor de andere faculteiten. Daarbij zijn er al speciale 
tarieven voor niet-bekostigde opleidingen. Het is daarom niet legitiem om beargumenteerd af te 
wijken van het instellingscollegegeldtarief. De uitzondering die nu gemaakt wordt voor deze 
speciale opleidingen wordt waarschijnlijk echter teruggedraaid.  155 

 Vanwege de tijd wordt besloten dat het laatste discussiepunt en de wijze van 
berekening van het instellingscollegegeldtarief komen volgende week terugkomen op de PV. 

8. Profileringsfonds  
De CSR bespreekt de laatste versie van het Profileringsfonds 2015-2016. De dossierhouders 
maken een afspraak met de rector en medewerker van Juridische Zaken zodat er bij de OV van 
30 juni een besluit genomen kan worden over het Profileringsfonds. De vraag is of de CSR wil  160 

de regeling voor volgend jaar nog veranderd wordt. Dennis merkt op dat het nu te laat is om 
veranderingen door te voeren, dus hij zou alleen de koppeling met de Wet Studievoorschot 
willen aanpassen en hij raadt aan om verder te wachten tot volgend jaar. De dossierhouders 
lijken nu echter een kans te zien om de regeling aan te passen. De discussiepunten uit het 
vergaderstuk zijn al eerder oordeelvormend besproken, maar de regeling is aangepast en de 165 

dossierhoudere willen de punten die nog steeds ter discussie staan graag nogmaals doornemen. 
  In het voorstel van het profileringsfonds van mei staat nog steeds de koppeling met de 
Wet Studievoorschot. Je moet recht hebben op een lening/OV-reisproduct wil je aanspraak 
kunnen maken op de beurs. De CSR heeft in een eerdere brief geschreven dat hij wil dat de UvA 
deze koppeling loslaat en de raad houdt hieraan vast. Als je deze koppeling maakt, sluit je 170 

namelijk  alle mensen van 30 jaar en ouder uit van een bestuursfunctie. De CSR is van mening 
dat ingeschreven staan aan de UvA en een bestuursfunctie vervullen voldoende moet zijn.   
  Het commissieoordeel is niet opgenomen in het vergaderstuk. De raad besluit daarom 
de discussiepunten verder te bespreken in de commissievergadering van O&F en het 
profileringsfonds volgende week opnieuw te agenderen.  175 

9. Update Staat van de Universiteit  
De CSR, COR, ASVA, Rethink Science en Humanities Rally zijn gisteren verrast door de publicatie 
van de opdracht en de beoogde kandidaten van de commissie Financiën. In de notulen heeft 
nooit gestaan dat dit zou gebeuren. De afgevaardigden van DNU en Rethink UvA waren echter in 
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de veronderstelling dat de andere partijen akkoord waren omdat zij niet gereageerd hadden op 
de mail waarin de publicatie werd aangekondigd. Gezien de tijdsdruk leek het de 180 

afgevaardigden van DNU en Rethink UvA voldoende om de achterban te consulteren door een 
voorstel te mailen te sturen naar de academische gemeenschap waarop medewerkers en 
studenten kunnen reageren. Omdat de andere partijen het noodzakelijk achten dat er meer 
draagvlak wordt gecreeerd en de academische gemeenschap de gelegenheid moet krijgen om 
haar inbreng te geven, wordt er een hoorzitting georganiseerd. Daarnaast zullen er ook nog 185 

sollicitatiegesprekken worden gevoerd. Om het passeren van groepen in de toekomst te 
voorkomen is er nu afgesproken om met consensus te handelen. Die afspraak lag er echter al. 
Daarnaast moet er altijd één iemand per groep schriftelijk instemmen met een voorstel.  
 
Youssri verlaat de vergadering en Dennis neemt het voorzitterschap over om 14:40 uur.  190 

 
De raad wil graag op een manier duidelijk maken dat de CSR niet gehoord is in het besluit om de 
kandidaten en de opdracht te publiceren. In de commissievergadering van O&F wordt morgen 
besproken hoe de raad afstand wil nemen van het besluit. De CSR vindt het wenselijk dat er een 
debat wordt georganiseerd over het mandaat en de beoogde kandidaten. Daarna zal de raad al 195 

dan niet instemmen met het voorstel.  

10. Benoemingsprocedure nieuwe CvB-leden  
De CSR bepaalt zijn standpunt over de benoemingsprocedure nieuwe CvB-leden. 

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

12. Rondvraag  
- Stefan vraagt wat hij moet doen met de mails van GV-leden naar aanleiding van de bespreking 
van het studentbestuurslid tijdens de GV. Het studentbestuurslid wordt morgen besproken bij 200 

de O&F-vergadering.  
- De dossierhouder huisvesting is door de facultaire huisvesters van de binnenstadcampus 
gevraagd om advies met betrekking tot de communicatie over de ontwikkeling van de 
huisvestingsplannen. Met de huisvesters is afgesproken dat er vanaf september bijeenkomsten 
worden georganiseerd voor alle geïnteresseerden.  205 

Sluiting 
Dennis sluit de vergadering om 15:00 uur.    
 

Actielijst 
150513-01 Tariq maakt een afspraak met het Hoofd Juridische Zaken en de  

contactpersoon voor de medezeggenschap over de intentieverklaring. 210 

150513-02 Laura en Jordi maken een afspraak met de rector en een medewerker van 
Juridische Zaken over het Profileringsfonds. 

150515-03 Anneloes en Samantha plaatsen een bericht op de Facebookpagina over de 
aanstelling van het studentbestuurslid. 

150520-01 Het DB attendeert de RvT op de behoefte binnen de academische 215 

gemeenschap  om rechtstreeks met de RvT te spreken over de 
benoemingsprocedure. 

150520-02 Els, Tariq en Lina maken een nieuwe casus voor het inwerkweekend. 
150520-03 De afgevaardigden maken een speurtocht langs de faculteiten voor het 

inwerkweekend.  220 

150520-04 Anneloes geeft haar ideeën om het inwerktraject iets speelser te maken door 
aan Dennis. 

150520-05 De commissievoorzitters en dossierhouder stemmen af binnen welke 
commissie het dossier diversiteit het beste kan worden ondergebracht. 

150527-01 Linda maakt een afspraak voor een presentatie over opleidingskosten. 225 
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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.  230 

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 

schriftelijk door aan Dennis. Voor commissievergaderingen geven zij hun 235 

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 Halverwege het jaar vindt een herziening van de begroting zal plaats. 
140903-02 Afgevaardigden sturen voor woensdag 10:00 uur een schriftelijke update over 240 

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


