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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. Profileringsfonds 
8. Declaratiekosten CvB 
9. Studentassessor CvB 
10. Profileringsfonds (vervolg) 
11. Instemmingsrecht hoofdlijnen begroting 
12. Instellingscollegegeldtarief 
13. Inwerkweekend  
14. W.v.t.t.k. 
15. Rondvraag  
Sluiting 

Opening 
Tariq opent de vergadering om 12.10 uur.  

1. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  

2. Vaststellen notulen 
Het verslag van 10 juni jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen 
- De WC-krant wordt vandaag uitgestuurd.  
- Er zijn twee PV’s in de inwerktweeweken voor de oude en nieuwe raad, op 19 en 26 augustus. 5 

4. Update dagelijks bestuur, commissies  en afgevaardigden 
DB 
De inwerkmap is af, en deze is tevens naar alle (tot nu toe bekende) nieuwe raadsleden 
gestuurd. Van de FMG, FEB, FdR en FGw wordt er nog een afgevaardigde komen, en dat zal 
hopelijk deze week gebeuren. Voor het weekend is ook eigenlijk alles geregeld. Samantha en ik 
vangen vrijdagochtend de nieuwe raadsleden op in Crea, en ik zal zelf met ze in de middag naar 10 

Limburg reizen. Ook het programma voor de inwerktweeweken is bijna rond, op 1 training en 
een meeting met de USR na. Verder hebben we vanochtend een IAO gehad (notulen volgen) en 
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daar hebben we ook navraag gedaan over de vergoeding van de CSR. Brigitte gaat dit uitzoeken. 
Tevens hebben we hier de OV-agenda opgesteld, en deze is behoorlijk lang.   
 15 

O&F 
Mededelingen: Huisvestingsplannen staan op het web, antwoord van het CvB is binnengekomen 
op de brief van de ontwerpbegroting.  
Updates: Meeting met de COR geweest over de hoofdlijnen van de begroting, mogelijk komt er 
nog een brief als advies op het allocatiemodel naar aanleiding van tour de facultés, over de 20 

klachtencommissie komt nog een mail over.  
Instellingscollegegeldtarief: Concept advies van de werkgroep was binnengekomen, waar 
besluiten in stonden die nog niet besproken zijn hier zal a.s. maandag nog een presentatie over 
komen. 23e is de volgende meeting. 
Assessor: O&F heeft besluiten genomen over hoe de leden uit de SoCo gezocht moesten worden, 25 

hierover worden mails gestuurd.  
Profileringsfonds: Over verschillende discussiepunten zijn oordelen gevormd. 
 
O&O 
Afgelopen maandag heb ik na het DB-overleg besteed aan het schrijven van vergaderstukken 30 

voor de PV, over Learning Analytics en diversiteit. Op dinsdag heb ik samen met Tariq en Els 
gebrainstormd over de casus voor het inwerkweekend, en heb ik gewerkt aan de redactie voor 
de inwerkmap. Op woensdag werden de twee eerder genoemde vergaderstukken besproken op 
de PV; hier is besloten dat we een advies gaan schrijven over het Centre for Data Governance 
and Innovation en dat we officieel onderdeel zullen zijn van de (pre)commissie Diversiteit. Op 35 

donderdag heb ik met de precommissie diversiteit een gesprek bijgewoond met de vice-rector 
over de toekomst van een eventuele commissie. Er moet gewerkt worden aan begroting voor de 
vicerector verdere toezeggingen kan doen, maar hij staat er verder positief tegenover. Daarna 
had ik een bijeenkomst met de SoCo van de commissie D&DC, ter voorbereiding van de 
bijeenkomst later die dag. Tussendoor was eerst nog de commissievergadering van O&O, waar 40 

we het rapport en de conclusies van de werkgroep besproken hebben, zodat de dossierhouder 
deze input mee kan nemen in het schrijven van het adviesrapport. Daarna vond de commissie 
D&DC plaats waar te langen leste consensus hebben bereikt over het mandaat. Op vrijdag heb ik 
de startdag bijgewoond en had ik een afspraak met twee mensen van sociokratisch centrum 
Amsterdam, ook in het kader van de commissie D&DC.  45 

 
V&C 
Afgelopen week is de verkiezingsuitslag bekend gemaakt in het Maagdenhuis. Er was veel 
kritiek van de partijen op de speeches van de rector en de voorzitter van het CSb. In de 
evaluatie gaan we daar absoluut iets mee doen. Er wordt binnenkort een evaluatie gepland om 50 

deze dramatische verkiezingen te evalueren. Verder zijn alle inwerkdocumenten opgestuurd 
naar Dennis. Daarnaast is er een moment geprikt in de inwerkweken waarop de nieuwe 
commissie hun communicatiestrategie gaat presenteren aan de medewerkers van bureau 
communicatie.  
 55 

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

5. Update Staat van de Universiteit  
Commissie Financiën: De consultatiebijeenkomst van gisteravond over het mandaat en de 
profielen van de commissie Financiën is in goede orde verlopen. Er zijn enige onduidelijkheden 
in het mandaat besproken, maar de CSR heeft de indruk dat de commissie goed weet wat de 60 

bedoeling is, dus de raad kan akkoord gaan met het mandaat. 
Commissie D&DC: Het mandaat is vastgesteld.  

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Punt 9 over de samenwerking UvA-HvA wordt 
verschoven naar volgende week. Punt 14 over de staat van de universiteit komt te vervallen. 
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7. Profileringsfonds  
Door de wijziging in de Wet Studievoorschot (WSF) moeten er aanpassingen komen in de 65 

regeling van het profileringsfonds. De dossierhouders hebben aangeboden een voorstel te doen 
aan de rector. Door het veranderde tijdspad willen de dossierhouders discussiepunten 
bespreken waar eerder al eens over gesproken is/standpunten over ingenomen zijn. De eerste 
vraag is of de CSR wil dat de regeling voor volgende jaar nog veranderd wordt. Of moet er zo 
veel mogelijk bij de huidige regeling worden gebleven? De meerderheid van de raad is van 70 

mening dat de systematiek van het reglement zelf veranderd mag worden, maar dat de inhoud 
(denk aan voorwaarden en hoogten beurzen) er voor studenten alleen op vooruit mag gaan. Dit 
omdat de besturen van verenigingen en raden al gekozen zijn en het onwenselijk is als zij 
opeens een andere vergoeding krijgen dan zij in eerste instantie hadden verwacht.  

In het voorstel voor het Profileringsfonds van mei staat nog steeds de koppeling met 75 

de Wet Studievoorschot. Je moet recht hebben op een lening/OV-reisproduct wil je aanspraak 
kunnen maken op de beurs. De CSR heeft in zijn brief geschreven dat hij wil dat de UvA deze 
koppeling loslaat. Ingeschreven staan aan de UvA en een bestuursfunctie vervullen zou 
voldoende moeten zijn. De raad blijft bij dit standpunt en dit is een breekpunt. 

De vraag is vervolgens of de raad bij het standpunt wil blijven dat er inhoudelijk 80 

(voorwaarden voor het krijgen van een beurs) niets meer aan de huidige regeling moet 
veranderen (BSA/40 punten)? De commissie O&F is van oordeel dat de regeling alleen 
gunstiger mag uitpakken voor studenten. De CSR vindt dat er inhoudelijk niets aan de 
voorwaarden mag veranderen, met dien verstande dat er een regeling wordt getroffen voor 
besturen die in februari beginnen.  85 

8. Declaratiekosten CvB 
Afgelopen maandag is in het RTL Nieuws naar buiten gebracht dat er verschillende CvB’s van 
onderwijsinstellingen veel gedeclareerd hebben. De UvA komt hier ook negatief in naar voren 
en Stefan vraagt zich af of de CSR het CvB ter verantwoording wil roepen. Tariq merkt op dat er 
vanuit de rijksoverheid minimale eisen worden gesteld aan declaratiegedrag. Een raadslid wil 
zich uitspreken over de richtlijnen voor declaratiegedrag en daarbij een vergelijking maken met 90 

de situatie op andere universiteiten. Zij vindt het vooral belangrijk dat de uitgaven redelijk zijn. 
De COR bespreekt aanstaande vrijdag de declaratiekosten tijdens de OV met het College en de 
CSR wacht de uitkomsten van dat overleg af, die Anneloes en Tariq zullen terugkoppelen aan de 
raad (actiepunt 150617-01). Op basis daarvan besluit de raad of hij een brief wil versturen 
aan het College om te informeren naar de declaratiekosten en wellicht op een later moment een 95 

ongevraagd advies uit te brengen over de richtlijnen voor declaratiegedrag. Zo zou voortaan het 
beleid gehanteerd kunnen worden dat bestuurders in principe met het openbaar vervoer reizen 
en economy class vliegen. Daarnaast zou de raad kunnen informeren naar de 
declaratierichtlijnen voor de RvT.  

9. Studentassessor CvB  
Zeven nieuwe raadsleden van de CSR hebben een open brief naar Folia gestuurd waarin zij de 100 

huidige raad verzoeken om af te zien van het doorvoeren van de studentassessor in het CvB. De 
huidige CSR is ontstemd over de handelswijze van de nieuwe raadsleden, want daarmee hebben 
zij de nieuwe afgevaardigden gepasseerd en zijn zij voorbij gegaan aan de overwegingen die de 
CSR heeft gemaakt en online heeft gezet. De raad bespreekt het onderwerp en de werkwijze 
graag in alle rust tijdens het inwerkweekend waar alle oude en nieuwe raadsleden bij aanwezig 105 

zullen zijn. Dennis neemt contact op met de nieuwe raadsleden om hen te informeren en Tariq 
met Folia (actiepunt 150617-02).  

Namens de CSR zal er één raadslid plaatsnemen in de benoemingsadviescommissie 
voor de studentassessor CvB.  
 110 

Besluit 150617-01 
De raad besluit na stemming om Jordi namens de CSR te benoemen tot lid van de 
benoemingsadviescommissie voor de studentassessor.  
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De sollicitatieprocedure wordt verder besproken in O&F. De vacature voor de 115 

benoemingsprocedure is naar studieverenigingen en partijen gemaild en wordt op de website 
en op FB gezet.  

10. Profileringsfonds (vervolg) 
De raad vervolgt de discussie over het Profileringsfonds met de vraag  of de CSR voor volgend 
jaar nog wil overstappen op één systeem en niet meer het onderscheid wil maken tussen 
individuele beurzen en bestuursbudgetten. De CSR was eerder van mening dat er tussen de 120 

twee opties gekozen moest worden. De besturen die nu gekozen worden/zijn gekozen komen 
hierdoor echter voor een andere regeling te staan. De raad is van mening dat allebei de opties 
moeten blijven bestaan, want één systeem zou voor volgend jaar te veel verandering tot gevolg 
hebben.  
 Een groot deel van de raadsleden vindt het belangrijk dat studenten weten waar ze aan 125 

toe zijn en zij willen daarom niet te veel veranderen in de regeling voor volgend jaar. De CSR 
vindt dat een maand beurs gelijk moet zijn aan wat vorig jaar een maand beurs was en dat er 
gedifferentieerd wordt zoals vorig jaar ook het geval was. De raad wil echter graag dat volgend 
jaar besproken wordt of een nieuwe eenheid beter zou zijn.  

Wil de CSR nog steeds een verhoging van de beurs voor raadsleden van de FSR? En 130 

zoja, mag dit dan ten koste gaan van de beurs van FSR DB-leden of van CSR-leden? De 
commissie O&F is van mening dat gezien de decentralisatie de beurzen voor de 
gecompenseerde uren voor FSR-leden omhoog moeten. Dit mag echter niet afgaan van de 
beurzen van FSR DB-leden of CSR-leden. De meerderheid van de raad is ook een voorstander 
van een verhoging van de gecompenseerde uren van FSR-leden, maar dit is geen breekpunt. 135 

Door de Wet Studievoorschot zullen chronisch zieke studenten geen bijdrage meer van 
de overheid krijgen. Zij zullen dus  een beroep op het Profileringsfonds gaan doen, maar de UvA 
wil het budget niet verhogen. De CSR wil graag aan de opstellers van het Profileringsfonds 
meegeven dat budget verhoogd dient te worden.  

De raad ziet het mogelijk maken van collegegeldvrij besturen als  verandering voor de 140 

regeling van komend jaar. De volgende CSR moet dit volgend jaar wel opnieuw aankaarten. De 
raad zou ook mee willen geven dat besturen van studentenpartijen ook erkend moeten worden 
als vereniging, maar dit is geen breekpunt. Tot slot wil de CSR de nieuwe raad meegeven om al 
in september te beginnen met de besprekingen van het Profileringsfonds. 

In artikel 4 “Maximale uitkering”  staat beschreven dat voor de gehele periode dat de 145 

student aan de UvA is ingeschreven de duur van de ondersteuning op grond van de delen 1, 2 en 
3 tezamen niet meer dan de helft van de nominale studieduur van de opleiding bedraagt. De 
raad wil dat het huidige maximum van 24 maanden aangehouden wordt. 
 
Besluit 150617-02 150 

De CSR besluit akkoord te gaan met een voorstel voor het Profileringsfonds 2015-2016, zoals 
verwoord op de PV van 17 juni.  
 
Dit betekent dat als Juridische Zaken en de rector akkoord gaan met het voorstel zoals 
verwoord op de PV van 17 juni, dit het Profileringsfonds wordt voor 2015-2016.  155 

11. Instemmingsrecht hoofdlijnen begroting 
De vicevoorzitter van het College van Bestuur bespreekt aanstaande vrijdag tijdens de 
Overlegvergadering met de COR het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. De 
dossierhouders financiën van de CSR zullen hierbij aanwezig zijn. Ter voorbereiding van de OV 
bespreken zij deze week met de financiële commissie van de COR hoe de medezeggenschap van 
de UvA het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting zou willen vormgeven. Er 160 

worden twee opties voorgesteld. Optie 1 is het trechtermodel, waarbij de medezeggenschap na 
iedere fase instemt, tot en met de definitieve begroting. Optie 2 omvat instemming op de 
kaderbrief en instemming op de ontwerpbegroting. Daarnaast wordt voorgesteld om 
instemmingsrecht te claimen op huisvestingsprojecten met exploitatiekosten van meer dan 1 
miljoen. Deze projecten staan normaal gesproken niet op de begroting, maar de CSR wil erop 165 

inzetten dat deze wel opgenomen worden op de begroting. Tot slot willen de dossierhouders 
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graag inzetten op instemming van de medezeggenschap op de investeringsagenda VSNU. De 
raad gaat ermee akkoord om in te zetten op de genoemde voorstellen. 

12. Instellingscollegegeldtarieven  
De CSR wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen door de dossierhouder. Het lijkt erop 
dat een aantal leden van de werkgroep een advies willen opstellen dat niet door de hele 170 

werkgroep gedragen wordt. Hierdoor zou het kunnen dat er uiteindelijk nog een geschil komt. 
Een aantal commissieleden van O&F hebben de presentatie van Financiën bijgewoond over de 
opbouw van de kosten van studies. Omdat de discussie nog wel gevoerd moet worden en er op 
korte termijn een besluit moet worden genomen, geeft de raad de commissie O&F het mandaat 
om hierover een besluit te nemen.  175 

13. Inwerkweekend  
De CSR bereidt het inwerkweekend voor de nieuwe studentenraad voor dat komend weekend 
wordt gehouden in Limburg. Op zaterdag vindt de OV-simulatie plaats en op zondag speeddaten 
met de dossierhouders. 

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

15. Rondvraag  
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 180 

16. Sluiting 
Tariq sluit de vergadering om 15.00 uur.    
 

Besluiten 
150617-01 De raad besluit na stemming om Jordi namens de CSR te benoemen tot lid van 

de benoemingsadviescommissie voor de studentassessor.  185 

150617-01 De CSR besluit akkoord te gaan met een voorstel voor het Profileringsfonds 
2015-2016, zoals verwoord op de PV van 17 juni.  

 

Actielijst 
150610-03 Lina schrijft een advies aan het CvB met de strekking dat de CSR de vorming 190 

van een Centre for Data Governance and Innovation steunt. 
150617-01 De COR bespreekt aanstaande vrijdag de declaratiekosten tijdens de OV met 

het College en de CSR wacht de uitkomsten van dat overleg af, die Anneloes en 
Tariq zullen terugkoppelen aan de raad. 

150617-02 Dennis neemt contact op met de nieuwe raadsleden om hen te informeren en 195 

Tariq met Folia. 

  
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 200 

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 205 

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. 

141001-09 Halverwege het jaar vindt een herziening van de begroting zal plaats. 210 
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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. 

 
 


