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Notulen van de plenaire vergadering van
de Centrale Studentenraad 24 juni 2015
Aanwezig

Tariq Sewbaransingh, Dennis van Velzen, Lina van Hirtum, Samantha van den Hoek, Anneloes Dijkstra, Els Aarts,
Linda van Exter (tot 13.00 uur), Ilse Blomberg, Laura Benner, Gamze Ulker, Youssri Lachkar, Stefan Wirken (tot 13.00
uur)

Afwezig

Tom Lotten, Jordi Beckman

Gast

-

Notulist

Pauline Vincenten

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. Instellingscollegegeldtarieven
8. Studentenstatuut
9. Onderwijsvernieuwing
10. Samenwerking UvA-HvA
11. Profileringsfonds
12. W.v.t.t.k.
13. Rondvraag
Sluiting

Opening

Tariq opent de vergadering om 12.00 uur.

1.

Post

2.

Vaststellen notulen

3.

Mededelingen

4.

Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden

De postlijst wordt doorgenomen.

Het verslag van 17 juni jl. wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

5

10

Jonas Lodewegen is benoemd tot lid van de benoemingsadviescommissie voor de
studentassessor.

DB
In lijn met de uitspraak van de PV van vorige week zal er een reactie vanuit de GV komen op het
declaratiegedrag van het CvB. Verder wordt vandaag de agenda voor de OV van dinsdag a.s.
verstuurd. Vrijdag vindt de OV-voorbereiding plaats vanaf 11u, en aansluitend zal er een
inloopspreekuur voor de nieuwe raadsleden plaatsvinden. Maandag is de DB-verkiezing, en die
zal worden geleid door Laura en Jordi, en aansluitend zullen de oude en nieuwe
commissievoorzitters al het één en ander overdragen voor de dossierverdeling van de dag erna.
O&F

15

20

25

Post: Er is een uitgebreide email van Erik Boels binnengekomen om het inwerken van de
financiële dossierhouders vorm te geven.
Updates: Studentenstatuut instemmingsverzoek komt tijdens de inwerkperiode. Voor de SoCo
van de assessor was een aanmelding gekomen, voor de kandidaten waren meerdere
aanmeldingen. Alle brieven en CV's zijn doorgenomen, hier gaat een selectie in worden
gemaakt.
Studentenstatuut: Alle hoofdstukken zijn inmiddels besproken in O&F, dit is tevens terug
gekoppeld naar de werkgroep.
Profileringsfonds: Is met de PV oordelen bij de rector besproken.
Instellingscollegeldtarief: wordt op 23 juni de laatste werkgoep meeting de besluiten genomen,
dit zou weer op de PV terug komen. De dossierhouders gaan streng op toe zien dat wel de juiste
variabelen gebruikt worden in de berekeningen. Zijn tevens bij de presentatie van F&C
aanwezig geweest vorige week waarbij werd gesteld dat de tarieven centraal geregeld moeten
worden; bij uitzonderingen mogen faculteiten afwijken mits de facultaire studentenraad daarbij
betrokken wordt + we willen verdere kostendifferentiatie.
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O&O
Afgelopen ben ik op maandag in plaats van Ilse aanwezig geweest bij de adviesgroep UvA
Matching. Hier werden de eerste resultaten van de UvA Matchingrondes 2015 besproken. Wat
vooral zorgelijk is dat er een hoger percentage 'no show' (= studenten die zich hebben
aangemeld voor UvA Matching maar niet zijn komen opdagen) is dan vorig jaar, wat vooral
problematisch vanwege het ontbreken van een augustusronde. Hierdoor kan de commissie
Dispensatie geen alternatief meer aanbieden en moeten opleidingen studenten weigeren die ze
eigenlijk graag zouden willen toelaten. Op dinsdag was er een extra UCO-bijeenkomst om het te
hebben over de rol van de UCO met betrekking tot het tienpuntenplan. Op donderdag was er
weer een bijeenkomst van de precommissie D&DC, waar het mandaat definitief is vastgesteld.
Op 2 juli zal er een consultatieronde plaatsvinden over het mandaat en de profielen (nog niet
over kandidaten) in het Maagdenhuis. De sollicitatiecommissie zal van de zomer aan de slag zijn
met het benaderen van kandidaten en een voordracht doen. Aan het begin van volgend
academisch jaar zal er nog een presentatie van de kandidaten georganiseerd worden. Tijdens de
CV hebben we het gehad over de resultaten van de NSE. Opvallend was dat op de FGw en FMG
er ten tijde van de Maagdenhuisbezetting een dip plaatsvond op de scores voor 'sfeer' en
'kwaliteitszorg'. Op vrijdag was er een bijeenkomst van de AIEC waar gesproken is over de
Erecode en Learning Analytics. Daarna ben ik bijeengekomen met de SoCo van de commissie
D&DC, alvorens ik vertrok naar het pittoreske Baexem om op inwerkweekend te gaan.
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V&C
Er zijn 1000 likes op onze Facebook pagina! In de vergadering hebben we het afgelopen jaar
geëvalueerd. Hieruit kwam dat we een goed jaar hebben gehad waarin we veel hebben gedaan.
Wel hadden we ook een paar verbeterpunten en hebben we nagedacht over hoe V&C wellicht
beter/anders kan. We hebben een soort opzet bedacht voor een PR team. Hierin zouden de in
ieder geval de voorzitter en commissievoorzitter V&C in plaats nemen en zij zullen dan
ondersteund worden door 1 of 2 andere raadsleden. Dit team zou zich dan puur bezig houden
met de communicatie van de CSR op alle social media en de website. Dit om de zichtbaarheid
van de CSR te vergroten en om onze 'achterban' beter op de hoogte te kunnen houden.
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Afgevaardigden
De afgevaardigden lichten de update toe die zij per mail naar de raad hebben gestuurd.

5.
65

Update Staat van de Universiteit

Commissie Financiën: De pre-commissie heeft de vicerector verzocht om de commissie
Financiën te benoemen.
Commissie D&DC: Volgende week donderdag is er een debat over het mandaat. De
sollicitatiecommissie zal direct na het reces met kandidaten gaan praten. Het is nog mogelijk om
kandidaten aan te dragen.
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6.

Vaststellen agenda

7.

Instellingscollegegeldtarieven

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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De werkgroep instellingscollegegeld is tot een advies gekomen, waarin vrijwel alles wat de CSR
belangrijk vond, is meegenomen. Dit advies gaat op 29 juni naar het CvB, en zal op de OV van 30
juni nog kort besproken worden. Er kunnen geen wijzigingen meer opgenomen worden. Het
CvB kan afwijken van het advies, maar dat ligt niet in de lijn der verwachting. Bovendien staat
een volgende raad sterk in een geschil mocht het CvB afwijken van het advies van haar eigen
werkgroep.
Het instellingscollegegeld en de methode van berekening zijn vastgesteld voor de
komende drie jaar. Voor het tarief wordt wel uitgegaan van de misgelopen Rijksbijdrage, maar
alle onderzoeks- en overige kosten die niet gerelateerd zijn aan het onderwijs zijn er nu
afgehaald. Er zijn, net als nu, 3 clustertarieven; laag, hoog en top. Omdat meer mensen gebruik
maken van de bachelorregeling, en omdat een bachelorjaar 3x gerekend moet worden en een
eenjarige master maar 1x, is de regeling voor de grootste groep studenten voordeliger dan nu.
Sowieso worden alle bacheloropleidingen, voor elke faculteit, goedkoper. Deze methodiek
wordt over twee jaar geëvalueerd.
De dossierhouder geeft een korte opsomming van de verdere punten:
-De pilotregeling wordt permanent. UvA-studenten kunnen tijdens of direct aansluitend aan
hun eerste studie met een tweede studie beginnen voor het lage tarief. De tweede studie moest
eerst nominaal worden afgesloten, om in aanmerking te koen voor het lage tarief, maar dat is
gewijzigd in nominaal plus één.
- Er komt een splitsing tussen bachelor/master tarief, EEU en non-EEU, en meerjarige masters
(die worden goedkoper per jaar).
- Decanen kunnen eventueel beargumenteerd voor sommige (internationale) opleidingen
afwijken van het tarief, maar daar heeft de CSR met de FSR dan nog steeds adviesrecht op. Het is
de bedoeling dat de CSR bij de FSR’en navraagt of de tarieven kloppen.
- Daar waar instellingscollegegeldtarieven wel stijgen (sommige masteropleidingen) wordt
voor de huidige studenten (ook die zich voor het aankomende jaar hebben ingeschreven) een
overgangsregeling opgesteld, waarbij de lagere tarieven gelden.
- Studenten die zich dit jaar reeds hebben ingeschreven voor het hoge tarief en nu onder een
laag tarief vallen, kunnen een teruggave aanvragen, mits het CvB deze passage overneemt.
De vraag is of de raad in staat is om in juli akkoord te gaan, mocht het College nog voor
de zomer een adviesaanvraag doen. De dossierhouders geven aan dat als de adviesaanvraag in
lijn ligt met het advies van de werkgroep, de raad daar op korte termijn mee akkoord kan gaan.
De raad ontvangt wel graag een formeel verzoek op schrift voor het archief.
Besluit 150624-01
De CSR adviseert positief over het Instellingscollegegeldtarief, mits het College het advies van
de werkgroep Instellingscollegegeld overneemt.
De dossierhouders werken aan een reactie op het adviesverzoek. De reactie wordt volgende
week besluitvormend besproken op de plenaire vergadering.
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Studentenstatuut

In het studentenstatuut staan alle rechten en plichten van studenten. De commissie O&F heeft
alle voorgestelde wijzigingen besproken en bijna alle wijzigingen waar O&F het niet mee eens
was, zijn aangepast en komen dus niet in het statuut te staan. De raad bespreekt de wijzigingen
waar de werkgroep Studentenstatuut aan wil vasthouden, maar waar de commissie O&F het
niet mee eens is.
• H3(Algemene rechten en plichten): De commissie O&F wilde in eerste instantie graag
in het statuut opnemen dat het een recht van studenten is om een goede onderwijskwaliteit in
hun opleidingen te krijgen. De werkgroep wil niet als een recht in het statuut opnemen omdat
dit al in de kwaliteitsvisie van de UvA staat en dit zou ook in de OER geregeld moeten worden.
Verder is Juridische Zalen huiverig voor rechtszaken omdat onderwijskwaliteit een nogal breed
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begrip is. De CSR kan zich vinden in de redenering van de werkgroep en is hierom niet meer van
mening dat het opgenomen dient te worden.
• H3(Algemene rechten en plichten): De raad vindt het niet nodig om het recht op een
diploma op te nemen in het statuut.
• H3 (Algemene rechten en plichten): De commissie O&F wil graag dat de rechten die
de CSR in het mOER-proces heeft gekregen, zoals recht op collectieve nabesprekingen en het
recht op een representatief voorbeeld van het tentamen met uitwerkingen, in het statuut
worden gecodificeerd. De vraag is of de CSR deze rechten wil opnemen in het Statuut. De
werkgroep stelt dat deel A van de mOER niet bindend is geworden en deze rechten daarom niet
bindend kunnen worden vastgelegd. De raad is het niet eens met deze redenering, maar er
wordt wel opgemerkt dat de raad er voor heeft gekozen om deel A van de mOER niet bindend te
maken. Een raadslid wil nu niet de indruk wekken dat de CSR via een andere weg alsnog zijn
zin wil doordrukken. Deze rechten worden nu namelijk niet in het statuut opgenomen. Stel dat
in een facultaire OER staat dat een student geen recht heeft op een collectieve nabespreking,
maar in het Studentenstatuut staat dat het wel kan, dan geeft dit een student recht op een
collectieve nabespreking. Lina merkt op dat het bindend maken van de mOER vooral op
weerstand stuitte omdat mensen onder de indruk waren dat daarmee op centraal niveau werd
vastgesteld wat goed onderwijs inhoudt. Zij verwacht dat deze praktische rechten op weinig
weerstand zullen stuiten. Lina vindt het statuut de juiste plek om de faciliteiten voor studenten
in te codificeren, zodat de OER alleen de onderwijs-en examenregelingen bevat. De
afgevaardigden willen graag eerst met hun FSR bespreken of zij akkoord kunnen gaan met het
kopieerrecht, het recht op collectieve nabesprekingen en het recht op een representatief
voorbeeld van het tentamen met uitwerkingen. Dit punt wordt volgende week opnieuw
besproken tijdens de PV.
• H4 (Gedragsregels): De CSR wilde graag dat de Erecode in het statuut verwerkt
wordt, maar de Erecode gaat volgend jaar nog niet gelden, dus dit hoeft nog niet te worden
opgenomen.
• H5 (Onderwijs en kwaliteit): In het statuut is in H5 toegevoegd dat als een student te
laat is met het inschrijven voor een tentamen er een vergoeding van €20,- in rekening kan
worden gebracht, als dit is opgenomen in de OER. De meerderheid van de CSR wil dit niet in het
statuut hebben. Decanen kunnen er namelijk zelf voor kiezen om dit wel of niet in hun OER te
zetten en de FSR’en hebben hier dan instemmingsrecht op. De CSR wil het de FSR-en niet
moeilijk maken door het al in het Studentenstatuut te zetten. De CSR zou graag zien dat als je je
inschrijft voor een vak je ook automatisch ingeschreven wordt voor een tentamen.
• H5 Onderwijs en kwaliteit: In het statuut stond altijd een maximum bedrag voor
extra studiekosten, maar in praktijk wordt hier soms van afgeweken. Juridische Zaken wil het
bedrag vervangen door ‘kosten die binnen de redelijkheid vallen’. De raad begrijpt dat dit
makkelijker is omdat er bij de ACTA heel veel kosten bijkomen, maar vindt niet dat daarom het
hele maximum bedrag geschrapt moet worden. Ze willen dat het bedrag blijft staan en dat er
een clausule komt dat faculteiten/opleidingen beargumenteerd kunnen afwijken, op
voorwaarde dat FSR’en instemmingsrecht hebben op dat afwijkende bedrag.
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Onderwijsvernieuwing

De CSR bespreekt de stand van zaken van de werkgroep Onderwijsvernieuwing. De werkgroep
is door de rector in het leven geroepen om een advies uit te brengen over
onderwijsvernieuwing op het gebied van Blended Learning (BL). De werkgroep moest de
empirische evidentie van BL in kaart brengen, een definitie van BL voor de UvA formuleren,
aanbevelingen doen op het gebied van BL voor de UvA en faculteiten en overkoepelend een UvA
visie op BL creëren.
De werkgroep heeft besloten het adviesrapport dramatisch in te korten; het bleek
namelijk een erg omvangrijk werk te worden. Het uitgebreide onderzoek naar de evidentie van
BL wordt een bijlage van het rapport, net als het adviesrapport van Nynke Bos over UvA
e-learningprojecten van de afgelopen jaren. Het daadwerkelijke adviesrapport moet vooral
bondig en concreet zijn geformuleerd voor de UvA en faculteiten zodat men er daadwerkelijk
mee aan de slag zal gaan. De werkgroep adviseert de UCO en op die manier het CvB. Maar de
werkgroep vindt het vooral belangrijk dat dit rapport op facultair en curriculumniveau terecht
komt en wordt opgepakt. Het rapport moet de UvA richting/visie geven op het gebied van BL en
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de werkgroep pleit hoofdzakelijk voor invoering van BL op curriculumniveau i.p.v. op
projectbasis (zoals dat nu gebeurd bij afzonderlijke vakken/opleidingen).
De werkgroep is van plan om, als het rapport bijna af is, langs de faculteiten, decanen
en andere belanghebbenden te gaan voor een consultatieronde. Zo wil de werkgroep meer
draagvlak krijgen voor het advies. Door het uitgebreide onderzoek naar BL komt het definitieve
rapport pas eind deze zomer. Zoals de rector al heeft aangegeven, wordt de CSR apart om advies
gevraagd als het rapport bijna af is en het staat daarom geagendeerd op de overdrachts-OV op 8
september. De dossierhouder merkt op dat de rector in het tienpuntenplan en in haar Strategic
Letter over het IP veel druk legt op de werkgroep Onderwijsvernieuwing door hoge
verwachtingen te scheppen en veel waarde te hechten aan de uitkomst van de werkgroep. De
werkgroep ziet de situatie zelf anders en vindt het vervelend dat de rector de verwachtingen zo
opvoert.
BL past in de veranderde onderwijsomgeving en wordt al op andere universiteiten
toegepast. Op basis van de meta-analyse denken de dossierhouders ook dat er behoefte is aan
BL. Het vraagt van studenten een nieuwe houding, want zij komen niet langer om onderwijs te
consumeren, maar om voorbereid en actief deel te nemen aan discussies met docenten en
medestudenten. De werkgroep wil graag dat er op facultair niveau strategisch wordt nagedacht
over BL. Het advies van de werkgroep is om BL-plannen op curriculumniveau uit te werken met
benodigde beleid voor uniform maken van regeling voor bijvoorbeeld het beschikbaar stellen
van webcolleges.
Een raadslid vindt het aan het College om draagvlak te creëren voor BL, maar de
werkgroep kan wel betrokkenheid creëren. Wellicht kan de UCO hier een rol in spelen. Els vult
aan dat het opmerkelijk is dat het onderwijs aan de UvA eigenlijk niet veel veranderd is sinds de
komst van het internet, dus zij is er heel erg voor om vanuit centraal niveau beleid uit te zetten
voor BL en medewerkers en studenten hiervoor te enthousiasmeren.

10.

Samenwerking UvA-HvA

Dit punt wordt vanwege tijdgebrek verplaatst naar de OV-voorbereiding op vrijdag.

11.
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Profileringsfonds

De dossierhouder heeft een voorstel voor het Profileringsfonds 2015-2016 besproken met de
rector. De CSR bespreekt in hoeverre het College tegemoet wil komen aan een aantal specifieke
wensen van de CSR:
1) De CSR wil de koppeling met de Wet Studievoorschot loslaten. Volgens Juridische Zaken kan
dit juridisch gezien niet. Mensen die na hun dertigste aan een studie zijn begonnen, komen niet
in aanmerking voor een beurs. Dit is voor de CSR een discutabel punt, want het
profileringsfonds zou niet moeten bepalen wie er passief kiesrecht heeft. Daarbij komt dat als
het juridisch gezien inderdaad niet mogelijk is, het nu ook al niet mogelijk zou zijn voor
studenten die nu na hun dertigste zijn begonnen met studeren om een beurs aan te vragen.
2) Hoogte van beurzen moeten vastgesteld worden analoog aan de hoogte van de beurzen van
vorig jaar. Het College gaat hiermee akkoord.
3) Het College vindt dat een student het BSA behaald moet hebben, met uitzondering voor
besturen die in januari of februari starten. Zij moeten nog wel hun BSA halen. De raad wil dit
punt nog verder bespreken.
4) De CSR wilde de eis van 40 punten gemiddelde uit de regeling halen. Het College heeft
toegezegd dat dit alleen geldt voor de jaren vóór je bestuursjaren. Een deel van de raad wil dat
er een uitzondering gemaakt wordt voor de medezeggenschap.
5) Maximaal aantal maanden moet 24 blijven. Het College gaat akkoord met maximaal 24
maanden voor BA en MA samen.
6) De CSR wil graag meer geld in het Profileringsfonds. Het College gaat kijken naar waar extra
financiering nodig is.
De discutabele punten worden morgen besproken tijdens de O&F-vergadering en vrijdag bij de
OV-voorbereiding.
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12.

W.v.t.t.k.

13.

Rondvraag

De commissie Financiën heeft haar opdracht teruggegeven omdat de commissie naar eigen
zeggen elementaire randvoorwaarden mist om onafhankelijk, zonder last of ruggespraak,
zorgvuldig onderzoek te kunnen doen. Zo is er nog altijd geen duidelijkheid over de
werkbegroting, de bezoldiging van de commissieleden en de verantwoordingsrelatie met de
academische gemeenschap en het College van Bestuur. Er komt vrijdag waarschijnlijk een
bespreking over wat er precies is gebeurd met de commissie Financiën. De CSR geeft de
dossierhouders het mandaat om vrijdag namens de raad te reageren op wat er uit het overleg
komt.

- Vrijdag is er vanaf 11.00 uur de OV-voorbereiding, gevolgd door een inloopspreekuur over de
dossiers. De V&C-commissie is van 14.00 tot 15.00 uur.
- Ilse meldt iedereen aan bij de borrel van Folia.

Sluiting
235

Tariq sluit de vergadering om 15.00 uur.

Besluiten
150624-01

De CSR adviseert positief over het Instellingscollegegeldtarief, mits het
College het advies van de werkgroep Instellingscollegegeld overneemt.
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Actielijst
150610-03
150617-01
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150617-02
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Pro memorie
140903-02
140903-04
140903-01
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130904-03
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Lina schrijft een advies aan het CvB met de strekking dat de CSR de vorming
van een Centre for Data Governance and Innovation steunt.
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.
Dennis neemt contact op met de nieuwe raadsleden om hen te informeren
over de bespreking van de studentassessor en Tariq met Folia.

140917-12
141001-09
140903-02

265
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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
schriftelijk 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.
Halverwege het jaar vindt een herziening van de begroting zal plaats.
Afgevaardigden sturen voor woensdag 10:00 uur een schriftelijke update over
wat er speelt in de facultaire raden als reply op de conceptagenda.

