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Notulen van de plenaire vergadering van
de Centrale Studentenraad 19 augustus 2015
CSR 14|15:
Tariq Sewbaransingh, Dennis van Velzen, Lina van Hirtum, Els Aarts, Ilse Blomberg, Laura Benner (vanaf 12.27 uur),
Linda van Exter, Samantha van den Hoek,
CSR 15|16:
Naomi Appelman, Gijs Doeleman, Lianne Hooijmans, Guinevere Simpson, Nathaniel Escher, Yvo Greijdanus. Reimer
van den Hoek, Gabriela Zoutkamp, Rosa d’Adelhart Toorop, Mark de Jongh, Ozenc Turgut, Lucas Wolthuis Scheeres

Aanwezig

Afwezig

Jordi Beckman, Anneloes Dijkstra, Gamze Ulker, Stefan Wirken, Tom Lotten, Youssri Lachkar, Iris Kooreman, Mink
Perree

Gast

Lianne Schmidt

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. Commissie Democratisering & Decentralisering
8. Studentenstatuut
9. Studentassessor
10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag
Sluiting

Opening

Tariq opent de vergadering om 12.15 uur.

1.

Post

2.

Vaststellen notulen

3.

Mededelingen

4.

Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden

De postlijst wordt doorgenomen.

Het verslag van 1 juli jl. wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.
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- Gamze, Jordi en Ilse zijn afwezig met bericht.
- Gijs herinnert de nieuwe raadsleden eraan dat er na afloop van de vergadering individuele
foto’s worden gemaakt voor het smoelenboek. De groepsfoto van de raad zal gemaakt worden
voor de Opening van het Academisch Jaar. Hij verzoekt alle raadsleden om zich op te geven voor
de Opening Academisch Jaar.
- Lucas informeert of er informele momenten georganiseerd zijn voor de hele raad tijdens het
inwerktraject.

Het DB verwijst de raadsleden naar het verslag van het DB-overleg van afgelopen maandag voor
een update. Er zijn geen updates van de commissies en de afgevaardigden. De afgevaardigde

van de FSR AMC geeft desgevraagd aan dat de FSR in gesprek is met een jurist om per fase in de
bestuurlijke fusie van het AMC en de VUmc te bekijken welke rechten de FSR heeft.
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5.

Update Staat van de Universiteit

6.

Vaststellen agenda

De commissie Financiën is deze zomer niet bijeengekomen. De Commissie Diversiteit heeft
groen licht gekregen van de vicerector om te starten en leden aan te stellen.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het punt over de benoemingsprocedure van CvB-leden
wordt verplaatst naar volgende week.

7. Commissie Democratisering & Decentralisering
20

De commissie heeft gedurende de zomer gesprekken gevoerd met kandidaten. De raad
bespreekt de potentiële commissieleden en geeft de dossierhouder het mandaat om akkoord te
gaan met de voorgestelde commissieleden.

8. Studentenstatuut
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In het studentenstatuut staan alle rechten en plichten van studenten. Dit jaar heeft de UvA in
samenwerking met de CSR de regeling bijgewerkt en de tekst toegankelijker gemaakt voor
studenten. De raad ontvangt binnenkort een instemmingsverzoek. Het College wil graag dat hij
voor 1 september instemt, zodat het statuut direct van kracht kan gaan voor het studiejaar
2015-2016 . De CSR heeft voor het reces drie breekpunten geformuleerd, namelijk:
1) 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. Juridische Zaken heeft
aangegeven akkoord te gaan en de tekst is zo aangepast dat het bedrag van €20 is geschrapt,
maar de bevoegdheid blijft om geld in rekening te brengen als een student te laat is met
inschrijven. Dit is volgens de dossierhouder niet in lijn met wat de CSR de afgelopen PV als
mening geformuleerd heeft. Doordat het bedrag geschrapt is, kan het bedrag bovendien hoger
worden en dit is tegengesteld aan wat de raad wil.
2) H5 Onderwijs en kwaliteit: In het statuut stond altijd een maximum bedrag voor extra
studiekosten, dit zou worden vervangen door 'redelijk en billijk'. 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. Hij wil 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. Aan dit breekpunt is voldaan.
Het maximumbedrag staat vermeld in het statuut en als decanen willen afwijken van dit bedrag
moet dit gemotiveerd in het opleidingsdeel van het Studentenstatuut komen te staan.
3) Ook ziet de raad graag dat de rechten die zijn toegezegd in het mOER-proces in het
voorjaar van 2014 in hoofdstuk 3 worden geplaatst, namelijk:
- Het recht van studenten op een kopie van hun tentamen
- Het recht van studenten om automatisch te worden aangemeld voor hun hertentamen bij een
onvoldoende.
- Voor studenten met een chronische beperking het recht dat ze niet de aanbeveling van hun
arts elk jaar weer moeten inleveren, maar dat één keer voldoende zal zijn.
De model OER-punten die de raad verwerkt wilde hebben in het statuut wil Juridische
Zaken er niet in hebben. De reactie is als volgt: “De model OERen zijn niet bindend vastgesteld,
derhalve staat het de opleidingen vrij om van deze bepalingen in de model OER af te wijken,
opname in het studentenstatuut zou betekenen dat hierdoor tegenstrijdige bepalingen in een OER
en het Studentenstatuut over hetzelfde onderwerp zouden kunnen worden opgenomen, dat leidt
tot ongewenste situaties. Bovendien maakt de OER onderdeel uit van het Statuut (artikel 7.59 lid 4
sub b WHW). Opname van deze artikelen in een ander deel van het Statuut dan in de OER is dan
ook niet geëigend.” De raad wil dat deze drie zaken wel opgenomen worden in het statuut.
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Naomi Appelman neemt het voorzitterschap over.

9. Studentassessor
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De raad bespreekt met de studentassessor de rol van studentassessor op centraal niveau. De
studentassessor ziet haar functie als een koppeling tussen de academische gemeenschap en het
CvB. Zij is een schakel en zij heeft geen eigen agenda. De CSR is voor de studentassessor de
belangrijkste gesprekspartner. Zij wil er graag voor zorgen dat de medezeggenschap voldoende
geraadpleegd wordt in het besluitvormingsproces. De studentassessor is geen deel van het CvB
en zij kan het oneens zijn met wat het College besluit en dit ook uitspreken. Daarnaast kan de
studentassessor aan de CSR uitleggen wat de overwegingen van het College zijn en waar de
onderhandelingsruimte zit. Haar werk is gebaseerd op vertrouwen en de studentassessor
realiseert zich dat ze dit vertrouwen nog moet zien te winnen. De studentassessor denkt dat zij
de medezeggenschap kan versterken, maar zij begrijpt ook dat er twijfels bestaan en zij wil deze
graag met de raad bespreken. Bij de functie hoort dat de studentassessor regelmatig
verantwoording aflegt aan de medezeggenschap en het College en de studentassessor wil graag
op een later moment met de raad overleggen over de vorm van de evaluatie.
Een raadslid van de CSR 15|16 denkt dat de studentassessor strategisch en informatief
van waarde kan zijn. Hij hoopt dat het voor de studentassessor niet moeilijk wordt dat zij
onvoldoende informatie kan delen met de raad. De studentassessor bespreekt deze week met
de rector hoe zij de CSR het beste kan informeren. Een ander raadslid van de CSR 15|16 heeft
haar twijfels over de functie, onder andere omdat de contactpersoon van de medezeggenschap
ook al een schakel is tussen het College en de raad. Een raadslid van de CSR 14|15 geeft aan dat
zij ondanks aanvankelijke twijfel over de functie van de studentassessor vertrouwen heeft in de
invulling en zij denkt dat de schakelfunctie heel waardevol kan zijn. Tegelijkertijd benadrukt zij
dat het belangrijk is om in de gaten te houden dat de raad niet gepasseerd wordt met het
argument “De studentassessor vindt dit, dus we hoeven de studentenraad niet meer te
raadplegen.” Het raadslid adviseert de raad en de studentassessor om elkaar te beschermen als
er strubbelingen ontstaan en deze zoveel mogelijk intern op te lossen. Een raadslid vult aan dat
de samenwerking tussen het College en de CSR het afgelopen jaar niet soepel is verlopen en hij
raadt de nieuwe raad aan om het een jaar uit te proberen met de studentassessor. Een ander
raadslid geeft de nieuwe raad en de studentassessor mee om elkaar te leren kennen en na te
denken over zaken als het delen van vergaderstukken.
De contactpersoon voor de medezeggenschap vormt voornamelijk een schakel vanuit
het College naar de CSR en COR. De studentassessor streeft ernaar om van onderaf aan het
College door te geven wat er leeft. Zij wil graag de medezeggenschap versterken in de meest
brede zin van het woord en zij wil ook graag de van OC’s, FSR’en en actiegroepen bijwonen en
via studenten- en studieverenigingen contact leggen met studenten om te weten wat er speelt in
de academische gemeenschap. Het lijkt een raadslid van de CSR 15|16 goed om nog
uitgebreider te bespreken hoe de studentassessor en de CSR samen de medezeggenschap
kunnen versterken en te voorkomen dat ze in elkaars vaarwater terecht komen. Een raadslid
van de CSR 14|15 benadrukt het belang van goede communicatie en hij legt uit hoe zinvol het
kan zijn om op verschillende manieren bruggen te slaan tussen het CvB en de academische
gemeenschap. De raad wil graag dat de studentassessor de CBO’s mag bijwonen.
De raad bespreekt tijdens een PV in september intern wat zijn verwachtingen zijn van
de studentassessor en stemt de werkafspraken af met de studentassessor (actiepunt 15081901).

10.

W.v.t.t.k.

11.

Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

- Pauline stelt voor om tijdens het DB-overleg de aanmelding voor de BHV-cursus te bespreken.
- Lina is volgende week afwezig bij de PV omdat zij dan een activiteit heeft van de FSR FMG.
- Maandag 31 augustus is de Opening van het Academisch Jaar van 15.00-18.00 uur. De CSR
heeft 20 minuten gekregen om te vullen namens de studenten. Els heeft een stadsdichter
gevraagd om een gedicht te schrijven over de Maagdenhuisbezetting dat eindigt in een liedje.
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Sluiting

Naomi sluit de vergadering om 14.00 uur.

Actielijst
150610-03
120

150701-01
150701-02
150701-03
125

150701-04
150701-05
130

150701-06
150701-07
150819-01
135

Lina schrijft een advies aan het CvB met de strekking dat de CSR de vorming
van een Centre for Data Governance and Innovation steunt.
Dennis vraagt aan de nieuwe commissievoorzitters wat de dossierverdeling is
voor 15-16.
Tariq stuurt het medezeggenschapsconvenant door aan de raad.
Het DB plant een afspraak in met de secretaris van de RvT voor een gesprek
over de samenwerking UvA-HvA, bij voorkeur eind augustus.
Stefan en Els schrijven een vergaderstuk voor de O&F-vergadering in
augustus over de benoemingsprocedure van decanen.
Het DB plant samen met het nieuwe DB van de COR een informerende GOV in
voor eind augustus over de Kaderbrief. In de GV daarna (eind september) kan
dan een besluit genomen worden.
Het DB agendeert de kaderbrief op de overdrachtsoverlegvergadering.
Youssri stuurt een mail naar de precommissie diversiteit om de bezwaren van
de CSR kenbaar te maken.
De raad bespreekt tijdens een PV in september intern wat zijn verwachtingen
zijn van de studentassessor en stemt de werkafspraken af met de
studentassessor.

Pro memorie
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140903-02
140903-04
140903-01

145

130904-03
140917-12

150

141001-09
140903-02

Pagina 4 ~ 4

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.

