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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen PV 1 september  

5. Vaststellen agenda  

6. Update DB 

7. Update CSR 

8. Update commissies 

9. Punten PR-update  

10. Afgevaardigde CSR  

11. Examencommissie 

12. WVTTK 

13. Mededelingen 

14. Rondvraag 

15. Sluiting  

1. Opening 

De vergadering is door Onno geopend om 18.30u.  1 

2. Post in/uit 

 7 mei is er een mail binnengekomen met een persbericht van UvAsociaal, de 2 

Decentralen, Humanities Rally Partij, OpRecht en TOF hierin laten zij weten dat zij 3 

graag zien dat partij MEI de zaak laat vallen.  4 

 8 mei is er een mail binnengekomen van Mozaïek met een uitnodiging voor de 5 

ganglunch op 12 mei om 12.00u in de Epsteinbar.  6 

 8 mei is er een mail binnengekomen van de CSR met een ongevraagd advies over de 7 

opleidingscommissies. Dit advies wordt op FSR-AMC al nageleefd.  8 

 8 mei is er een officieel bericht binnengekomen van de UvA dat Louise Gunning op 29 9 

april is afgetreden.  10 
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 9 mei is er een mail binnengekomen van de CSR over de informatiebijeenkomst die op 1 

8 mei is gehouden waarbij de gang van zaken van de verkiezingen is besproken. 2 

 11 mei is er een mail binnengekomen van de CSR dat op woensdag 13 mei van 9.30-3 

10.30u de voorzitter van het Centraal Stembureau  vragen zal beantwoorden over de 4 

verkiezingen. 5 

 11 mei is er een mail binnengekomen van de CSR over de dag van de 6 

medezeggenschap op 7 juni van 13.30-17.30u.  7 

Benoemd is dat sommige mails die nog gevlagd staan in de postvak-in dateren van 3-4 8 

maanden terug. Een ieder dient hier zelf even op te letten.  9 

3. Doorlopen actielijst 

- 10 

4. Vaststellen notulen 

- 11 

5. Vaststellen agenda  

De agendapunten ´examencommissie´ en ´afgevaardigde CSR´ zijn omgewisseld.  12 

6. Update DB 

- 13 

7. Update CSR 

Partij MEI heeft er 10 mei 2015 voor gekozen om het bezwaar bij de rechter niet in te 14 

trekken. De hoorzitting zal zijn op 21 mei, een paar dagen later komt de uitspraak van de 15 

rechtbank. De CSR gaat ervanuit dat 1 t/m 5 juni de verkiezingen kunnen worden gehouden. 16 

Het CSB moet de verkiezingen twee weken van tevoren uitroepen. Het is waarschijnlijk dat de 17 

CSB zich aan deze termijn wil houden. De CSR heeft het CSB gemaild, als men de verkiezingen 18 

wil laten plaatsvinden van 1 t/m 5 juni, moeten de verkiezingen uiterlijk 18 mei worden 19 

uitgeroepen.  20 

8. Update commissies  

- 21 

9. Punten PR update  

- 22 

 23 

10. Afgevaardigde CSR  

Doel van dit vergaderstuk was om informerend te vertellen hoe de keuze van de CSR-leden 24 

om het vertrouwen in de CVB op te zeggen tot stand is gekomen, zodat er bij de raad meer 25 

achtergrond is. In de PV van 18 mei zal de aandacht liggen bij de rol die de afgevaardigde zou 26 

moeten vervullen in de CSR-vergaderingen over belangrijke zaken.  27 

 28 
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1. Zowel Ilse, de afgevaardigde FSR-AMC, als Els, de afgevaardigde FSR-FNWI, 1 

hebben aangegeven waarom zij ervoor gekozen hebben om het vertrouwen in 2 

het CVB op te zeggen.  3 

Ilse: 4 

In de week voor de ontruiming van het Maagdenhuis had Ilse er vertrouwen in dat de 5 

situatie de goede kant op zou gaan; Er was een goed tienpuntenplan gemaakt en de 6 

commissies waren van start gegaan. Het CVB had toentertijd aangegeven niet zomaar op 7 

ontruiming over te gaan. Het was een donderslag bij heldere hemel toen ineens bleek dat 8 

het CVB toch ging ontruimen tegen alle andere berichtgeving in. De studenten kregen 9 

zaterdags de ME op hen afgestuurd, terwijl zij hadden aangegeven zelf het Maagdenhuis op 10 

maandag te verlaten. Het CVB heeft maandags uitgelegd dat er tot ontruiming was 11 

overgegaan, omdat de veiligheid van de studenten niet gegarandeerd kon worden. Echter 12 

die veiligheid was er de zeven weken ervoor ook niet. Ilse is van mening dat de CVB tot 13 

ontruiming is overgegaan omdat zij het zelf leeg wilden hebben. Er kwam een protestmars 14 

volgend op de ontruiming, er was veel woede. Door de heersende woede kon de 15 

inhoudelijke discussie geen doorgang krijgen. De gemoederen liepen hoog op, ook bij hen 16 

die voor de ontruiming zich er nog niet in mengden. De tweesplitsing van mensen die nog 17 

wel achter het college stonden en de mensen die niet achter het college stonden, kon niet 18 

samengaan. Vandaar dat Ilse heeft besloten om in te stemmen met het opzeggen van het 19 

vertrouwen in de samenstelling van het CVB. De huidige situatie laat zien dat nu de 20 

collegevoorzitter is afgetreden, de inhoudelijke discussie nog doorgang heeft.  21 

 22 

Els: 23 

Els heeft haar keuze om het vertrouwen in het CVB op te zeggen, niet laten afhangen van 24 

de ontruiming, hoewel ook zij dit geen slimme zet vond. Els heeft geprobeerd om meer in 25 

de bredere context te kijken. Als het gaat om de communicatie CSR-CVB is er een rode 26 

draad waar te nemen, waarbij er het gevoel heerst dat de CSR niet geheel serieus genomen 27 

wordt door het CVB. Dit ligt niet enkel aan de feiten, maar ook aan de houding van de CVB 28 

richting de CSR. Door de jaren heen is er een wrok ontstaan van de CSR richting de CVB, 29 

hier is met de CVB over gesproken en de CVB heeft hiervoor mediatrainingen gevolgd. 30 

Toch is er in de loop van de tijd geen verbetering gekomen. Als er zo weinig vertrouwen is 31 

in het CVB met een frustratie die zich almaar opstapelt, dan moet men zich gaan afvragen 32 

of het CVB nog wel langer moet blijven bestaan in de huidige samenstelling.  33 

 Als reactie hierop is door de Raad de vraag gesteld of de bezetting dus eigenlijk de 34 

gelegenheid bood om het vertrouwen op te zeggen, maar het dus niet zozeer de 35 

aanleiding was?  36 

 37 

Els heeft hierop gereageerd dat er na het ontruimen een gesprek is geweest met 38 

de CVB. Het CVB heeft in dit gesprek gezegd dat het niet de beslissing van de CVB 39 

was, maar van de gemeente. Els vindt dat de CVB hier meer verantwoordelijkheid 40 

had moeten nemen. Dat de CVB geen verantwoordelijkheid neemt voor eigen 41 

daden is een terugkerend fenomeen volgens Els. Hierbij benoemt zij bijvoorbeeld 42 

de fusie van de bètastudies van de UvA met die van de VU. De collegevoorzitter 43 

had toen toegezegd aan de CSR dat er geen onomkeerbare besluiten genomen 44 

zouden worden, zonder overleg met de CSR en vervolgens werd er een decaan 45 
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aangesteld voor drie faculteiten, namelijk de bètafaculteit van de UvA en de twee 1 

bètafaculteiten van de VU. De collegevoorzitter heeft hierbij aangegeven dat het 2 

feit dat Karen Maex decaan was op de VU enkel behoorde tot de nevenactiviteiten 3 

van deze decaan. Ook hier werd geen uitleg gegeven of verantwoordelijkheid 4 

genomen.  5 

Elk jaar zijn er nieuwe CSR-leden. Als de bezetting niet was voorgevallen, had de 6 

CSR waarschijnlijk het vertrouwen niet opgezegd. De bezetting legde een 7 

vergrootglas op de situatie.  8 

 9 

 Vervolgens is de vraag gesteld wat de relatie CSR-CVB was op het moment van de 10 

ontruiming.  11 

 12 

Els heeft hierop gereageerd dat de ontruiming gericht was op de bezetters, niet op 13 

de CSR. De ontruiming maakte het werk van de CSR als facilitator moeizaam. 14 

Daarnaast voelden vergaderingen met de CVB altijd erg stroef. Het voelde alsof de 15 

CSR en CVB tegenover elkaar stonden, in plaats van dat zij samen tot een 16 

oplossing wilden komen.  17 

De laatste OV met de CVB was veel aangenamer en constructiever dan in de tijd 18 

voordat het vertrouwen was opgezegd.  19 

 20 

2. Els had in tegenstelling tot Ilse nog een PV voor de GV op donderdag. Wat nu als 21 

FSR-AMC ook een (spoed-)PV had gehad? 22 

 23 

Els: 24 

Els heeft voor de GV elk FSR-lid nog gevraagd wat de mening was, zodat de meningen 25 

van de FSR-leden nog in haar overweging meegenomen konden worden. Els heeft als 26 

afspraak met haar FSR dat Els datgene stemt wat de eigen FSR als mening heeft, zij 27 

stemt niet op eigen titel. Els heeft de overwegingen van de FSR-leden meegenomen, 28 

maar aangegeven dat zij n.a.v. de argumenten die in de GV ter sprake zouden komen, 29 

een eigen beslissing zou nemen, ook omdat nooit helemaal duidelijk is waarover 30 

gestemd zal gaan worden.  31 

Bovendien had het opzeggen van het vertrouwen in de CVB een erg breed draagvlak 32 

onder meerdere partijen.  33 

 34 

 Vanuit de Raad is de vraag gekomen waar de CSR het op heeft gebaseerd dat de CVB 35 

meerdere verstoorde verhoudingen hadden.  36 

 37 

Els heeft hierop gereageerd dat dit duidelijk naar voren kwam in mails en 38 

berichten die vanaf allerlei partijen naar de CSR waren gestuurd.  39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 Zijn die 10% van mensen die wel het vertrouwen in de CVB wilden opzeggen wel een 44 

goede vertegenwoordiging van de academische gemeenschap?  45 

 46 
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Els heeft hierop geantwoord dat de CSR weldegelijk ook naar tegengeluiden heeft 1 

geluisterd. Deze mensen waren er zeker ook en zij zijn ook een 2 

vertrouwenspetitie gestart om tegengeluid te geven.  3 

 4 

 Vanuit de Raad is vervolgens de vraag gesteld of het niet raar is dat men niet wist of 5 

een meerderheid het eens was met het opzeggen van het vertrouwen in het CVB, 6 

terwijl de hele discussie juist draait om democratie.  7 

 8 

De mensen in de CSR zijn democratisch verkozen en vertegenwoordigen daarom 9 

de academische gemeenschap. Bij een meerderheid in de gehele academische 10 

gemeenschap, wordt voorbijgegaan aan het hele principe van medezeggenschap. 11 

Als altijd de mening van de gehele academische gemeenschap moet worden 12 

meegenomen, moeten er voor elk besluit enquêtes worden uitgezet. Bovendien 13 

heeft de CSR zich voor de GV 8 weken lang ingezet om debatten te organiseren en 14 

zo de achterban aan het woord te laten.  15 

 16 

3. Wat worden nu de vervolgstappen? 17 

In de volgende vergadering zullen de verschillende opties voor de rol van de 18 

afgevaardigde besproken worden, dit betreft de volgende opties: 19 

 20 

1) De afgevaardigde heeft vrijheid in stemming en stemt in principe op persoonlijke 21 

titel. De afgevaardigde dient echter wel de eigen FSR te horen en de mening ook 22 

over te dragen op de vergadering.  23 

2) De afgevaardigde is volkomen vrij om op persoonlijke titel in de CSR te zitten, de 24 

meningen van de FSR hoeven niet uitgedragen te worden en de afgevaardigde 25 

stemt op persoonlijke titel.  26 

3) De afgevaardigde draagt op vergaderingen de mening van de FSR uit en stemt ook 27 

zodanig. 28 

4) De afgevaardigde geeft de persoonlijke mening in de vergadering, maar stemt 29 

zoals de FSR dit wil.  30 

5) De afgevaardigde stemt niet mee  31 

 32 

Naast de rol van de afgevaardigde zal ook de rol van het DB besproken worden in 33 

dergelijke situaties. Het DB had er namelijk voor kunnen kiezen om een spoed-PV in te 34 

plannen.  35 

Vervolgens zal besproken worden wiens verantwoordelijkheid het is om aan de bel te 36 

trekken als er grote besluiten genomen moeten worden, met andere woorden, er moet 37 

besproken worden wie de waakhondfunctie heeft.  38 

Als laatste punt zal besproken worden welke betrokkenheid de afgevaardigde van de 39 

FSR kan verwachten.  40 

11. Examencommissie  

Bij het tentamen van blok 2.3 is er bezwaar toegekend bij 18/100 vragen, een deel van de 41 

vragen zijn uit het tentamen gehaald door de nieuwe regel van de EC m.b.t. meerkeuzevragen 42 
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met meerdere juiste antwoorden. Door de examencommissie is namelijk besloten dat elke vraag 1 

waarbij twee antwoorden goed gerekend kunnen worden, geschrapt moet worden.  2 

De SR heeft elk jaar inzicht in de regels en richtlijnen van de examencommissie die zijn 3 

veranderd, maar officieel niet als het gaat om een verandering bij het afhandelen van bezwaren. 4 

Hoe er wordt omgegaan met bezwaren is geen deel van het instemmingsrecht van de SR.  5 

 6 

Wat vindt de SR van de inhoudelijke regel die de examencommissie nu heeft 7 

ingevoerd? 8 

Mogelijke nadelen van de regeling van de examencommissie: 9 

 Van een relatief voordeel voor een student, wordt er nu overgegaan naar een 10 

model die in principe neutraal is 11 

 Er zijn minder punten te behalen in het tentamen, studenten die de bepaalde 12 

vraag goed hadden gemaakt, worden benadeeld.  13 

 Als een student te weinig tijd heeft om alle vragen af te maken en er worden bijv. 14 

10 vragen geschrapt in het midden van het tentamen, terwijl de student de laatste 15 

10 vragen niet heeft kunnen maken, dan heeft de student ineens 20 vragen die 16 

niet meetellen.  17 

De SR is van mening dat het meer reëel is om de censuur dusdanig aan te passen dat 18 

de gokkans voor de vragen wordt aangepast als ware het een ja/nee vraag. 19 

 20 

Wat zijn de vervolgacties? 21 

De SR heeft twee mogelijkheden besproken, namelijk een inhoudelijke bezwaarregel of 22 

meer van de omgang SR-EC vastleggen in regels & richtlijnen.  23 

 24 

Aan de SR zijn drie opties voorgelegd voor de directe stap op dit moment: 25 

1) EC uitnodigen en bespreken in hoeverre de SR gehoord zou moeten worden in 26 

dergelijke situaties 27 

2) Adviesbrief schrijven aan de EC 28 

3) Bezwaar maken tegen het punt van de examencommissie  29 

Besproken is dat de EC zal worden uitgenodigd en dat er ook een ongevraagd advies wordt 30 

geschreven. Daan en Onno zullen het schrijven van de brief voor hun rekening nemen. Wel is 31 

besproken dat in het vervolg ook andere SR-leden aan mogen bieden een bepaalde brief te 32 

schrijven, op dit moment ligt er veel op de schouders van Daan en Onno. Het is goed om aan de 33 

volgende SR mee te geven dat er afspraken worden gemaakt over de rol van het DB en door wie 34 

de brieven geschreven worden.  35 

12. WVTTK 

-  36 

13. Mededelingen 

 Een SR-lid heeft gevraagd of in het vervolg bij weinig vergaderstukken de 37 

vergaderfrequentie omlaag zou kunnen.  38 
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14. Rondvraag 

 22 mei is er een GV over de benoemingsprocedure van leden van de CVB. Ilse 1 

heeft de raad gevraagd of dit besproken zou moeten worden in de PV van 18 mei. 2 

De raad heeft aangegeven dat dit niet geagendeerd hoeft te worden,  3 

 Het debat zal kort geëvalueerd worden in de COCO. 4 

 Op de PV van 18 mei zullen de achterstallige verjaardagscadeaus uitgereikt 5 

worden.  6 

 De sollicitaties voor de studentassessoren en voor de OC-leden, zullen worden 7 

uitgezet.  8 

 In het derde cohort van de digitale bonuspunttoetsen van blok 2.4 heeft een 9 

slagingspercentage van 20%, tegenover 80% bij de andere bonuspunttoetsen. 10 

Onno heeft dit met de JVT besproken.  11 

15. Sluiting  

De vergadering is om 20.11u door Onno gesloten.  12 


