
 

 

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

(020) 525 3726 
csr@studentenraad.nl 
studentenraad.nl/csr 

Agenda 
1. Opening 
2. Post 
3. Vaststellen verslag 
4. Mededelingen 
5. Update DB, commissies & afgevaardigden 
6. Vaststellen agenda 
7. Technisch voorzitter OV 
8. UvA-HvA samenwerking 
9. Constitutieborrel CSR 
10. Commissie D&D, budgetaanvraag 
11. Studentassessor tijdpad 
12. Benoemingsprocedure financieel lid CvB 
13. UvA Quality Licenties 
14. W.v.t.t.k. 
15. Rondvraag  
16. Sluiting 

1. Opening 
 Alex opent de vergadering om 12:00uur en heet iedereen welkom. 1 

2. Post 
De postlijst wordt doorgenomen. 2 

3. Vaststellen verslag en actielijst 
Het verslag van 24 augustus 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.  3 

Het verslag van 7 september 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. 4 

De actielijst wordt doorgenomen. 5 

4. Mededelingen 
- Dinsdag 20 september 13-15uur is de bespreking werkafspraken. 6 

 

Notulen van de CSR bijeenkomst van 14 september 
2016 

  

Aanwezig 
Anna Caupain, Daan Doeleman, Mark Dzoljic, Lianne Hooijmans, Davey Noijens, Tjapko van Noort, Alex Tess Rutten, 
Manouk Schippers, Noa Visser, Tijmen de Vos, Gerwin Wezelman, Ali Yurtseven 

Afwezig Annabel Wildschut, Sacha Palies 

Gast Lianne Schmidt (studentassessor)  

Notulist Tamara van den Berg 
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- Om 14:00uur (aansluitend op de PV) is een consultatie van de Commissie Diversiteit waar de 7 

raadsleden op persoonlijke titel zullen spreken.   8 

- Donderdag 15 september komt Marise Voskens (voorzitter RvT) kijken op de raadskamer. 9 

- Agendapunt 8 ‘Constitutieborrel’ wordt behandeld met een mondelinge toelichting.  10 

- Sacha en Annabel zijn afwezig. Annabel heeft Tijmen gemachtigd voor stemmingen. Noa moet 11 

eerder weg. 12 

- Donderdag 15 september 13-14.00uur is het eerste academisch uurtje van het jaar in Caffe 13 

Esprit. 14 

- Lianne zegt dat raadsleden het evaluatieformulier voor het Maagdenhuisweekend (TAQT) 15 

moeten invullen. 16 

- Lianne heeft een uitleg voor het schrijven van vergaderstukken in de maandagmail bijgevoegd.  17 

- Lianne heeft een planningsbestand opgesteld dat de commissies kunnen gebruiken om naar de 18 

OV toe te werken. Raadsleden moeten nadenken welke dossiers er de komende tijd behandeld 19 

moeten worden. 20 

- Tamara vertelt dat er een notitie ‘versterking ambtelijk secretariaat’ opgesteld wordt. Deze zal 21 

in een later stadium met de raad gedeeld worden ter bespreking. 22 

5. Update DB, commissies, afgevaardigden, studentassessor. 
- Alex was vanochtend aanwezig bij de presentaties van de search bureaus voor het financieel 23 

lid van het CvB.  24 

- Alex en Mark waren gisteren bij een bijeenkomst van het ISO. Hier komt volgende week een 25 

vergaderstuk over naar de PV. 26 

- De afgevaardigden zullen wanneer ze geen update hebben dit ook per mail aangeven, maar 27 

proberen altijd een korte toelichtingen te geven van wat er speelt binnen de FSR. Davey zal zijn 28 

updates na de PV van de CSR sturen. 29 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 30 

7. Technisch voorzitter OV 
De CSR besluit wie de technisch voorzitter wordt voor de volgende OV.  31 

Tamara zal Dennis van Velzen vragen om de OV technisch voor te zitten. (actiepunt) 32 

8. UvA-HvA samenwerking 
De CSR bespreekt de uitkomsten van de UvA-HvA evaluatie en de verdere procedure zoals 33 

voorgesteld door het CvB. 34 

Lianne zegt dat bij in het rapport opgenomen is dat dienstverlening nadrukkelijker op 35 

campusniveau georganiseerd zal worden. Daan vraagt in hoeverre dit punt speculatief 36 

aangedragen is. In het tijdpad staat dat er in november gekeken wordt naar organisatie van 37 

gemeenschappelijke diensten.   38 

Tijmen zegt dat in het rapport staat dat doorstroming HBO-WO gestimuleerd zal blijven 39 

worden. In rapport van Berenschot staat dat sommige UvA-decanen dit minder belangrijk 40 

vinden dan landelijk gemiddeld is. Hij vraagt of hier een reactie vanuit het CvB op komt, waarin 41 

decanen worden gemotiveerd hier aan te werken. 42 
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Anna zegt dat er inconsistenties zijn tussen de eindconclusies en beoordeelde doelstellingen. Ze 43 

stelt voor de doelen te vergelijken met de conclusies en samenvattingen van hoofdstukken. Ze 44 

zal Daan haar bevindingen sturen. (actiepunt)  45 

Mark vraagt wat de strategische doelen van de CSR zijn om de splitsing vorm te geven en wat de 46 

belangen van CSR bij de splitsing zijn. Tevens vraagt hij hoe de CSR de procedure en planning 47 

zoals gepresenteerd door CvB waardeert. O&F zal nadenken waar de CSR exact een mening over 48 

moet vormen en dit naar de PV brengen. 49 

Lianne vraagt hoe het implementatietraject en de betrekking van de CSR hierin zijn 50 

vormgegeven, zodra er is besloten of en, indien nodig, hoe er gesplitst wordt. Daan zegt dat dit 51 

niet in het besluit staat opgenomen, maar dat hij verwacht dat de CSR hierin betrokken wordt. 52 

Alex stelt voor om hier als CSR op aan te sturen.  53 

Tijmen zegt dat er in het Berenschot rapport (hoofdstuk 11) opgenomen is dat er een platform 54 

voor samenwerking in Amsterdam gestart moet worden. Dit betreft koepelsamenwerkingen die 55 

redelijk ver strekkend zijn. De CSR moet hier goed over nadenken, omdat het niet alleen de 56 

scheiding UvA-HvA betreft, maar ook de samenwerking met bijvoorbeeld de VU en de Rietveld.   57 

9. Constitutieborrel CSR 
De CSR besluit of, wanneer en waar hij een constitutieborrel wil organiseren. 58 

Tijmen zou graag zien dat er voortaan een afgebakend plan gepresenteerd wordt, zodat 59 

duidelijk is waarmee wordt ingestemd. Het voorstel van V&C is om de constitutieborrel te 60 

organiseren op 3 november in de CREA muziekzaal. De inhoudelijke invulling van de 61 

constitutieborrel zal later worden besproken. Er is gekozen voor de CREA muziekzaal, omdat 62 

dat dit een centrale locatie betreft dichtbij het kantoor van de CSR. Noa stelt dat dat er 4 63 

november een GOV gepland staat, en Daan vraagt hoe verstandig is om een constitutieborrel te 64 

organiseren voor een belangrijke vergadering. Alex en Lianne stellen dat dit afhankelijk is van 65 

de invulling. Gerwin pleit er voor om de borrel anders dan constitutieborrel te noemen, maar 66 

Noa vermoedt dat er meer mensen op afkomen als het herkenbaar is.  Er wordt gepeild om de 67 

borrel constitutieborrel te noemen (positief).  68 

 69 

Stemvoorstel: De CSR besluit een constitutieborrel te organiseren op 3 november in de CREA 70 

muziekzaal.  71 

Voor: 8 72 

Tegen:  73 

Blanco: 2 74 

Onthouding: 3 75 

Het stemvoorstel is aangenomen.  76 

 77 

Mark zal zorgen dat er een vooruitnodiging wordt opgesteld, en Tamara zal deze vervolgens 78 

versturen. (actiepunt) 79 

10. Commissie D&D, budgetaanvraag 
De CSR besluit of hij een financiële bijdrage levert aan de campagne voor het D&D-referendum. 80 

Alex geeft een update van het IO. De rector gaf aan dat de organisatiekanalen gebruikt moeten 81 

kunnen worden, en dat geoormerkte gelden – in  goed overleg – ingezet mogen worden voor de 82 

campagne. Er wordt nog binnen het college besproken wat de kaders van de campagne zijn.  83 
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O&F stelt voor om toe te zeggen dat de CSR bijdraagt aan de financiering van de campagne. Als 84 

de campagnecommissie genoeg geld krijgt van het college, dan hoeft de CSR niets bij te dragen. 85 

Het is slechts een voorstel voor het leveren van een bijdrage wanneer nodig. 86 

Anna vraagt hoeveel van de begrote gelden reeds toegekend zijn. Daan vertelt dat er momenteel 87 

slechts 2.000 euro beschikbaar is en dat de campagnebegroting is opgesteld op basis van het 88 

huidige campagneplan. Anna vraagt of het toekennen van geld er niet toe leidt dat het geld ook 89 

sowieso uitgegeven wordt en of een bijdrage van de CSR de UvA er van zal weerhouden om bij 90 

te dragen.  91 

Gerwin stelt dat het niet geheel duidelijk is wat er met de uitkomst van het referendum gaat 92 

gebeuren en of er resultaat geboekt wordt (o.a. door de wel/niet bindende status). Tevens is het 93 

lastig om te stellen dat de CSR geld wil geven en om vervolgens te controleren dat dit 94 

geoormerkt gebeurt.  Alex legt uit dat het de opkomstverhogende campagne betreft. Tijmen 95 

stelt dat geld slechts op basis van declaratie uitgekeerd zal worden en er daarom besloten kan 96 

worden dit niet toe te kennen als het niet voor opkomstverhogende campagne is. Tijmen vraagt 97 

hoe de begroting van individuele campagnes is opgesteld. Daan legt uit dat hier aanspraak op 98 

gemaakt kan worden voor specifieke campagnes, en dat behalve deze post alles voor 99 

opkomstverhogende campagnes begroot is. 100 

Lianne stelt dat de UvA geen extra geld zal geven aan de commissie, maar dat het een restant 101 

van het budget  betreft dat hopelijk vrijkomt. Het is nog onbekend hoeveel dit precies is. De CSR 102 

kan los van dit budget besluiten bij te dragen aan de campagne. Hoe meer mensen er stemmen, 103 

hoe groter de kans dat er als drukmiddel gebruik gemaakt kan worden van de uitkomsten. 104 

Manouk vindt het belangrijk bij te dragen, omdat de campagne studenten kan helpen om een 105 

weloverwogen beslissing te maken voor het referendum. Anna vraagt of het niet voornamelijk 106 

de taak van de CSR is om te faciliteren dat de uitkomsten doorgevoerd worden. Manouk meent 107 

dat hier alleen mee gewerkt kan worden als de uitkomsten representatief zijn. Daan vindt het 108 

belangrijk dat er middels het referendum inzicht verkregen wordt in de wens van studenten. 109 

Een financiële bijdrage helpt zo niet alleen als drukmiddel, maar ook voor het vergaren van 110 

informatie. Gerwin meent dat het referendum inderdaad informerend kan werken, maar vreest 111 

dat slechts selecte groep studenten zal stemmen en dat de opkomst nog lager zal uitvallen dan 112 

bij normale verkiezingen aan de UvA, waardoor de uitkomst geen representatief beeld oplevert. 113 

Noa vraagt hoe er wel zoveel mogelijk mensen bereikt kunnen worden zonder (financiële) 114 

steun aan de campagne. Gerwin vraagt zich af of een financiële bijdrage daadwerkelijk leidt tot 115 

een verhoging van de opkomst. Daarnaast vraagt hij of het wenselijk is om te committeren aan 116 

de uitkomsten van het referendum als deze niet representatief zijn. 117 

Ali vindt het kwalijk dat de begroting van D&D het referendum en de campagne niet dekt. Hij 118 

zet vraagtekens bij de symbolische bijdrage van CSR aan de campagne, aangezien het zo’n klein 119 

deel van de begroting betreft. Daan stelt dat de commissie D&D en de UvA niet helder hebben 120 

afgesproken bij wie de verantwoordelijkheid ligt om de campagne te organiseren. Noa vindt het 121 

vooral belangrijk om mee te werken aan het referendum nu het gehouden wordt. Tevens zijn 122 

verschillende partijen die toegezegd hebben een bijdrage te willen leveren, en ze ziet graag dat 123 

de CSR dit ook doet. Anna vraagt of CSR niet liever zelf campagne wil voeren. Daan geeft aan dat 124 

O&F dit punt nog zal bespreken. Anna stelt voor om te wachten op de reactie van het CvB 125 

waarin duidelijk wordt hoe veel geld er vrijkomt en hoe de overschotten gebruikt kunnen 126 

worden. Alex stelt voor om de beslissing uit te stellen tot volgende week, en dan ongeacht de 127 

uitspraak van het college van bestuur te stemmen en besluiten of de CSR een financiële bijdrage 128 

wil leveren. 129 
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11. Studentassessor tijdspad 
De CSR besluit over het tijdspad voor de evaluatie van, en het besluit over de pilot studentassessor. 130 

Binnen beide tijdpaden geldt dat het handig is om met D&D te spreken. In het nieuwe tijdpad 131 

zal dit week 39 zijn, in het oude tijdpad was dit voor week 43. Volgende week volgt een 132 

oordeelvormend vergaderstuk voor de procedure. 133 

Lianne vraagt hoe een nieuw tijdpad zal waarborgen dat er discussie gevoerd wordt of de CSR 134 

een studentassessor wil aanstellen of niet, en hoe ondervangen wordt dat deze discussie 135 

gevoerd wordt zonder te bekijken of het doorvoeren van aanpassingen in de competenties of de 136 

functie de mening van de CSR beïnvloedt. Tijmen legt uit dat dit een probleem is van nieuwe 137 

tijdpad. De studentassessor stelt dat er voor het zomerreces uitgebreid is gesproken over het 138 

tijdpad, en ze vraagt wat de redenen zijn om dit tijdpad nu aan te passen. Ze stelt voor om te 139 

kijken wat er belangrijk is om te veranderen met het oog op de gewijzigde planning van D&D. Ze 140 

meent dat een gesprek met D&D ook bij het oude tijdpad ingevoerd kan worden. Tijmen legt uit 141 

dat nieuwe tijdpad is opgesteld omdat gevraagd werd om op korte termijn een beslissing te 142 

nemen. 143 

12. Benoemingsprocedure financieel lid CvB 
De CSR bespreekt de benoemingsprocedure en de profielschetsen voor de nieuwe financiële leden 144 

van het CvB.  145 

Lianne stelt dat er nagedacht moet worden wie er plaatsneemt in de BAC. Het aandragen van 146 

een CSR afgevaardigde kan mogelijk een dubbele rol opleveren (een plek in de BAC en bij het 147 

draagvlakgesprek). Ali stelt dat de dossierhouder een geschikte kandidaat kan zijn. Anna vindt 148 

het interessant om een student van buitenaf te betrekken. Alex stelt dat de procedure komende 149 

vrijdag wordt afgestemd, en dat de CSR zich moet realiseren dat er op korte termijn besloten 150 

moet worden, en daarom moet komende PV besloten worden wie er in de BAC plaatsneemt. 151 

Waarschijnlijk worden er 2 aparte BAC’s opgesteld voor de UvA en de HvA. Manouk stelt voor 152 

een oud CSR-lid te vragen voor de BAC, waarop Ali voorstelt om Naomi te vragen. Mark stelt 153 

voor een CSR-lid in de BAC plaats te laten nemen en deze persoon vervolgens een 154 

terughoudende rol tijdens de draagvlakgesprekken te laten innemen. Ook kan er gekozen 155 

worden om het BAC lid (als van de CSR) niet bij het draagvlakgesprek aanwezig te laten zijn om 156 

de raad tijdens het draagvlakgesprek niet te beïnvloeden.  157 

Er wordt gepeild of de CSR een oud-CSR lid in de BAC wil. (positief) Er wordt gepeild of de CSR een 158 

huidig CSR-lid in de BAC wil. (positief) 159 

Tijdens de volgende O&F-vergadering zal dit punt verder besproken worden en O&F komt voor 160 

de volgende PV met twee voorstellen. Raadsleden mogen hun voorstellen aandragen bij O&F. 161 

13. UvA Quality Licenties 
De CSR bespreekt de licenties voor UvA Quality.  162 

Tjapko vertelt dat UvA-Q in algemenere versie opgenomen is in UvA-data. De CSR moet 163 

nadenken hoeveel licenties er uitgeschreven worden.  Tamara legt uit dat de UvA zelf heeft 164 

aangegeven meerdere accounts voor de CSR te willen aanmaken en 1-2 per FSR. Er wordt 165 

uitgelegd welke informatie in UvA-Q er ingezien kan worden. De CSR en FSR krijgen informatie 166 

op opleidingsniveau, niet op vakniveau. De OC’s zullen ook rapporten in pdf op vakniveau 167 

krijgen.  168 
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Tjapko zegt dat FSR FdR heeft aangegeven genoeg te hebben aan 1 account. Mark informeert de 169 

OC’s over de toegang tot UvA-Q. (actiepunt) Lianne vraagt de FSR’en hoeveel UvA-Data 170 

accounts ze nodig hebben. (actiepunt) 171 

Daan stelt dat bij UvA-data training werd gesproken over het beschikbaar stellen van informatie 172 

van evaluaties in de studiegids. Tjapko legt uit dat de informatie in bepaalde mate toegankelijk 173 

(wel geanonimiseerd) zal zijn om een evaluatiesfeer te creëren. Daan wil dit graag tijdens een 174 

volgende PV verder bespreken. 175 

14. W.v.t.t.k. 
Er is niets ter tafel gekomen. 176 

15. Rondvraag  
- Tijmen herinnert de commissieleden O&F aan de deadline voor vergaderstukken. 177 

- Davey vraagt hoe de raad staat tegenover een bedrag dat uitgegeven mag worden zonder 178 

instemming van de penningsmeester. Dit zal bij de bespreking werkafspraken langskomen. 179 

- Anna vraagt of de raad akkoord is dat zij neutraal twittert. Dit is akkoord. Raadsstandpunten 180 

mogen ook op twitter. 181 

- Anna stelt dat er elke 2 weken corveeborrel georganiseerd zal worden, maar dat dit nog niet 182 

gebeurd is. Vanaf volgende week zal deze tweewekelijks georganiseerd worden. 183 

- Tjapko vraagt of zijn actiepunt voor de werkgroep naar O&O doorgespeeld kan worden. 184 

16. Sluiting 
Alex sluit de vergadering om 13:42 uur. 185 

Besluiten 
160914-01 De CSR besluit een constitutieborrel te organiseren op 3 november in de CREA  186 

  muziekzaal. 187 

Actielijst 
160914-01  Tamara vraagt Dennis als technisch voorzitter voor de komende OV. 188 

160914-02  Anna mailt Daan de gevonden inconsistenties tussen eindconclusies en  189 

  beoordeelde doelstellingen, zodat deze door O&F bekeken kunnen worden. 190 

160914-03  Mark stelt een vooruitnodiging op voor de constitutieborrel op 3 november in de  191 

  CREA muziekzaal. Tamara zal deze versturen. 192 

160914-04  Mark informeert de OC’s over UvA-Q en de evaluatierapporten. 193 

160914-05 Lianne informeert bij de FSR’en hoeveel UvA-data/UvA-Q accounts ze nodig  194 

  hebben. 195 

160907-01  Alex stuurt de stellingen van de Folia door aan de raad en gebruikt de reacties van 196 

de raad voor het interview. 197 

160907-02  Lianne stuurt een ‘save the date’ voor het medezeggenschapsevenement aan  198 

  FSR’en en OC’s, waarbij ze vermeldt dat het thema van de bijeenkomst nog volgt  199 

  en dat er slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar is. 200 

160907-03  De afgevaardigden informeren de FSR’en over het komende adviesverzoek  201 

  Instellingscollegegeld en peilen bij de FSR’en wat hun voorstellen zijn. 202 

160907-04  Davey stuurt de mening van de CSR n.a.v. PV160907 door aan de adviescommissie  203 

  Instellingscollegegeld.  204 
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160907-05  Tijmen zoekt uit of het plaatsnemen van de collegevoorzitter in de BAC voor de  205 

  CFO UvA/HvA is op verzoek van het college of van de RvT.  206 

160907-06  De commissies verdiepen zich nogmaals in de afspraken die tijdens voorgaande  207 

  OV’s gemaakt zijn  en de acties die hier uit voortvloeien. 208 

160907-07  De commissievoorzitters agenderen een bespreking van de OV, en bedenken in  209 

  samenwerking met de commissie wat zij komende OV geagendeerd willen hebben.  210 

160907-08  Lianne onderzoekt hoe bij interfacultaire aanstellingen het inhuren van onderwijs  211 

  en onderzoek geregeld wordt.  212 

160907-09  Lianne plant een moment in voor het maken van de werkafspraken. 213 

160907-10  Gerwin draagt de punten van de CSR aan bij de werkgroep Videocolleges. 214 

160907-11  Tjapko creëert binnen de stuurgroep Blended Learning bewustzijn over de status  215 

  van contacturen en het idee dat videocolleges als aanvulling, en niet als  216 

  vervanging, ingezet moeten worden.   217 

160907-12  Daan neemt iets lekkers en gezonds mee voor de PV op 14 september. 218 

160615-06  O&O neemt contact op met de promovendiraad en de COR over de aanpassing  aan  219 

  het Ius Promovendi. Als zij hier ook positief tegenover staan, zal er samen met hen  220 

  een brief opgesteld worden die aan de PV en GV voorgelegd wordt.     221 

Pro memorie 
140908-04  Het DB ziet streng toe op nazendingen voor en laatkomers op de PV.  222 

140908-04  Op documenten voor externe communicatie wordt altijd een dubbelcheck op 223 

de spelling uitgevoerd. Commissievoorzitters zijn hier eindverantwoordelijk 224 

voor. 225 

141208-04 Commissievoorzitters geven na hun commissievergadering door wat er in de 226 

media moet komen. 227 

150420-01 Alle DB-leden sturen voor zondagavond 20:00 uur hun update. 228 

150907-02 Lianne stuurt iedere maandag een mail met alle activiteiten van de 229 

aankomende week.  230 

150928-01 Het DB houdt de inwerkmap en ideeën voor de inwerkweken bij.  231 

150928-02 Tamara verstuurt direct na afloop van de PV de actiepunten naar de raad. 232 

150928-08 De commissievoorzitters bedenken welke contacten voor hun commissie 233 

relevant zijn als de raad een persbericht of oproep wil versturen.  234 

151019-03 Lianne stuurt nadat het verslag van de PV is rondgestuurd een overzicht van 235 

de onderwerpen waarvan de CSR graag input wil van de FSR’en naar de 236 

afgevaardigden. 237 

160502-01 De planten worden goed verzorgd door Lianne en Anna. 238 
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