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Conceptagenda 
1. Opening 
2. Post 
3. Vaststellen verslag 
4. Mededelingen 
5. Update DB, commissies & afgevaardigden 
6. Vaststellen agenda 
7. Studentenstatuut 
8. GV: Voorinvesteringen 
9. GV: Universiteitsreglement 
10. Commissie D&D, budgetaanvraag 
11. Studentassessor 
12. Benoemingsprocedure financieel lid CvB 
13. Medezeggenschapsevenement: programma 
14. Constitutieborrel sfeer 
15. Docent van het Jaar: tijdpad en thema 
16. Allocatiemodel  
17. Instellingscollegegeld 
18. ISO kwaliteitspact 
19. Studieverenigingenoverleg 
20. W.v.t.t.k. 
21. Rondvraag  
22. Sluiting 

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

2. Post 
De postlijst wordt doorgenomen. 2 

 

Notulen van de CSR bijeenkomst van 21 september 
2016 

  

Aanwezig 

Daan Doeleman, Mark Dzoljic (tot 15:05), Lianne Hooijmans, Davey Noijens (vanaf 12:02), Tjapko van Noort, Sacha 
Palies, Alex Tess Rutten, Manouk Schippers, Noa Visser, Tijmen de Vos, Gerwin Wezelman (12:05-15:05), Annabel 
Wildschut, Ali Yurtseven 

Afwezig Anna Caupain 

Gast Lianne Schmidt (studentassessor)  

Notulist Tamara van den Berg 
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3. Vaststellen verslag en actielijst 
Het verslag van 14 september 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.  3 

De actielijst wordt doorgenomen. 4 

4. Mededelingen 
- Annan is afwezig en heeft Gerwin gemachtigd.  5 

- Er is een schoonmaakborrel na de PV. Mark is hierbij niet aanwezig wegens een vergadering. 6 

5. Update DB, commissies, afgevaardigden, studentassessor. 
- De begrotingen van 5 van de 7 faculteiten zijn binnen. Er zijn enkele opmerkingen over, maar 7 

deze zullen op een later moment besproken worden. De AMC heeft in de update aangegeven de 8 

begroting al goedgekeurd te hebben. 9 

- Er zijn nog vragen over het adviesrecht Instellingscollegegeld. Davey heeft hier op een later 10 

moment een afspraak over.  11 

- Er wordt volgende week een enquête uitgezet om te bepalen op welke locatie er welke 12 

catering wordt aangeboden.  13 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het agendapunt ‘Allocatiemodel’ wordt vervangen door 14 

‘Benoemingsprocedure CFO’. 15 

7. Studentenstatuut 
De CSR bespreekt het instemmingsverzoek en het voorstel van het CvB. 16 

Eigen bijdrage.  Er zijn geen bezwaren om de formulering te behouden zoals nu gegeven.  17 

Maximum van 20 euro voor na-inschrijving. Annabel vraagt wat er gebeurt wanneer een 18 

student niet in staat is dit te betalen. Gerwin stelt dat dit geen probleem is bij tijdig inschrijven. 19 

Manouk heeft hier bezwaren tegen, omdat alle studenten de mogelijkheid tot na-inschrijving 20 

moeten hebben. Annabel stelt dat het altijd mogelijk is dat door een omstandigheid een student 21 

zich niet tijdig kon inschrijven, en dat er dan een mogelijkheid moet bestaan tot na-inschrijving. 22 

Tijmen benadrukt dat wanneer de CSR besluit een heel laag bedrag in te willen stellen dat 23 

faculteiten de optie tot na-inschrijving wellicht niet meer aanbieden. Tjapko stelt dat er altijd de 24 

mogelijkheid bestaat om een tentamen te maken, maar dat het probleem alleen het officieel 25 

maken van het cijfer betreft. Tevens is er altijd de mogelijkheid om via de studieadviseur een 26 

uitzondering op de kosten aan te vragen. Daan stelt dat de betaling niet direct voor het 27 

tentamen hoeft te gebeuren, maar eventueel later in het jaar. Gerwin stelt dat wanneer besloten 28 

wordt om geen minimumbedrag te definiëren dit een stimulans tot laksheid en laat inschrijven 29 

onder studenten kan leiden. Tijmen stelt dat het probleem opgelost zou zijn als studenten direct 30 

worden ingeschreven voor tentamens, en dat dit probleem vooral bij de FdR speelt. Lianne legt 31 

uit dat groot deel van de studenten de tentamens uiteindelijk niet maakt, en dat op deze wijze 32 

kosten worden bespaard. De FdR huurt externe zalen, en het uitvalpercentage belangrijk is om 33 

mee te nemen in de kostenoverweging.  34 

Mark  stelt voor dat de CSR zich redelijkerwijs kan vinden in een maximumbedrag van 20 en dat 35 

hij graag de mogelijkheid om compensatie aan te bieden opgenomen ziet. Volgende week zal 36 

tijdens de PV hierover worden ingestemd op basis van een instemmingsbrief. Manouk zal 37 

Brigitte informeren en dat de CSR van plan is op deze manier in te stemmen. (actiepunt)  38 
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8. GV: voorinvesteringen 
De CSR bespreekt de voorinvesteringen en het voorstel van het CvB 39 

Alex heeft telefonisch contact gehad met Brigitte Widdershoven, en zij heeft aangegeven dat 40 

voorinvesteringen onderdeel zijn van de ‘hoofdlijnen begroting’. Wanneer de instemming 41 

gespiegeld wordt naar de FSR’en levert dit problemen met het instemmen op de begroting, 42 

omdat het zou kunnen leiden tot facultaire instemming en advies op dezelfde punten. Later op 43 

de dag wordt een schriftelijke uiteenzetting verwacht waarin Widdershoven deze constructie 44 

uiteenzet. In de huidige procedure staat opgenomen dat instemming in overeenstemming met 45 

de facultaire raden gebeurt. Er wordt momenteel in overleg met decanen gekeken of dit sterker 46 

kan worden geformuleerd, zodat gewaarborgd is dat de FSR’en goed worden betrokken. De 47 

studentassessor vertelt dat dit punt geagendeerd staat voor de collegevergadering op 22 48 

september, omdat het spiegelen mogelijk problemen oplevert i.v.m. betrekken van OR’en.  49 

Mark stelt voor om de schriftelijke toelichting van Widdershoven af te wachten en vervolgens te 50 

besluiten, maar ter voorbereiding van de GV op 23 september wordt dit punt nu al besproken. 51 

Lianne ligt toe dat het College vorig jaar heeft aangegeven dat instemming op de facultaire 52 

begroting centraal moet geschieden om de belangenafweging tussen diensten en faculteiten te 53 

waarborgen, en goed zicht te hebben op de wijze waarop de voorinvesteringen op de UvA als 54 

geheel in de verschillende gebieden uitgegeven worden. Wanneer de instemming enkel facultair 55 

geschiedt kan het najagen van eigenbelangen te prominent worden en zou het College alleen de 56 

mogelijkheid tot het aanspannen van een geschil behouden. De studentassessor ligt toe dat er 57 

afgelopen jaar een constructie is opgezet waarbij facultaire overeenstemming aangetoond 58 

moest worden voordat er geld toegekend werd. Daan stelt voor hier een juridisch correcte 59 

oplossing voor te formuleren. Alex stelt voor om binnen de GV het standpunt te formuleren dat 60 

de faculteiten zoveel mogelijk zeggenschap over de verdeling van de gelden krijgen. Sacha 61 

vraagt wanneer deze zeggenschap voldoende is. Alex stelt voor om tijdens de GV in te stemmen 62 

met de aangedragen criteria en verdeelsleutel, zodat deze meegenomen kunnen worden in de 63 

ramingen van de begroting en de kaderbrief, en het instemmingsrecht voor het betrekken van 64 

de faculteiten te bespreken wanneer de informatie beschikbaar is. 65 

De criteria/thema’s voor de voorinvesteringen worden besproken. De COR heeft aangegeven 66 

graag initiatieven die de werklast verlagen toe te voegen aan de lijst van criteria. Ali geeft aan 67 

akkoord te zijn met de huidige lijst, omdat deze veel ruimte biedt voor rekken en het 68 

onderschuiven van diverse geldbestedingen. Hij stelt bevraagt in hoeverre werklastverlaging 69 

onderwijs direct ten goede komt, en zou dit graag verbeterd zien middels research based 70 

onderwijs. Gerwin stelt dat de voorinvesteringen bedoeld zijn voor verbeteren van de 71 

onderwijskwaliteit en bevraagt de link tussen werklastdruk en het verbeteren van de 72 

onderwijskwaliteit. Daan zou het extra punt graag opgenomen zien om het gemakkelijker te 73 

maken voor FSR’en om dergelijke maatregelen aan te dragen bij de decaan, en omdat hij meent 74 

dat de werkdruk en onderwijskwaliteit nauw samenhangen. Mark kan zich hier in vinden, 75 

omdat de werklastverdeling bij onderwijs/onderzoek hoog ligt en er meer tijd moet zijn voor de 76 

voorbereiding van colleges, maar hij stelt tevens dat de huidige criteria al genoeg opgerekt 77 

kunnen worden. Hij zou graag zien dat er niet vanaf centraal niveau wordt bepaald hoe de 78 

faculteiten deze gelden verdelen.  Alex vertelt dat Brigitte Widdershoven aangaf dat het college 79 

vreest voor het ‘hagelslageffect’ waarbij de gelden zo versplinterd gebruikt worden voor extra 80 

tijd voor docenten dat er uiteindelijk weinig merkbaar is. Het zou meer effectief zijn de gelden 81 

met een specifiek doel uit te geven. Sacha vreest dat de thema’s niet zo breed zijn als nu wordt 82 

ingeschat, wanneer een onderwijsdirecteur geen vrijheid aan de FSR biedt om de thema’s te 83 
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interpreteren. Manouk vertelt dat er binnen de FGw behoefte is aan geld voor curriculum-84 

vernieuwing. Tijmen stelt voor dit als extra thema aan te dragen bij de GV.  85 

9. Commissie D&D: budgetaanvraag 
De CSR besluit of hij een financiële bijdrage levert aan de campagne voor het D&D-referendum. 86 

De begroting van de commissie D&D wordt doorgenomen. Er wordt besproken of er bezwaren 87 

zijn tegen een financiële bijdrage door de CSR. Gerwin geeft aan geen geld te willen bijdragen 88 

aan de commissie, omdat deze al veel geld heeft ontvangen van de UvA en dat de 89 

verantwoordelijkheid voor het financieren van een goede campagne ook bij de UvA moet liggen. 90 

Tevens stelt hij dat als de CSR besluit geld bij te dragen, hij graag zou zien dat dit geoormerkt 91 

geld betreft voor een opkomstverhogende campagne. Tijmen vraagt of de CSR het geld 92 

terugkrijgt als het niet uitgegeven wordt. Dit is inderdaad het geval, omdat de kosten eerst 93 

gedekt worden door het College, vervolgens door de ASVA en de LSVB en tenslotte door de 94 

medezeggenschap. Lianne benadrukt dat het geld van de CSR eigenlijk een kostenplaats van de 95 

UvA betreft, en dus niet echt van de CSR afkomt maar van de UvA. 96 

 97 

Stemvoorstel: De CSR besluit om een nader te specifiëren bedrag bij te dragen aan de 98 

campagne voor het D&D referendum:  99 

Voor: 10  100 

Tegen: 2  101 

Onthouding: 2 102 

Blanco: 0  103 

Het stemvoorstel is aangenomen  104 

 105 

Davey ligt toe dat er momenteel 1600 euro in het PR-budget van de CSR restant is, en dat dit 106 

geld aan de campagnefinanciering besteed kan worden. Tevens voorziet hij op andere begrote 107 

kosten ruimte om geld vrij te maken voor D&D. Hiervoor zal hij komende PV met een 108 

uitgebreide toelichting komen. (actiepunt)  109 

Daan stelt voor om 2500 euro te geven aan de D&D campagne om bepaalde kosten te kunnen 110 

dekken zoals: promotiemateriaal, het neerzetten van tafels, het verkrijgen van de rechten om 111 

campagne te voeren, het organiseren van evenementen om studenten te informeren, etc.  112 

Er wordt stapsgewijs gepeild over verschillende bedragen die de CSR zal bijdragen aan de D&D 113 

campagne voor het referendum: 500 (positief) 1000 (positief)  1500 (positief) 2000 (negatief) 114 

1600 (positief)  115 

 116 

Stemvoorstel: De CSR besluit om 1600 euro niet-gealloceerd geld bij te dragen aan de 117 

campagne voor het D&D referendum. 118 

Voor: 9 119 

Tegen: 5  120 

Blanco: 0  121 

Ontouding: 0  122 

Het stemvoorstel is aangenomen. 123 

 124 

Er wordt gepeild of er nog extra geoormerkt geld aan D&D uitgegeven zal worden (negatief). Dit 125 

besluit zal worden uitgesteld tot na de financiële toelichting van de penningmeester.   126 
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10. Studentassessor 
De CSR bespreekt het tijdpad en de te volgen procedure. Ook wordt de CSR geïnformeerd over de 127 

werkzaamheden van de studentassessor.  128 

Het tijdpad zoals reeds afgestemd was zal zoveel mogelijk aangehouden worden. Hieraan wordt 129 

een gesprek met D&D toegevoegd. Tijdens de CV O&F zal worden besproken of hierbij de hele 130 

raad of een afvaardiging aanwezig is.  131 

Mark vraagt de studentassessor naar de lijst van vergaderingen en overleggen, en of er nog 132 

andere vergaderingen zijn die hier niet in zijn opgenomen. De studentassessor legt uit dat het 133 

een lijst van geïnstitutionaliseerde, reguliere overleggen betreft. Extra afspraken zijn hier niet 134 

in opgenomen.  135 

Sacha vraagt de studentassessor hoe zij het afleggen van verantwoording aan de MZ ervaart en 136 

of zij zichzelf als onderdeel van de MZ beschouwt. De studentassessor geeft aan dat zij zich als 137 

onafhankelijk van zowel de MZ als van het CvB beschouwt, en als een schakel tussen studenten 138 

en het College waarbij zij de studentenstem inbrengt bij het bestuur. Ze vindt het belangrijk 139 

daarover verantwoording af te leggen, zodat er zicht op is hoe de inbreng geschiedt en zodat de 140 

MZ hier een controlerende rol in kan hebben. Momenteel gebeurt deze verantwoording o.a. 141 

middels updates en rapportages, maar over deze wijze van verantwoording kan verder worden 142 

nagedacht. 143 

De studentassessor geeft aan dat alle onderwerpen en dossiers bij haar aangekaart kunnen 144 

worden, zodat zij deze naar collegevergaderingen kan brengen. Zelf neemt zij ook contact op 145 

met de CSR wanneer bepaalde dossiers spelen. 146 

Daan zou graag in de werkafspraken zien dat er meer formele garanties worden ingebouwd bij 147 

de verantwoording en dat de CSR de mogelijkheid heeft om de assessor weg te sturen. De 148 

studentassessor geeft daarnaast aan dat de afspraken redelijk omvatten hoe de praktijk 149 

vormgegeven is, maar dat een aantal zaken (bijvoorbeeld: gezamenlijk voorbereiden UCO) nog 150 

niet opgenomen zijn. Er moet worden nagedacht welke aspecten van de huidige praktijk nog in 151 

de werkafspraken opgenomen moeten worden. 152 

Mark uit de zorg dat de rol van de studentassessor soms onduidelijk is bij de medewerkers van 153 

de UvA, en dat men soms niet duidelijk voor ogen heeft zij vertegenwoordigt. Hierdoor wordt ze 154 

makkelijker uitgenodigd bij formele en informele overleggen dan de medezeggenschap, die 155 

soms gezien wordt als obstakel in het overleg. Gerwin stelt dat de functie an sich mogelijke 156 

problemen met zich meebrengt, omdat de democratische legitimiteit van de MZ aangetast kan 157 

worden als er te weinig grip op de assessor is.   158 

11. Benoemingsprocedure financieel lid CvB - I 
De CSR bespreekt wie hij afvaardigt in de benoemingsadviescommissie.  159 

Vanuit de CV is één CV-lid naar voren geschoven om plaats te nemen in de BAC, maar andere 160 

raadsleden mogen zich ook verkiesbaar stellen. Er wordt besproken of het BAC-lid iemand uit 161 

de CSR 16|17 moet zijn. Annabel stelt dat het de taak is van de CSR  om als vertegenwoordigers 162 

van de studenten ook in de BAC plaats te nemen. Lianne waarschuwt voor de dubbele rol die de 163 

CSR dan vervult, als BAC-lid en tijdens de draagvlakgesprekken. Daan stelt voor het BAC-lid niet   164 

draagvlakgesprek aanwezig te laten zijn om dit op te lossen. 165 

Daan verlaat de kamer, zodat de raad eventuele punten over zijn kandidaatstelling kan bespreken.  166 

 167 

Stemvoorstel: (gesloten stemming): De CSR besluit om Daan Doeleman als afgevaardigde van 168 

de CSR in de BAC voor het financieel lid CvB plaats te laten nemen.  169 
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Het stemvoorstel is aangenomen. 170 

12. Medezeggenschapsevenement: programma 
De CSR besluit over het programma van het te organiseren medezeggenschapsevenement. 171 

Tijmen vraagt of het beter is om de trainingen door externen te laten verzorgen, en of het 172 

wenselijk is de trainingen korter dan 2 uur te laten duren. Daarnaast geeft hij aan dat niet alle 173 

FSR’en uit 12 raadsleden bestaan, en vraagt hij of er rekening gehouden wordt met een 174 

Engelstalig aanbod tijdens het evenement. Sacha stelt dat V&C zal nadenken over een 175 

Engelstalig aanbod. De trainingen zullen 2 uur duren om intensief met een groep aan grote 176 

vraagstukken te kunnen werken en tot concrete punten te kunnen komen. Het geven van 177 

presentaties door CSR-leden is volgens hem goed voor het verbeteren van contact tussen de 178 

CSR en FSR’en.  Tjapko, Daan en Mark zullen trainingen geven en hiervoor worden momenteel 179 

de eerste opzetten gemaakt. Daan bereidt zijn deel voor in samenwerking met de commissie 180 

D&D en zal hen ook spreektijd geven. Tijmen meent dat de CSR niet op alle gebieden expert is 181 

en het wenselijk is om een onderwijskundige te vragen. Dit punt zal door V&C worden 182 

meegenomen. Tjapko meent dat het lang is om 2 uur te spreken over kwaliteitsbewaking. 183 

Lianne zegt dat er altijd naar ondersteuning voor de trainingen gevraagd kan worden, en dat de 184 

deelnemers aan het evenement geactiveerd moeten worden om zelf na te denken. Er zal 185 

gewerkt worden aan het maken van concrete afspraken en dit wordt teruggekoppeld in het 186 

plenaire gedeelte. Ze vindt het wenselijk om met gelijkgestemden na te denken over de 187 

onderwerpen, en denkt dat hier geen experts voor nodig zijn.  188 

Er wordt gepeild of de CSR akkoord is het programma voor het medezeggenschapsevenement 189 

(positief).  190 

13. Constitutieborrel: sfeer 
De CSR bespreekt welke sfeer de constitutieborrel moet uitdragen. 191 

Lianne, Gerwin en Noa zijn positief over het plan.  192 

Tijmen en Alex stellen dat Daan geen gastheer kan zijn. Tijmen stelt voor om Lianne Schmidt te 193 

vragen. Annabel wil geen gastheer als Daan deze rol niet vervult. Sacha en Mark stellen dat er 194 

nagedacht met worden over het aanstellen van een gastheer/gastdame.  195 

Tijmen zet vraagtekens bij het thema, en Alex is tegen het gebruiken van een thema. Er wordt 196 

gepeild over het gebruik van het thema D&D referendum voor de constitutieborrel (positief). 197 

Tijmen stelt voor de pubquiz kleiner maken of niet te organiseren, en Davey stelt voor geen 198 

pubquiz te organiseren. 199 

Daan, Manouk en Alex zijn tegen brassen. Mark stelt voor dit niet in de uitnodiging op te nemen.  200 

Annabel, Davey en Sacha zien graag een band i.p.v. een DJ.  201 

Verdere ideeën en meningen over de invulling van de constitutieborrel mogen worden 202 

aangedragen bij Mark.  203 

14. Docent van het Jaar: tijdpad en thema 
De CSR bespreekt de vernieuwde Docent van het Jaar-verkiezing en brainstormt over de invulling. 204 

Er zijn geen bezwaren tegen het gekozen thema: “hart voor onderwijs”. Mark doet het voorstel 205 

om in de wijzen van benadrukken van onderwijskwaliteit het punt ‘werklast’ op te nemen. Daan 206 

stelt voor om geen centrale winnaar te verkiezen. 207 
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15. GV: universiteitsreglement 
De CSR bespreekt de wijzigingen in het universiteitsregelement en de reactie van het CvB. 208 

Studentassessor; Alex stelt voor om de studentassessor niet op te nemen in het reglement, 209 

omdat het nog een pilot betreft. Lianne stelt dat het opnemen van de assessor in het regelement 210 

waarborgt dat de CSR hier in de toekomst een beroep op kan doen, wanneer gewenst. Daan ziet 211 

graag dat er helder wordt opgenomen dat er een studentassessor kan worden aangesteld, maar 212 

niet dat er per definitie een aangesteld wordt. 213 

Vice-decaan; Daan ziet graag dat dit niet opgenomen wordt in het reglement. Tijmen stelt dat 214 

VU-mc en AMC fusie er toe zal leiden dat vice-decanen zullen verdwijnen, maar Alex stelt dat er 215 

ook op andere faculteiten vice-decanen zijn. Daan stelt dat artikel slechts bepaalt of de persoon 216 

die taken overneemt van decaan officieel vice-decaan genoemd moet worden.  217 

Aanstelling examencommissie; Mark is van mening dat 9 jaar te lang is, ondanks dat er begrip 218 

getoond moet worden voor de kleine opleidingen waar een werkbare uitvoering voor gevonden 219 

moet worden. Daan stelt dat de werklast niet erg hoog is en dat er argumenten voor zijn om de 220 

logheid van het orgaan tegen te gaan. Hij kan zich ook vinden in een maximumtermijn van 6 221 

jaar. Tijmen stelt dat er veel problemen zijn met examencommissies, en alhoewel het de vraag is 222 

of dit de problemen daadwerkelijk oplost, hij graag een maximum van 6 jaar ziet. Daan stelt dat 223 

dit niet het middel is om het slecht functioneren van examencommissies aan te pakken, omdat 224 

er klachtprocedures en andere wijzen bestaan om een examencommissielid weg te sturen. 225 

Tijmen stelt dat deze officiële wegen afgelopen jaren niet toereikend bleken. Annabel vreest 226 

voor machtsbederving, en stelt dat er onderzocht moet worden hoeverre de voortdurende 227 

termijn effect heeft op het functioneren van een examencommissielid. Daan stelt voor om aan te 228 

kaarten dat er gekeken moet worden naar middelen om een slecht functionerend commissielid 229 

weg te sturen, of om deze op te stellen als ze nog niet bestaan.  230 

Verwijzing naar GV i.p.v. COR;  Lianne stelt dat de link tussen CSR en COR nog definitiever wordt 231 

als dit wordt herformuleerd. Daan legt uit dat dit artikel correspondeert met het artikel in de 232 

WOR. Een voorstel kan zijn om tevens naar de WHW te verwijzen. Alex legt uit dat de 233 

universiteit de keuze heeft om de COR onder de WOR of WHW te laten scharen.   234 

16. Benoemingsprocedure financieel lid CvB - II 
De CSR bespreekt de benoemingsprocedure financieel lid CvB. Daan vraagt wat er bedoeld wordt 235 

met het inschakelen van een recherchebureau na een lek bij overleg. Alex legt uit dat vorig jaar 236 

in overleg tussen RvT en de voorzitters CSR en COR besproken was of dit moest gebeuren. 237 

Tijmen zou graag zien dat inschakelen alleen gebeurt in overeenstemming met de MZ, en stelt 238 

dat raadsleden niet kunnen werken als hun computer en telefoon wordt ingenomen. Lianne 239 

meent dat tegenwerking op dit punt verdachtmaking kan lijken, maar Daan vindt dit een 240 

onwenselijk argument. Alex legt uit dat wegens het vorige lek er nu een clausule opgenomen 241 

wordt dat er sancties volgen bij lekken, en dat er niet direct wordt overgegaan tot diepte-242 

interviews en het verzamelen van data. Ze stelt voor om als CSR een beslissende stem in dit 243 

proces te vragen. 244 

De CSR bespreekt of hij een openbare presentatie wil. De COR vindt dit belangrijk, maar in de BAC 245 

is aangegeven door decanen, CvB en RvT dat dit niet gewenst is, omdat de presentatie nu voor 246 

de benoeming gepland is. Ali, Annabel, Lianne Daan zien graag een openbare presentatie. Daan 247 

stelt dat het belangrijk is om aan een financieel lid vragen te kunnen stellen over financieel 248 

beleid, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Alex wil dit niet als nieuw punt bij de 249 
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onderhandelingen inbrengen, maar Daan stelt dat de CSR 15|16 dit in zijn brief als punt heeft 250 

aangedragen. Er wordt gepeild of de CSR openbare presentaties wil eisen (negatief). 251 

De CSR bespreekt de profielschets met voorgestelde wijzigingen van de CSR en het CvB/RvT. Er zijn 252 

geen bezwaren tegen de profielschets zoals voorgesteld.  253 

 254 

Stemvoorstel: De CSR besluit in te stemmen met de voorgestelde profielschets  255 

Voor: 13 256 

Tegen: 0 257 

Blanco: 0 258 

Onthouden: 1 259 

Het stemvoorstel is aangenomen.  260 

17. Instellingscollegegeld 
Dit agendapunt komt te vervallen, en wordt volgende week tijdens de PV besproken. 261 

18. ISO kwaliteitspact 
De CSR bespreekt het door het ISO voorgestelde plan over vernieuwde kwaliteitsafspraken. 262 

Lianne vraagt hoe de ISO de ex post/ ex ante definitie ziet, aangezien geld vooraf toegekend 263 

wordt maar potentieel terugbetaald moet worden.  264 

Tijmen vraagt wat het werkveld is waar de universiteit rekening mee moet houden. Dit is 265 

onduidelijk, evenals de definitie van de maatschappij. Annabel vindt het problematisch als de 266 

werkveld en de maatschappij inmenging krijgen in de bepaling van wat kwalitatief goed 267 

onderwijs is. Lianne stelt dat er ook voordelen zijn aan betrekking van het werkveld, omdat dit 268 

politiek haalbare oplossingen creëert waarop meer invloed uitgeoefend kan worden. Alex legt 269 

uit dat de ISO hoopt dat betrekking van het werkveld leidt tot aanbod van meer stages.  Daan 270 

stelt dat binnen sommige studies de inmenging van het werkveld nuttig kan zijn, maar dat dit 271 

niet top-down ingevoerd moet worden. Noa vindt de inmenging onwenselijk, omdat de gelden 272 

van het werkveld al erg leidend zijn in aanbod van onderwijs en onderzoek, en dat deze 273 

inmenging niet vergroot moet worden. Mark voorziet problemen wanneer het werkveld een 274 

evenredige stem krijg binnen de verdeling van gelden, en vraagt zich af wat het voordeel voor 275 

studenten hierin is.  276 

Ali vraagt naar de gelden van prestatieafspraken. De review commissie heeft hier naar gekeken 277 

en afspraken over gemaakt, en het geld wordt op basis van ambitie toebedeeld. De commissie 278 

gaat bekijken of de afspraken zijn gehaald, maar minister heeft aangegeven dat wegens de 279 

nieuwe werkelijkheid er nu een afweging gemaakt zal worden voor de verdeling van gelden. 280 

Deze zal door de review commissie bekeken worden en zo zal worden bepaald hoe streng de 281 

geldenverdeling gehanteerd wordt. Tijmen vertelt dat er binnen de allocatiemodeldiscussie 282 

nagedacht wordt over het promoten van beter onderwijs door verdeling van gelden.  283 

Er wordt gepeild of Alex in het gesprek met de voorzitter van de ISO deze punten moet bespreken 284 

en ISO moet vragen deze plannen niet door te voeren (positief).  285 

19. Studieverenigingenoverleg 
De CSR bespreekt wat er gebeurt op een Studieverenigingenoverleg (SVO) van de ASVA 286 

studentenunie. Sacha stelt dat voor studieverenigingen de connectie tussen studieverenigingen, 287 

OC’s en de opleiding interessant is, en dat de OC’s ook hebben aangegeven dat deze connectie 288 

versterkt moet worden. Er zal worden bericht dat de CSR zich bezighoudt met het 289 
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profileringfonds, en dat de CSR bericht mag worden als verenigingen problemen ondervinden 290 

of inbreng willen leveren. Ali vraagt om Internationalisering op te nemen in de agenda. 291 

 292 

Stemvoorstel: De CSR besluit om mandaat te geven aan het DB om op SVO’s een leuke en 293 

informatieve update te geven. 294 

Voor: 13  295 

Tegen: 1  296 

Onthouding: 0  297 

Blanco: 0 298 

Het stemvoorstel is aangenomen. 299 

20. W.v.t.t.k. 
Er is niets ter tafel gekomen. 300 

21. Rondvraag  
- Lianne herinnert de raadsleden aan de schoonmaakborrel na de PV. 301 

- Noa nodigt raadsleden uit om met de FSR FNWI mee te gaan borrelen.  302 

- Lianne geeft een korte uitleg van geldstromen bij een interfacultaire aanstelling. 303 

- Annabel nodigt raadsleden uit voor de laatste feedbacksessie van de diversiteitscommissie 304 

- Tijmen zegt dat de deadline voor O&F vergaderstukken om 18:00uur is. 305 

22. Sluiting 
Alex sluit de vergadering om 15:05 uur. 306 

Besluiten 
160921-01  De CSR besluit om €1.600,- niet-gealloceerd geld bij te dragen aan de campagne  307 

  voor het D&D referendum. 308 

160921-02  De CSR besluit om Daan Doeleman als afgevaardigde van de CSR in de BAC  voor  309 

  het financieel lid CvB plaats te laten nemen. 310 

160921-03  De CSR besluit om in te stemmen met de voorgestelde profielschets financieel lid  311 

  CvB. 312 

160921-04  De CSR besluit om mandaat te geven aan het DB om op SVO’s een leuke en  313 

  informatieve update te geven. 314 

Actielijst 
160921-01  Manouk informeert Brigitte over het voornemen van de CSR betreffende de  315 

  instemming Studentenstatuut 316 

160921-02  Davey informeert de raad over de begroting van de CSR en de ruimte die hier in is  317 

  om eventueel extra geld aan het D&D referendum te besteden. 318 

160914-01  Tamara vraagt Dennis als technisch voorzitter voor de komende OV.  319 

160914-02  Anna mailt Daan de gevonden inconsistenties tussen eindconclusies en  320 

  beoordeelde doelstellingen, zodat deze door O&F bekeken kunnen worden.  321 

160914-03 Mark stelt een vooruitnodiging op voor de constitutieborrel op 3 november in de  322 

  CREA muziekzaal. Tamara zal deze versturen.  323 

160914-04  Mark informeert de OC’s over UvA-Q en de evaluatierapporten. 324 

160914-05 Lianne informeert bij de FSR’en hoeveel UvA-data/UvA-Q accounts ze nodig  325 
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  hebben. 326 

160907-03  De afgevaardigden informeren de FSR’en over het komende adviesverzoek  327 

  Instellingscollegegeld en peilen bij de FSR’en wat hun voorstellen zijn. 328 

160907-04  Davey stuurt de mening van de CSR n.a.v. PV160907 door aan de adviescommissie  329 

  Instellingscollegegeld.  330 

160907-07  De commissievoorzitters agenderen een bespreking van de OV, en bedenken in  331 

  samenwerking met de commissie wat zij komende OV geagendeerd willen hebben.  332 

160907-08  Lianne onderzoekt hoe bij interfacultaire aanstellingen het inhuren van onderwijs  333 

  en onderzoek geregeld wordt.  334 

160907-10  Gerwin draagt de punten van de CSR aan bij de werkgroep Videocolleges. 335 

160907-11  Tjapko creëert binnen de UCO en de stuurgroep Blended Learning bewustzijn over  336 

  de status van contacturen en het idee dat videocolleges als aanvulling, en niet als  337 

  vervanging, ingezet moeten worden.   338 

160615-06  O&O neemt contact op met de promovendiraad en de COR over de aanpassing  aan  339 

  het Ius Promovendi. Als zij hier ook positief tegenover staan, zal er samen met hen  340 

  een brief opgesteld worden die aan de PV en GV voorgelegd wordt.     341 

Pro memorie 
140908-04  Het DB ziet streng toe op nazendingen voor en laatkomers op de PV.  342 

140908-04  Op documenten voor externe communicatie wordt altijd een dubbelcheck op 343 

de spelling uitgevoerd. Commissievoorzitters zijn hier eindverantwoordelijk 344 

voor. 345 

141208-04 Commissievoorzitters geven na hun commissievergadering door wat er in de 346 

media moet komen. 347 

150420-01 Alle DB-leden sturen voor zondagavond 20:00 uur hun update. 348 

150907-02 Lianne stuurt iedere maandag een mail met alle activiteiten van de 349 

aankomende week.  350 

150928-01 Het DB houdt de inwerkmap en ideeën voor de inwerkweken bij.  351 

150928-02 Tamara verstuurt direct na afloop van de PV de actiepunten naar de raad. 352 

150928-08 De commissievoorzitters bedenken welke contacten voor hun commissie 353 

relevant zijn als de raad een persbericht of oproep wil versturen.  354 

151019-03 Lianne stuurt nadat het verslag van de PV is rondgestuurd een overzicht van 355 

de onderwerpen waarvan de CSR graag input wil van de FSR’en naar de 356 

afgevaardigden. 357 

160502-01 De planten worden goed verzorgd door Lianne en Anna. 358 
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