
 

 

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

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

Conceptagenda 
1. Opening 
2. Post 
3. Vaststellen verslag 
4. Mededelingen 
5. Update DB, commissies & afgevaardigden 
6. Vaststellen agenda 
7. Studentenstatuut 
8. Raadskleding 
9. Commissie D&D, budgetaanvraag 
10. Studentassessor 
11. Medezeggenschapsevenement 
12. Allocatiemodel 
13. Internationalisering 
14. Instellingscollegegeld 
15. UvA-HvA 
16. Werkafspraken 
17. W.v.t.t.k. 
18. Rondvraag  
19. 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 21 september 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.  3 

De actielijst wordt doorgenomen. 4 

 

Notulen van de Plenaire vergadering van de CSR op 
28 september 2016 

  

Aanwezig 

Anna Caupain, Daan Doeleman, Mark Dzoljic,  Lianne Hooijmans, Davey Noijens, Tjapko van Noort, Sacha Palies, Alex 
Tess Rutten, Manouk Schippers, Noa Visser (tot 13:41), Tijmen de Vos (tot 14:08), Gerwin Wezelman, Annabel 
Wildschut (tot 13:41), Ali Yurtseven 

Afwezig - 

Gast Lianne Schmidt (studentassessor, tot 13:41)  

Notulist Tamara van den Berg 
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N.a.v. 160907-10  Gerwin draagt de punten van de CSR aan bij de werkgroep Videocolleges.  Gerwin 5 

ligt toe dat er gezocht wordt naar opleidingen en docenten die willen meewerken aan pilot, en 6 

de CSR zal hierin om hulp gevraagd worden. De pilot heeft alleen betrekking op nieuwe 7 

videocolleges wegens de kwaliteit van de opnames, en specifieke kennisclips. Hierover volgt 8 

later toelichting.  9 

4. Mededelingen 
- Tijmen en Ali kopen CoBo-cadeaus en leggen deze op de raadkamer. (actiepunt) 10 

- Aankomend weekend is het ISO-inwerkweekend  11 

- De divisie duurzaamheid en de studentassessor moeten  vandaag eerder weg.  12 

- Alex is tijdelijk niet telefonisch bereikbaar  13 

- Tamara zegt dat raadsleden die een UvA-data / UvA-Q licentie willen dit moeten aangeven. 14 

- Tijmen roept raadsleden op om naar constitutieborrels te komen 15 

- Manouk heeft de FSR’en gemaild voor inventarisatie van BSA in het tweede jaar. Hierover zijn 16 

geen bezwaren vanuit de raad. 17 

5. Update DB, commissies, afgevaardigden, studentassessor. 
- De begroting van de FdR mist nog veel informatie en deze informatie zal pas in december 18 

beschikbaar gemaakt worden. De begroting van de FMG is incompleet, omdat er nog op 19 

informatie wordt gewacht (KPI’s, batenlijst). Lianne geeft aan dat FSR’en ook contact op kunnen 20 

nemen met de contactpersoon medezeggenschap om dergelijke problemen aan te kaarten. 21 

(actiepunt)  22 

- De updates van de commissies worden ook aan ACTA en AMC doorgestuurd. 23 

- Gerwin mag plaatsnemen in de werkgroep onderwijslogistiek. Hierover zal komende PV 24 

worden gesproken.  25 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Alex’  interview met het parool wordt toegevoegd, en de 26 

UvA-HvA wordt agendapunt 9. 27 

7. Studentenstatuut 
 De CSR bespreekt het instemmingsverzoek en het voorstel van het CvB.  28 

Anna zou graag zien opgenomen dat 2 weken inschrijven vooraf aan een tentamen niet telt als 29 

een na-inschrijving, maar Tijmen stelt dat in het studentenstatuut niet ingevoegd kan worden 30 

wanneer een inschrijving niet tijdig is. Anna meent dat dit onduidelijkheid schept. Manouk stelt 31 

dat het CvB al terughoudend is om een maximum van 20 euro op te nemen, omdat de meeste 32 

rechten in de OER worden gespecificeerd. 33 

Lianne stelt voor om naast de eerdere punten waar de CSR over heeft gesproken ook in de brief 34 

op te nemen dat de CSR graag deelneemt aan de werkgroep over het studentenstatuut. 35 

Voortaan zal in de PV waar het besluit wordt genomen een conceptbrief meegestuurd, zodat 36 

duidelijker is waar precies op wordt gestemd.    37 

 38 

Stemvoorstel: De CSR besluit om niet in te stemmen met de wijzigingen in het 39 

studentenstatuut, tenzij de wijziging betreffende de eigen bijdrage niet wordt opgenomen en er 40 

bij na-inschrijving voor tentamens een maximumbedrag van 20 euro per semester wordt 41 

gerekend.  42 
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Voor: 14  43 

Tegen: 0  44 

Blanco: 0  45 

Onthouding: 0   46 

Het stemvoorstel is aangenomen.  47 

 48 

Stemvoorstel: De CSR mandateert Manouk de brief te schrijven voor het instemmingsverzoek 49 

studentenstatuut en deze vervolgens ter redactioneel commentaar voor te leggen aan de raad.  50 

Het stemvoorstel is aangenomen per acclamatie. 51 

8. Raadskleding 
De CSR bespreekt het procesvoorstel en eventueel aanschaffen van raadskleding. 52 

De CSR staat positief tegenover het procedurevoorstel. Positief tegenover het aanschaffen van 53 

raadskleding zijn: Davey, Noa, Annabel, Tijmen, Ali, Mark en Tjapko. Negatief tegenover het 54 

aanschaffen van raadkleding zijn: Sacha, Gerwin, Manouk (en Tjapko). De voorkeur aan kleding 55 

met een logo wordt gegeven door: Davey, Tijmen, Ali en Daan. De voorkeur voor gelijke 56 

raadskleding wordt gegeven door: Davey, Annabel, Noa, Ali, Tijmen en Mark. Daan stelt voor om 57 

eigen kledingstukken eigen kledingstukken aan te leveren waar een logo op geplaatst wordt. 58 

Davey, Annabel, Noa en Anna willen geen eigen bijdrage leveren, maar Ali, Mark en Alex willen 59 

dat wel.   60 

Vorig jaar zijn truien gemaakt zonder naam van het raadslid hier op, zodat ze doorgegeven 61 

konden worden. Manouk stelt voor de kleding te wassen en door te geven.  Lianne stelt voor een 62 

speld met logo te gebruiken, en hier staan veel raadsleden positief tegenover. 63 

9. UvA-HvA 
De CSR bespreekt de evaluatierapporten en wat zijn focus wordt de komende periode. 64 

Sacha vraagt of het College al uitspraken heeft gedaan over de verdeling van Collegeleden, maar 65 

deze beslissing ligt bij de RvT en die hebben hier niets over losgelaten.  66 

Tijmen ligt toe dat het overgaan naar 2 directeuren bij StS geen splitsing betreft, omdat deze 67 

onderdelen reeds apart zijn. Het is onduidelijk hoe de verschillende diensten gelieerd zijn aan 68 

studentenbelangen, en O&F zal dit verder uitzoeken. (actiepunt) Tijmen legt uit wat het 69 

Amsterdam platform voor samenwerking is, en dat het niet alleen op niveau van diensten, maar 70 

ook onderwijs en onderzoek betreft. Daan stelt dat de promotie voor de openbare evenementen 71 

op de UvA niet duidelijk is, de studentassessor zal dit bekijken. (actiepunt)  72 

 73 

De CSR bespreekt het wel/niet splitsen van de diensten.  74 

Noa wil inzetten op splitsing van de diensten, zodat de UvA zelf controle houdt over de diensten 75 

en er minder bureaucratie en omslachtigheden uit voortkomen. Mark vindt het lastig hier over 76 

te spreken, omdat de status quo onbekend is en nog onduidelijk is wat de studentenbelangen 77 

zijn. Tijmen stelt dat in de rapporten niet duidelijk aangegeven staat dat het samenvoegen van 78 

de diensten heel veel geld heeft gekost. Anna stelt dat in de rapporten staat dat kwaliteit is 79 

verbeterd door het samenvoegen van de dienste, waarop Tijmen reageert dat veelal werd 80 

ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de diensten, in plaats van op bezuinigen. Anna 81 

vraagt of het aanbod van de diensten duurder wordt door splitsing, waarop Lianne zegt dat in 82 

het rapport gesteld staat dat de efficiency-voordelen niet duidelijk zichtbaar zijn. Gerwin stelt 83 

dat ze er waarschijnlijk, maar niet goed berekend kunnen worden. De studentassessor stelt dat 84 
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het College shared services als uitgangspunt wil nemen voor de rest van de discussie, maar dat 85 

het College de diensten graag dichterbij de studenten georganiseerd ziet, op campusniveau of 86 

dichterbij.  87 

 88 

De CSR bespreekt de doorstroommogelijkheden HBO-WO.  89 

Lianne en Annabel geven aan doorstroom belangrijk te vinden. Anna meent dat de HvA-UvA 90 

doorstroom niet goed loopt en vraagt zich af in hoeverre splitsing deze doorstroom 91 

verslechtert. Daarnaast zou ze graag zien dat de Hbo-doorstroom in brede zin, en dus niet 92 

slechts vanaf de HvA, verbeterd wordt. Mark vreest dat goede doorstroom het grootste verlies 93 

bij splitsing kan zijn. Daan stelt dat de winsten die tot stand zijn gekomen ook zonder 94 

bestuurlijke samenwerking geboekt konden worden. Tijmen zou graag zien dat studenten van 95 

de UvA die praktijkgerichter onderwijs willen naar de HvA gaan, en dat HBO studenten die 96 

wetenschappelijk willen naar UvA komen. Noa stelt dat sommige opleidingen op de UvA al 97 

technisch en praktijkgericht zijn. Anna stelt dat beroepsvaardigheden belangrijk zijn voor het 98 

banenperspectief en dat een harde scheiding tussen HBO-WO leidt tot verlies van accreditatie. 99 

Lianne ziet graag dat er actiever wordt gepromoot dat UvA studenten ook minors kunnen 100 

volgen aan de HvA. Deze minor hoeft niet geïncorporeerd in te zijn in de academische opleiding, 101 

maar kan worden gehaald bij de andere instantie. Dit zou gelden voor UvA-HvA als voor HvA-102 

UvA. Daan sluit zich aan bij Tijmen en Lianne, en vindt het belangrijk dat de verschillende 103 

profielen van de UvA en HvA bewaard blijven, juist middels de uitwisseling van theoretisch-104 

praktisch onderwijs. Hij stelt voor om gezamenlijke half-half opleidingen op te zetten. Anna 105 

vertelt dat er al HBO+ opleidingen bestaan, maar dat binnen deze opleidingen nationale 106 

problemen spelen. Anna wil graag meer inzicht in hoeveel mensen er vanaf het HBO 107 

binnenkomen en hoeveel mensen de studie afmaken, en wil graag betere voorlichting over 108 

doorstroming. Tijmen legt uit dat er relatief weinig Hbo-studenten doorstromen, omdat veel 109 

faculteiten extra selectiemaatregelen voor HvA-studenten hanteren. Annabel binnen het dossier 110 

schakeltrajecten meer duidelijkheid over deze doorstroom creëren. (actiepunt)  111 

10. Commissie D&D: budgetaanvraag 
De CSR bespreekt een financiële bijdrage van het College van Bestuur en de CSR aan de campagne 112 

voor het D&D referendum.  113 

Davey geeft aan dat de ruimte aan niet-geoormerkt geld beschikbaar is 400 euro in de 114 

onvoorziene kosten post betreft. Er wordt gepeild of de CSR niet-gealloceerd wil geven aan de 115 

campagne (negatief).  116 

De campagnecommissie doet een budgetaanvraag bij het College. Anna stelt dat er al veel geld 117 

beschikbaar is gesteld voor de commissie en deze campagne hierin niet is meegenomen. Daan 118 

geeft een toelichting waarom de aanvraag voor subsidie voor de campagnecommissie er ligt. De 119 

constituerende partijen (academische gemeenschap, alle onderhandelingspartijen voor 120 

mandaat) hebben niet nagedacht over de campagne die zou volgen, en de commissie vond het 121 

onzuiver om als onafhankelijke commissie betrokken/sturend te zijn bij de campagne. Om deze 122 

reden is de campagne niet begroot. Momenteel is het begrote geld bijna geheel gebruikt, en 123 

Daan legt uit dat bepaalde kleine kostenposten van de campagne nog wel gedekt worden. Het 124 

College voelt zich ook niet verantwoordelijk voor het referendum, omdat deze voor de 125 

academische gemeenschap is die zelf geen geld heeft. Er zijn verschillende gremia en groepen 126 

benaderd voor een bijdrage.   127 

Lianne vraagt hoe de begrote 30.000euro voor het referendum is uitgegeven. Daan legt uit dat 128 
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het een complex referendum betref en het geld is gebruikt voor enquêtes, het stembureau, de 129 

interpretatie van de uitkomsten, en een verkiezingsapp. Deze kosten zijn voor het vormgeven 130 

van het referendum, maar niet het voeren van de campagne zelf. Lianne vraagt of er is 131 

nagedacht over het organiseren van crowdfunding campagne, maar Daan is hier op tegen omdat 132 

dit een opkomstverhogende campagne betreft zodat men weet waar het referendum over gaat. 133 

Voor individuele campagnes die een concreet standpunt kiezen is crowdfunding een goede 134 

optie. Tijmen stelt dat er wellicht mensen die het referendum belangrijk vinden geïnteresseerd 135 

om hieraan bij te dragen.  136 

Annabel is voor om het College te verzoeken om de campagne te financieren, omdat het een 137 

belangrijk referendum is dat een slagvaardige campagne en hoge opkomst behoeft. Lianne stelt 138 

dat ze moeite heeft om een extra geldaanvraag te verdedigen tegenover het College al zal ze wel 139 

meestemmen. Ali zou geen extra geld willen vragen aan het college. Anna stelt dat studenten 140 

geen belang hebben bij extra bestuurlijke uitgaven, waar het geld ook geïnvesteerd kan worden 141 

in onderwijs. Gerwin meent dat de commissie reeds te veel geld heeft ontvangen, en zou niet 142 

willen dat de universiteit hier nog meer geld aan uitgeeft. Daan stelt dat het vooral weggegooid 143 

geld betreft als de mogelijkheid om de academische gemeenschap te raadplegen niet benut 144 

wordt en er zo geen bruikbare uitkomst uit het referendum gehaald wordt. Noa sluit zich hier 145 

bij aan, omdat voor haar het voornaamste is dat er een goede uitkomst op tafel komt waarin 146 

studenten vertegenwoordigd zijn. Alex vindt het lastig dat wordt gesproken over de 147 

schuldvraag voor het opstellen van de begrotingen, en zou graag het College wel willen 148 

verzoeken een extra bijdrage te leveren. Anna vraagt wat er gebeurt zonder campagnegeld, als 149 

er nauwelijks promotie gevoerd wordt. Daan ligt de begroting van de campagnecommissie toe. 150 

Daan vertelt dat de grootste kostenposten de uitgaven aan de UvA zelf (FS) betreft, en zou 151 

daarom tegen het College willen verdedigen dat er geld beschikbaar moet worden gesteld. 152 

Gerwin vindt de redenering dat iets doorgezet moet worden als er al geld aan is uitgegeven 153 

ongeldig en bevraagt of de opkomst daadwerkelijk veel hoger zou uitvallen. Sacha stelt dat 154 

gebruikt van promotiemateriaal opkomstverhogend werkt, mede door het verschaffen van 155 

informatie, en hij ziet graag dat de campagne goed wordt afgerond. Manouk stelt voor om tegen 156 

het College te zeggen dat ondanks de negatieve aspecten het erg belangrijk is om extra geld 157 

beschikbaar te stellen. Ali heeft moeite dat de CSR dit probleem moet oplossen omdat hij een 158 

gesprekspartner van het College is, omdat zo mogelijkerwijs de relatie op het spel wordt gezet. 159 

Hij vraagt wat de commissie zelf doet om geld bij het College te vragen. Tijmen stelt dat de 160 

aanvraag goedkoper is dan een leraar met een jaaraanstelling. Daan geeft aan dat de voorzitter 161 

van het College heeft aangegeven dat het belangrijk is dat de stemmen van studenten en 162 

medewerkers gehoord worden in het referendum, en stelt voor om het op constructieve wijze 163 

met het bestuur te spreken. Mark vat samen dat de meeste raadsleden het eens zijn over het 164 

belang van de campagne, de commissie en het referendum, maar dat het enige verschil is hoe 165 

hard de CSR dit moet eisen. Daan stelt dat de CSR ook kan inzetten op het bepaalde aspecten 166 

van de begroting, en Gerwin sluit zich aan bij het idee dat de raad zich kan inzetten voor het 167 

dekken van bepaalde kosten.. 168 

Er wordt gepeild of de CSR het College niet moet verzoeken om aan de budgetaanvraag tegemoet 169 

te komen (negatief). Er wordt gepeild om als CSR geen mening te hebben over de financiële 170 

aanvraag van D&D (negatief). Er wordt gepeild of de CSR het College moet verzoeken om aan de 171 

budgetaanvraag tegemoet te komen (positief). Er wordt gepeild of de CSR het College moet 172 

verzoeken om het volledige bedrag a 44.806 toe te kennen (negatief)  173 

Annabel stelt voor om als CSR te zeggen dat het College moet bijdragen aan de budgetaanvraag, 174 



 

Pagina 6 ~ 10 

maar zonder een exact bedrag te noemen. Noa vreest dat de bijdrage op deze wijze laag uitvalt. 175 

Manouk stelt voor om het College te vragen om een bijdrage die tegemoetkomend is aan de 176 

begroting zoals opgesteld. Alex meent dat de CSR niet inhoudelijk moet meedenken over de 177 

begroting, omdat raadsleden zich niet genoeg hebben ingelezen in het grote plaatje van de 178 

begroting zoals deze is opgezet. Mark stelt dat het er niet toe doet hoe veel geld er gevraagd 179 

moet worden, maar hoe sterk de eis van de CSR is.   180 

Alex stelt voor dat komende PV een besluitvormend vergaderstuk wordt voorgelegd.   181 

11. Studentassessor 
 De CSR bespreekt de werkafspraken en aanstellingsprocedure van de studentassessor.  182 

 183 

De studentassessor verlaat de zaal. 184 

Lianne stelt in de evaluatie naar voren kwam dat beleidsmedewerkers het lastig vinden om de 185 

positie van de Studentassessor-CvB en medezeggenschappers uit elkaar te halen. Daarnaast zijn 186 

functioneringsgesprekken niet opgenomen als optie.   187 

De punten uit het vergaderstuk worden besproken: 188 

1. Werkgroepen Daan stelt dat de functie van studentassessor als doorgeefluik goed werkt 189 

wanneer hij/zij plaatsneemt in werkgroepen, maar dat het belangrijk is dat deze worden 190 

voorbesproken met raadsleden. Daarnaast moet de assessor niet plaatsnemen in werkgroepen 191 

waar geen raadsleden zitten en geen standpunten vertegenwoordigen die tegengesteld zijn aan 192 

het raadsstandpunt. Mark zou graag zien dat de assessor alleen plaatsneemt in werkgroepen 193 

met toestemming van CSR. Anna stelt dat de assessor onafhankelijk is, en dat de CSR dit daarom 194 

niet kan vragen. Het zou een mogelijkheid zijn in de functieomschrijving op te nemen dat de 195 

assessor slechts observeert i.p.v. participeert. Gerwin vraagt of de assessor een eigen mening 196 

mag verkondigen als er geen raadsstandpunt bestaat. Mark stelt dat de assessor nu ook al 197 

aanwezig is als neutrale partij, maar dat het leveren van een eigen inbreng in werkgroepen 198 

altijd gebeurt en dat dit gevolg heeft voor de uitkomsten van een werkgroep. Tijmen meent dat 199 

de functie niet is opgesteld met het idee van een neutrale assessor, maar een assessor die 200 

vertelt wat onder de academische gemeenschap (en in het bijzonder studenten) leeft. Het 201 

overbrengen van informatie is anders dan het innemen van een neutrale positie. Sacha stelt dat 202 

de mogelijkheid tot het bijdragen van persoonlijke inmenging in werkgroepen ook de kracht 203 

van de functie is. De studentassessor is geen democratische vertegenwoordiger, maar wel een 204 

student. 205 

2. Samenwerking met de raad Anna vraagt wat gebeurt op basis van gesprekken met de 206 

dossierhouders. Tijmen legt uit dat het meestal de assessor is die informatie geeft aan 207 

dossierhouders, maar dat zij ook via deze persoon informatie inwint.  208 

3. Peilen van studentenpopulatie Mark is van mening dat de studentassessor niet een 209 

vertegenwoordiger van de studenten is, maar eerder een doorgeefluik van verschillende 210 

organen naar de medezeggenschap. Gerwin meent dat de CSR en FSR formele 211 

vertegenwoordiging zijn, en hij ziet graag dat de assessor inbreng vraagt van de 212 

medezeggenschap en niet van ASVA/actiegroepen. Daan meent dat de assessor meer studenten 213 

bereikt dan alleen formele vertegenwoordiging, en zo kan helpen om informatie door te spelen. 214 

De assessor kan zo de CSR ook helpen met het inwinnen van informatie.  215 

Lianne legt uit dat de functie is ingesteld naar aanleiding van de Maagdenhuisbezetting, waar 216 

bleek dat er een gat tussen ‘de studenten’ en de formele vertegenwoordiging bestaat. Mark 217 
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vraagt hoe de assessor actief in gesprek is met andere studentorganisaties of studenten dan de 218 

CSR doet.  219 

4. Benoemingsprocedure Daan stelt dat het belangrijk is dat het CvB hier ook een rol in vervult. 220 

Mark is voor het gebruik van draagvlakgesprekken. 221 

5. Ontslag Lianne meent dat de termijn niet altijd uitgediend hoeft te worden, wanneer de CSR 222 

of het CvB willen dat de assessor opstapt. Tijmen stelt dat het momenteel een ongeschreven 223 

regel is dat de CSR hierom kan vragen. Anna vraagt wat er gebeurt als de CSR positief is en het 224 

CvB niet, maar Daan stelt dat in deze situatie de taak als doorgeefluik komt te vervallen en de 225 

functie dan niet waardevol is.  226 

6. Zittingsduur Mark en Daan zien voordeel in dakpansysteem.   227 

7. Functioneringsgesprekken Anna vraagt wat de toegevoegde waarde van deze gesprekken is 228 

als ze geen formele status hebben, en wil graag inzetten op formele functioneringsgesprekken. 229 

Lianne stelt voor dit per 3 of 4 maanden te organiseren. Manouk wil een mogelijkheid tot extra 230 

gesprekken wanneer er problemen zijn met het functioneren van de assessor. Mark wil dat alle 231 

CSR raadsleden kandidaat kunnen zijn voor de BAC, en niet slechts leden van het DB.  232 

8. Verhouding tot beleidsmedewerkers  / status van de assessor Daan denkt dat dit probleem 233 

wordt opgelost zodra er duidelijke afspraken worden gemaakt over de rol in werkgroepen. 234 

Lianne stelt dat de assessor ook wordt aangesproken (bijvoorbeeld als zij aanwezig is in het 235 

Maagdenhuis), maar dat verzocht kan worden om op de hoogte gehouden te worden over de 236 

informatie die wordt doorgegeven aan beleidsmedewerkers. Gerwin stelt dat de 237 

studentassessor zelf ook verantwoordelijk is voor het uitdragen van de rol zoals opgenomen in 238 

de werkafspraken. Mark stelt dat de assessor soms wordt aangesproken op basis van haar rol 239 

die anders is dan die van de medezeggenschap. Het is volgens sommige medewerkers daarom 240 

makkelijker om bij haar informatie in te winnen of om met haar samen te werken. Manouk stelt 241 

wanneer de functie van de assessor expliciet een doorgeefluik betreft, dit probleem wordt 242 

ondervangen. Anna wil als CSR nadenken hoe het kan dat het nodig is dat er een assessor wordt 243 

aangesteld om taken te vervullen die de CSR zelf ook kan vervullen.  244 

12. Medezeggenschapsevenement 
 De CSR wordt geïnformeerd over het programma en het draaiboek van het 245 

medezeggenschapsevenement. 246 

Lianne vraagt naar catering (koffie, borrel achteraf). De borrel kan vrijblijvend zijn door 247 

mensen mee te nemen naar CREA, waar op eigen kosten wordt gedronken.  248 

Er wordt een herinnering verstuurd voor het evenement.  249 

Mark stelt dat aan einde van de workshop ‘werkafspraken FSR-CSR-OC’s een blok voor het 250 

maken van concrete werkafspraken is ingepland. Hij ziet graag dat de afgevaardigden bij deze 251 

workshop aanwezig zijn, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden over hoe je contact 252 

onderhoudt. Daan stelt dat er sowieso FSR leden komen, dus dat het niet nodig is dat alle 253 

afgevaardigden aanwezig zijn. Mark vindt dit wel belangrijk voor de link met de CSR. 254 

13. Interview met Parool  
Het interview met het Parool door de voorzitter wordt besproken.  255 

14. Allocatiemodel 
De CSR wordt geïnformeerd over het allocatiemodel en de nieuwe plannen van de klankbordgroep. 256 

Dit punt komt te vervallen. 257 
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15. Internationalisering 
De CSR bespreekt het onderwerp internationalisering en waar de CSR op wil inzetten dit jaar. 258 

Er wordt een inventarisatieronde gehouden onder de raad. Tjapko heeft geen toevoegingen. Daan 259 

is tegen internationalisering op zich zelf, tenzij er vakinhoudelijke redenen zijn om een vak in 260 

het Engels aan te bieden. Sacha stelt dat er opgepast moet worden met internationalisering, 261 

omdat de besluiten en veranderingen veel invloed hebben op het onderwijs. Ali ligt toe dat de 262 

UvA een speciaal keurmerk wil dat bij het NVAO verkregen wordt, maar dat het nog onduidelijk 263 

is of dit keurmerk voor de hele instelling of voor specifieke opleidingen is. Mark vindt 264 

internationalisering in theorem een goed idee, maar meent dat dit goed uitgevoerd moet 265 

worden en hij is van mening dat dit momenteel niet gebeurt. Hij is er op tegen als het keurmerk 266 

internationalisering niet ten goede komt voor de studenten, maar als prestigeproject wordt 267 

nagejaagd. Anna stelt dat niet alle vakken in het Engels aangeboden kunnen worden. Ali legt uit 268 

dat het een domino-effect betreft, waarbij aanbod van bijvoorbeeld een Engelstalige minor leidt 269 

tot een geheel Engelstalig traject. Anna ziet geen probleem in een omschakeling naar Engelstalig 270 

onderwijs wanneer dit past. Manouk ziet graag dat het onderwijs niet wordt aangepast aan een 271 

keurmerk dat gericht is op taal, en vindt het slecht als internationalisering wordt gezien als doel 272 

in plaats van als middel. Gerwin is een voorstander van internationalisering, omdat het past 273 

binnen de huidige trend in de samenleving. De universiteit wordt buiten spel gezet in de markt 274 

als zij niet meewerkt, maar versterkt haar concurrentiepositie en aansluiting bij de banenmarkt 275 

wanneer ze dit wel doet. Het is bovendien een beloning voor de onderwijsvisie als hier een goed 276 

keurmerk aan verbonden wordt. Wel is het belangrijk om te inventariseren bij welke 277 

opleidingen het goed werkt. Lianne mist een heldere definitie van het concept 278 

‘internationalisering’ en stelt dat het meer betreft dan het omschakelen naar Engelstalige 279 

programma’s. Ze vraagt wat internationalisering aan studenten biedt, als het duidt op het 280 

deelnemen aan een internationale academische gemeenschap: betreft dit een culturele 281 

uitwisseling of een bredere blik op de samenleving? Daarnaast vindt ze het kwalijk als al het 282 

onderwijs Engelstalig wordt, omdat studenten zich ontwikkelen in hun bachelor, en het 283 

omschakelen naar een andere taal dan te veel gevraagd is. Davey sluit zich aan bij Gerwin, en 284 

stelt dat het NVAO-keurmerk belangrijk is maar niet het enige punt van focus moet zijn. Alex wil 285 

internationalisering niet als ambitie vaststellen, maar ziet graag dat er decentraal wordt 286 

bepaald wanneer dit wenselijk is.  287 

Sacha vraagt hoe internationalisering werkt tegen vergrijzing. Ali legt uit dat de UvA verwacht 288 

dat er niet genoeg doorstroom vanuit Nederlandse scholen komt. Daan meent dat het niet waar 289 

is dat er minder budget vanuit NWO komt wanneer dit gebeurt, maar Lianne legt uit dat de 290 

prijzen aanvankelijk vaststaan, maar later worden bijgesteld. O&O zal deze financiële link 291 

verder uitzoeken. (actiepunt)  292 

16. Instellingscollegegeld 
De CSR bespreekt het advies op het beleid instellingscollegegeld en de geplande evaluatie. 293 

Er zijn geen bezwaren tegen het vervroegen van de adviescommissie. 294 

Er zijn geen bewaren tegen het meer betrekken van de FSR’en. Lianne stelt voor dat decanen 295 

hun voorstel ter advies voorleggen aan de FSR’en, voordat het aan de adviescommissie wordt 296 

doorgestuurd. Het is niet zeker of dit mogelijk is.  297 

Anna vindt dat er rekening gehouden met worden met problemen bij die kunnen spelen voor 298 

kleine studies, en het daarom belangrijk is niet aan te dringen op het beschikbaar stellen van 299 

meer inzicht in de kosten. Lianne stelt dat  FSR’en/faculteiten de inzichten in de kosten per 300 
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faculteit kunnen regelen. Wanneer dit problemen oplevert stelt ze dat het misschien wenselijk 301 

is om niet om meer inzicht te vragen, maar wanneer de opleidingen duur zijn moet hier kennis 302 

over beschikbaar zijn zodat er bewust besloten wordt wat belangrijk is en onderhouden wordt. 303 

Daan steunt dit punt, maar zou graag zien dat geen nadelige gevolgen heeft voor het maken van 304 

beleidskeuzes. Sacha zou graag zien dat opleidingen niet wegens hoge kosten worden 305 

opgeheven.  306 

17. Werkafspraken 
De CSR bespreekt zijn interne werkafspraken. 307 

Sacha vraagt wanneer informatie vertrouwelijk is. Er wordt besloten dat de dossierhouder in de 308 

CV/PV moet aangeven wanneer informatie vertrouwelijk is. Daarnaast kan de raad in 309 

prangende gevallen besluiten om af te wijken van de regels zoals opgesteld.  310 

De werkafspraken over persberichten worden nog bijgevoegd. (actiepunt)  311 

Er wordt besproken wat er gebeurt wanneer een commissievoorzitter een conflict heeft met 312 

een raadslid, en het niet binnen het DB kan bespreken. 313 

18. W.v.t.t.k. 
- Er wordt een lunch met de rector georganiseerd op 24 oktober 12.30-13.30uur. Daan vindt dat 314 

de lunch met de rector sterk lijkt op het CvB-uurtje, en wil hier over nadenken. Ali geeft aan dat 315 

de lunch tijdens de tentamenweek valt. 316 

19. Rondvraag  
- Sacha roept raadsleden op om naar constitutieborrels te gaan voor de communicatie met 317 

achterban. 318 

- Daan is van mening dat er geen constitutieborrel moet komen.  319 

- De FdR had afgelopen maandag een OV, en hier is in naar voren gebracht dat er problemen 320 

waren met de begroting en het tijdpad.  321 

- (actiepunt) Tijmen organiseert een dossierhoudersoverleg facultaire begrotingen.  322 

- Hotze Lont is geregeld voor het medezeggenschapsevenement. 323 

20. Sluiting 
Alex sluit de vergadering om 15:01 uur. 324 

Besluiten 
160928-01  De CSR besluit om niet in te stemmen met de wijzigingen in het  325 

  studentenstatuut, tenzij de wijziging betreffende de eigen bijdrage niet wordt  326 

  opgenomen en er bij na-inschrijving voor tentamens een maximumbedrag van  327 

  20 euro per semester wordt gerekend.  328 

160928-02  De CSR mandateert Manouk om de brief te schrijven voor het  329 

  instemmingsverzoek studentenstatuut en deze vervolgens ter redactioneel  330 

  commentaar voor te leggen aan de raad. 331 

Actielijst 
160928-01  Lianne vertelt de FSR’en dat zij contact op kunnen nemen met Brigitte  332 

  Widdershoven over de problemen met facultaire begrotingen. 333 

160928-02  O&F zoekt uit hoe de verschillende diensten zich verhouden tot  334 
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  studentenbelangen. 335 

160929-03  Lianne Schmidt (Studentassessor-CvB) zoekt uit hoe de promotie voor  336 

  openbare bijeenkomsten n.a.v. de UvA-HvA evaluatie gebeurt op de website. 337 

160929-04  Annabel bespreekt de doorstroom van Hbo’ers en het Hbo+ programma in het  338 

  dossieroverleg schakeltrajecten. 339 

160929-05  O&O biedt meer context en uitleg over het punt over vergrijzing bij  340 

  Internationalisering. 341 

160929-06  Lianne vult de werkafspraken aan, en neemt hierbij ook een stuk over de  342 

  persberichten op. 343 

160929-07  Tijmen organiseert een dossierhoudersoverleg facultaire begrotingen 344 

160929-08  Tijmen en Ali kopen cadeaus voor constitutieborrels en leggen deze op de  345 

  raadkamer. 346 

160921-01  Manouk informeert Brigitte over het voornemen van de CSR betreffende de  347 

  instemming Studentenstatuut 348 

160921-02  Davey informeert de raad over de begroting van de CSR en de ruimte die hier in is  349 

  om eventueel extra geld aan het D&D referendum te besteden. 350 

160914-02  Anna mailt Daan de gevonden inconsistenties tussen eindconclusies en  351 

  beoordeelde doelstellingen, zodat deze door O&F bekeken kunnen worden.  352 

160914-04  Mark informeert de OC’s over UvA-Q en de evaluatierapporten. 353 

160907-10  Gerwin draagt de punten van de CSR aan bij de werkgroep Videocolleges. 354 

160907-11  Tjapko creëert binnen de UCO en de stuurgroep Blended Learning bewustzijn over  355 

  de status van contacturen en het idee dat videocolleges als aanvulling, en niet als  356 

  vervanging, ingezet moeten worden.   357 

Pro memorie 
140908-04  Het DB ziet streng toe op nazendingen voor en laatkomers op de PV.  358 

140908-04  Op documenten voor externe communicatie wordt altijd een dubbelcheck op de 359 

spelling uitgevoerd. Commissievoorzitters zijn hier eindverantwoordelijk voor. 360 

141208-04 Commissievoorzitters geven na hun commissievergadering door wat er in de 361 

media moet komen. 362 

150420-01 Alle DB-leden sturen voor zondagavond 20:00 uur hun update. 363 

150907-02 Lianne stuurt iedere maandag een mail met alle activiteiten van de aankomende 364 

week.  365 

150928-01 Het DB houdt de inwerkmap en ideeën voor de inwerkweken bij.  366 

150928-02 Tamara verstuurt direct na afloop van de PV de actiepunten naar de raad. 367 

150928-08 De commissievoorzitters bedenken welke contacten voor hun commissie relevant 368 

zijn als de raad een persbericht of oproep wil versturen.  369 

151019-03 Lianne stuurt nadat het verslag van de PV is rondgestuurd een overzicht van de 370 

onderwerpen waarvan de CSR graag input wil van de FSR’en naar de 371 

afgevaardigden. 372 

160502-01 De planten worden goed verzorgd door Lianne en Anna. 373 
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