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Conceptagenda 
1. Opening 
2. Post 
3. Vaststellen verslagen en doornemen actielijst 
4. Mededelingen 
5. Update DB, commissies & afgevaardigden 
6. Vaststellen agenda 
7. OV nabespreken 
8. Mental health 
9. GV: UvA-VU, begroting 
10. Brief UvA-VU 
11. UvA-VU debat 
12. Studentenraadsdebat 
13. GV: UvA-HvA 
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 
De verslagen van 14 december en 21 december worden ongewijzigd vastgesteld. 3 

De actielijst en pro memorielijst worden doorgenomen.  4 

4. Mededelingen 
- Gerwin, Mark en Tjapko zijn afwezig wegens ziekte. Gerwin heeft Anna gemachtigd. Davey is 5 

later aanwezig.  6 

 

Notulen van de Plenaire vergadering van de CSR op 
11 januari 2017 

  

Aanwezig 
Anna Caupain (vanaf 12:14), Daan Doeleman, Lianne Hooijmans, Davey Noijens (vanaf 13:06), Sacha Palies, Alex Tess 
Rutten, Manouk Schippers, Noa Visser, Tijmen de Vos, Annabel Wildschut, Ali Yurtseven 

Afwezig Gerwin Wezelman, Tjapko van Noort, Mark Džoljić 

Gast Linda van Exter (Studentassessor-CvB) 

Notulist Tamara van den Berg 
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- Sinds deze week is de nieuwe Studentassessor-CvB Linda van Exter aangesteld. Linda stelt zich 7 

kort voor.   8 

5. Updates DB, commissies, afgevaardigden, studentassessor. 
Er ontbreken updates van de commissievoorzitters en van enkele afgevaardigden. Deze moeten 9 

volgende week weer tijdig worden verstuurd.  10 

De Studentassessor-CvB stuurt vanaf volgende week ook een schriftelijke update en geeft 11 

vandaag een korte mondelinge update over UvA-HvA.  12 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  13 

Het agendapunt ‘OV nabespreken’ komt te vervallen, omdat de OV is verschoven naar 17 14 

januari. 15 

7. Mental health 
De CSR bespreekt de psychische gezondheid van studenten aan de UvA. 16 

Annabel stelt voor om het psychisch welzijn van studenten mee te nemen in het O&O-advies 17 

over persoonlijke aandacht aan de UvA. Ze stelt voor om in te zetten op het aanstellen van meer 18 

studentpsychologen en om de discussie over geestelijke gezondheid op meer fundamenteel 19 

niveau te voeren. 20 

Sacha stuurt het advies van de FSR FMG door aan Annabel. (actiepunt)   21 

Anna vraagt of er bepaald is per studentenaantal hoeveel studentpsychologen er aangesteld 22 

moeten worden. Dit is niet het geval. Anna stelt voor om hierover iets in het reglement of beleid 23 

op te nemen. 24 

Annabel geeft aan dat ze informatie zal inwinnen (o.a. bij GGZ en NOS) om het dossier op te 25 

bouwen. Linda van Exter geeft aan hier een aantal jaren geleden een uitgebreide presentatie 26 

over gehad te hebben. Ze zoekt deze informatie op en stuurt het door aan Annabel. (actiepunt)  27 

Lianne vraagt in hoeverre de toenemende aantallen studenten met psychische problemen 28 

samenhangt met een maatschappelijke tendens en of er relatief gezien vaker studenten  29 

depressief zijn. Annabel geeft aan dat absoluut gezien het aantal depressieve studenten groeit. 30 

Daan stelt dat er los van een grotere trend goed gezorgd moet worden voor het psychische 31 

welzijn van studenten. Tijmen geeft aan dat depressie vaker voorkomt onder PhD’s.  32 

Sacha stelt voor de zichtbaarheid te vergroten en studenten beter te informeren dat de 33 

studentpsycholoog bestaat. Zo kunnen studenten makkelijker advies inwinnen en tijdens een 34 

eerder stadium geholpen worden. Tijmen vraagt in hoeverre dit bij de universiteit belegd moet 35 

zijn. Daarnaast vraagt hij hoe de studentenpsychologen geïntegreerd moeten worden met de 36 

andere diensten en de wens om één aanspreekpunt op de campus te hebben. Alex stelt voor om 37 

de GOR te vragen of de CSR de adviesaanvraag StS mag inzien. (actiepunt)  38 

8. GV: UvA-VU, begroting 
De CSR bespreekt de huisvestingsplannen voor de FNWI naar de Zuid-as in de Centrale Begroting. 39 

Sacha vraagt in hoeverre de groei aan de FNWI tot de huisvestingsplannen heeft geleid. Noa 40 

geeft aan dat door de sterke groei van bijvoorbeeld Informatiewetenschappen er noodlokalen 41 

en interne verhuizing hebben plaatsgevonden. Er zou echter ook de mogelijkheid bestaan om 42 

bij te bouwen op het Science Park ruimte te delen met andere faculteiten. Tijmen vraagt of het 43 

samenwerken in onderzoek de belangrijkste motivatie is, maar dat dit ook zonder verhuizing 44 
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bewerkstelligd kan worden. Noa beaamt dit, maar stelt dat de plannen voor gezamenlijk 45 

onderzoek al langer bestaan dat de toenemende groei aan de FNWI. 46 

Tijmen stelt dat deze plannen geen investering betreffen, omdat er geen geldstroom is en 47 

slechts een huurcontract. De James Wattstraat staat echter wel in het Huisvestingsplan 48 

opgenomen en de VSNU heeft ook aangegeven dat voor instemmingsrecht op de plannen het 49 

een investering moet betreffen. Noa geeft aan dat er geen huurovereenkomst wordt gesloten, 50 

maar een gebruikersovereenkomst waarbij enkel wordt gekeken naar het verschil in m2 tussen 51 

de afname door beide partijen. Als de afname gelijk is zal er ook geen geldstroom zijn. Wel 52 

zullen er investeringen nodig zijn om de verhuizing te faciliteren.  53 

Lianne vraagt naar de begrote 20 miljoen voor investeringen. Noa legt uit dat deze 20 miljoen 54 

waar nodig gebruikt zal worden om medewerkers en/of onderzoekers naar het Science Park te 55 

halen en aldaar kleine verbouwingen te bekostigen. Wanneer de plannen met SRON wijzigingen 56 

dan zal het geld anders geïnvesteerd worden. 57 

Anna vraagt in hoeverre de negatieve adviezen van de FSR’en doorslaggevend zullen zijn. Noa 58 

geeft aan dat het College heeft gezegd deze adviezen serieus te nemen, maar ze verwacht niet 59 

dat deze adviezen van grote invloed zullen zijn.  60 

Lianne vraagt in hoeverre het is geprobeerd om formele rechten aan de medezeggenschap te 61 

geven over de gebruikersovereenkomst. Alex zegt dat dit vaak geprobeerd is. Daan stelt voor 62 

om instemmingsrecht te vragen op basis van het vertrouwen dat het College zou moeten 63 

hebben in de redelijkheid van de medezeggenschap. Tijmen stelt dat de medezeggenschap 64 

instemming zou moeten hebben op de investeringen, maar dit nu ook wil op de verhuizing. 65 

Lianne stelt dat er niet vastgesteld is wat er precies onder de hoofdlijnen van de begroting valt. 66 

De plannen worden nu gepresenteerd als gebruikersovereenkomst, terwijl het ook een 67 

financiële investering betreft. Noa legt uit dat er voor deze vorm gekozen is om het financieel 68 

overleg tussen de UvA en VU mogelijk te maken. Hierdoor is de stemming over de centrale 69 

begroting het laatste moment voor inspraak door de medezeggenschap.  70 

Er wordt besproken hoe het proces van G(O)V’s ingestoken kan worden na de afstemming van 71 

de begroting en of er eerder instemmingsrecht op de plannen is toegezegd. Er wordt momenteel 72 

gewacht op de officiële reactie van Erik Boels. Tijmen Noa en Alex schrijven een update voor de 73 

GV. (actiepunt)  74 

9. Brief UvA-VU 
De CSR besluit of hij de brief met zorgen over de FNWI-verhuizing naar de Zuid-as wil 75 

ondertekenen. 76 

Alex legt uit dat voorafgaand aan het winterreces de centrale en facultaire raden van de UvA en 77 

VU de samenwerkingsplannen hebben besproken en naar aanleiding hiervan is besloten om een 78 

brief op te stellen.  79 

Lianne vraagt of er plannen zijn om de BackOffice te harmoniseren. Noa geeft aan dat dit 80 

voortkomt uit het gebruik van twee systemen wanneer er medewerkers binnen een joint degree 81 

die vervolgens in dienst van de VU zijn. Het is duur en onwerkbaar om twee systemen naast 82 

elkaar aan te houden.  83 

Anna vraagt onder welke OER een opleiding valt wanneer het een gedeeld programma betreft. 84 

Noa geeft aan dat bij een joint degree de OER van de penvoerder van toepassing is. Daarnaast 85 

leveren deze opleidingen problemen voor de medezeggenschap, wegens de facultaire en 86 

centrale vertegenwoordiging aan de instellingen.  87 
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Sacha stelt voor om de brief ook door OR’en te laten ondertekenen, maar Noa stelt dat de brief 88 

vanuit een onderwijsperspectief geschreven is om op de onderzoeksplannen te reageren. Een 89 

OR brief zou geen soortgelijke strekking hebben.  90 

 91 

Stemvoorstel: De CSR besluit om in te stemmen met de voorliggende brief over de zorgen 92 

omtrent de bètasamenwerking en de verhuisplannen.  93 

Voor: 12 94 

Tegen: 0 95 

Blanco: 0 96 

Onthouding: 0 97 

Het stemvoorstel is aangenomen. 98 

Er wordt afgesproken dat eventuele grote veranderingen in de conceptbrief worden voorgelegd 99 

in een redactionele ronde, maar dat vergaande wijzigingen nogmaals in de PV zullen worden 100 

besproken.  101 

10. UvA-VU debat 
De CSR besluit of hij mee wil organiseren aan een debat over de UvA-VU ontwikkelingen op de 102 

FNWI. 103 

Noa legt uit dat er een debat door studievereniging VIA en de FSR FNWI georganiseerd zal 104 

worden. De CSR kan dit debat ondersteunen, promoten en helpen opzetten. Het debat is vooral 105 

interessant voor de mensen op het Science Park en de FNWI, maar is voor iedereen 106 

toegankelijk.  107 

Anna stelt voor om te helpen flyeren en de FSR’en te vragen hun achterban te informeren. Daan 108 

stelt voor het evenement te delen op Facebook, in de agenda op de website en in de nieuwsbrief.  109 

Lianne vraagt of de organisatie spandoeken zal ophangen, maar dit is niet zo.  110 

Er zijn geen bezwaren tegen het ondersteunen van het debat. 111 

11. Studentenraadsdebat 
De CSR bespreekt het studentenraadsdebat dat eventueel in februari georganiseerd wordt. 112 

Lianne geeft aan dat eind februari ook de Docent van het Jaar-verkiezingen zijn.  113 

Tijmen stelt voor om ondanks een mandaat voor V&C de bespreking van de organisatie op een 114 

later moment ook plenair te doen. Daan en Anna achten dit niet nodig. Er wordt voorgesteld dat 115 

V&C het mandaat voor de organisatie krijgt, maar dat wanneer er grote onderwerpen spelen 116 

deze plenair worden besproken.  117 

 118 

Stemvoorstel: De CSR besluit een studentenraadsdebat te organiseren in februari, zoals 119 

beschreven in het vergaderstuk voor de PV. 120 

Voor: 11 121 

Tegen: 0 122 

Blanco: 0 123 

Onthouden: 1 124 

Het stemvoorstel is aangenomen. 125 

V&C krijgt per acclamatie om het debat te organiseren. 126 

12. GV: UvA-HvA 
De CSR bespreekt de ontwikkelingen op het gebied van UvA-HvA. 127 
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Er is gisteren een gesprek gevoerd tussen het College, de COR en de CSR waarin werd 128 

geprobeerd om de vragen die in de afstemmingsbrief zijn gesteld te beantwoorden. Het College 129 

heeft met de Raad van Toezicht afgesproken dat het instemmingsproces 1 maart rond is. 130 

Hiervoor kon worden gekozen tussen het reguliere medezeggenschapstraject van 6 weken of 131 

een vernieuwd instemmingsverzoek op basis van 2 weken aan gesprekken; de voorkeur ging 132 

naar de tweede optie. Vrijdag 13 januari wordt het antwoord van het College verwacht. 133 

Volgende week zullen er gesprekken worden georganiseerd over o.a. de fiscaliteit en de 134 

escalatieprocedure. Eind januari volgt vervolgens het definitieve nieuwe instemmingsverzoek, 135 

waarin de zelfde vijf zaken voorliggen, maar met een meer uitgebreide toelichting. Er zullen 136 

G(O)V’s worden gepland op 3 februari en eventueel 24 februari.  137 

Daan zou graag zien dat er ook gesproken wordt over de voorwaarden op basis waarvan de 138 

volgende evaluatie van de samenwerking wordt uitgevoerd. Er is niet genoeg gesproken over 139 

het proces van deze evaluatie en de betrekking van de medezeggenschap hier in. Daarnaast 140 

wordt er waarschijnlijk een verzachtende clausule over de termijn waarop de evaluatie 141 

plaatsvindt opgenomen. Daan meent dat als dit het geval is de kans tot instemming met de 142 

plannen wordt vergroot. Tijmen stelt dat er ook meer inspraak zou moeten zijn op de 143 

opdrachtformulering. Daan zou de opdrachtformulering meer gekoppeld willen zien aan de 144 

evaluatie, zodat duidelijk wordt of/hoe splitsing op lange termijn mogelijk is. Hij ziet graag dat 145 

het optimaliseren van de dienstverlening in de opdrachtformulering meer wordt gekoppeld aan 146 

een evaluatie van de organisatorische structuur, omdat het verbeteren van processen wellicht 147 

afhankelijk is van een verandering in de organisatiestructuur. Om deze redenen moet de optie 148 

tot ontvlechting in de evaluatie worden meegenomen. Tijmen vult aan dat er uit de evaluatie 149 

helder naar voren moet komen welke problemen bij de diensten voortkomen uit de 150 

organisatiestructuur, maar ook wat deze organisatiestructuur oplevert.  151 

Tijmen ziet graag toegelicht waarom er ondanks het advies van Deloitte over het splitsen of 152 

samenblijven er wordt gekozen voor een langere procedure. Daan ziet dit ook als belangrijke 153 

basis om het gesprek met de voorstanders van splitsing aan te gaan.  154 

 155 

Er zal op reguliere basis informatie worden verstrekt aan de raadsleden en een gezamenlijke 156 

discussie worden gevoerd over de laatste ontwikkelingen, bijvoorbeeld tijdens een heimiddag 157 

voorafgaand aan de laatste GV op basis van uitgebreid vergaderstuk. Raadsleden denken actief 158 

na welke informatie er mist of op welke punten er verheldering nodig is. (actiepunt) Alex 159 

stuurt een overzicht van alle documenten aan de GV. (actiepunt)  160 

Er wordt besproken hoe de stemverhoudingen tijdens de afstemming lagen. 161 

13. W.v.t.t.k. 
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 162 

14. Rondvraag  
- Daan heeft de FSR’en van de FMG, FdR en FEB gemaild om te vragen of ze het een goed plan 163 

vinden om de REC-gebouwen van een naam te zien, in plaats van de huidige letters. Tijmen 164 

geeft aan dat de gebouwen op Science Park ook met letters aangeduid worden. 165 

- Daan geeft aan dat de CSR veel klachten over de catering heeft ontvangen. Hij stelt voor om 166 

hierover een meldpunt op Facebook op te zetten. Dit zal binnen O&F worden besproken. Noa 167 

vraagt of er afspraken zijn gemaakt over het aanbieden van een goedkope basismaaltijd, maar 168 

Lianne vertelt dat er geen prijsafspraak gemaakt is. 169 
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- Anna ziet graag dat er een dossierhouderdocument voor CSR en FSR’en wordt opgesteld. 170 

Lianne stelt dat dit document al bestaat, maar wellicht bijgewerkt kan worden. (actiepunt) 171 

- Anna vraagt of raadsleden punten willen aandragen voor het studieverenigingenoverleg. 172 

- Anna stelt dat het College zou kijken in hoeverre de grafische ondersteuning en vertalingen 173 

gefaciliteerd kunnen worden. Ze zal navragen of hier meer over bekend is.    174 

15. Sluiting 
Alex sluit de vergadering om  13:55 uur. 175 

Besluiten 
170111-01 De CSR besluit om in te stemmen met de voorliggende brief over de zorgen  176 

  omtrent de bètasamenwerking en de verhuisplannen.  177 

170111-02  De CSR besluit een studentenraadsdebat te organiseren in februari, zoals  178 

  beschreven in het vergaderstuk voor de PV. 179 

Actielijst 
170111-01  Sacha stuurt het FSR-FMG advies over studentpsychologen door aan Annabel. 180 

170111-02  De Studentassessor-CvB zoekt de informatie en presentatie over psychische  181 

  welzijn van studenten aan de UvA op en stuurt deze informatie door aan Annabel. 182 

170111-03  Annabel vraagt de GOR of de CSR de adviesaanvraag over Student Services mag  183 

  inzien. 184 

170111-04  Alex, Tijmen en Noa schrijven een uitgebreide update over de begroting en de  185 

  UvA-VU samenwerking voor de GV. 186 

170111-05  Alex stuurt alle stukken over de UvA-HvA ontvlechting aan de GV-leden. 187 

170111-06  Raadsleden gaan actief na welke informatie zij eventueel missen om een besluit te  188 

  nemen over de UvA-HvA ontvlechting en geven dit tijdig aan. 189 

170111-07  Afgevaardigden vragen hun FSR om het dossierhouderoverzicht op de Drive bij te  190 

  werken. 191 

161221-01 Lianne wint informatie in bij Jack Jan Wirken over de ontslagprocedure van dhr. 192 

  Valkhof, de naleving van het beoordelingsvoorschrift, de argumentatie om artikel  193 

  21 van de WOR toe te passen en eventuele implicaties hiervan. 194 

161221-02  Mark en Lianne stellen een bericht aan de FSR-FdR over de facebookpost op en  195 

  treden na het reces hierover in gesprek. 196 

161221-03 O&O bespreekt het schrijven van een ongevraagd advies over Blended Learning. 197 

161214-01 O&O agendeert een bespreking van de DLO Canvas. 198 

161207-02 De commissievoorzitters agenderen een bespreking van  het verschil tussen  199 

  informerende en beeldvormende vergaderstukken en denken na over een  200 

  werkvoorstel. 201 

161207-05  Tijmen en Manouk zoeken uit hoe de brede werkgroep, waarin o.a. de kosten die  202 

  aan studenten doorgerekend mogen worden, zal worden opgezet. 203 

161116-08  Afgevaardigden bespreken de planning en uitvoering van onderhoud aan  204 

  Blackboard aan hun faculteit. 205 

161102-04  Daan coördineert de solidaire betaling van de verkeersboete van het  206 

  inwerkweekend. 207 

161012-06  Raadsleden werken de informatie over hun dossier voor de website bij. 208 
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Pro memorie 
140908-04  Het DB ziet streng toe op nazendingen voor en laatkomers op de PV.  209 

140908-04  Op documenten voor externe communicatie wordt altijd een dubbelcheck op de 210 

spelling uitgevoerd. Commissievoorzitters zijn hier eindverantwoordelijk voor. 211 

141208-04 Commissievoorzitters geven na hun commissievergadering door wat er in de 212 

media moet komen. 213 

150420-01 Alle DB-leden sturen voor zondagavond 20:00 uur hun update. 214 

150907-02 Lianne stuurt iedere maandag een mail met alle activiteiten van de aankomende 215 

week.  216 

150928-01 Het DB houdt de inwerkmap en ideeën voor de inwerkweken bij.  217 

150928-02 Tamara verstuurt direct na afloop van de PV de actiepunten naar de raad. 218 

150928-08 De commissievoorzitters bedenken welke contacten voor hun commissie relevant 219 

zijn als de raad een persbericht of oproep wil versturen.  220 

151019-03 Lianne stuurt nadat het verslag van de PV is rondgestuurd een overzicht van de 221 

onderwerpen waarvan de CSR graag input wil van de FSR’en naar de 222 

afgevaardigden. 223 

160502-01 De planten worden goed verzorgd door Lianne en Anna. 224 

161017-04 De commissievoorzitters zien toe op betere terugkoppeling uit werk-, stuur- en 225 

  Klankbordgroepen naar de CV. 226 

161017-05 De commissievoorzitters zien toe op een diverse verdeling van sprekers op de OV. 227 

161031-01 Lianne organiseert met enige regelmaat leuke raadsuitjes. 228 

161130-01 Raadsleden sturen voorafgaand aan de PV tijdsbesparingstips op, zodat de tip  229 

  van de week aan het begin van de vergadering gedeeld kan worden. 230 

160929-08  Tijmen koopt cadeaus (middels “just in time management”) voor  231 

  constitutieborrels en legt deze op de raadkamer.  232 
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