
 

 

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

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

Conceptagenda 
1. Opening 
2. Post 
3. Vaststellen verslagen en doornemen actielijst 
4. Mededelingen 
5. Update DB, commissies, afgevaardigden en studentassessor 
6. Vaststellen agenda 
7. OV nabespreken 
8. WC-krant/nieuwsbrief planning 
9. Profileringsfonds 
10. UvA-HvA 
11. Collegegeldvrij besturen 
12. D&D referendum uitslagen 
13. Studiesucces 
14. Model-OER 
15. W.v.t.t.k. 
16. Rondvraag  
17. Sluiting 

1. Opening 
Alex opent de vergadering om 12:02uur en heet iedereen welkom. 1 

2. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  2 

3. Vaststellen verslag en actielijst 
 Het verslag van 11 januari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 3 

De actielijst wordt doorgenomen. 4 

4. Mededelingen 
- Mark en Annabel zijn afwezig.  5 

 

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

  

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

Afwezig Mark Džoljić, Annabel Wildschut 

Gast Linda van Exter (Studentassessor-CvB) 

Notulist Tamara van den Berg 
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- Komend weekend is het evaluatieweekend, waarvoor de nieuwe planning spoedig wordt 6 

doorgestuurd. 7 

- Donderdag 19 januari 12-13uur is er een overleg tussen de CSR en commissie D&D.  8 

-Vrijdag 20 januari wordt er voor de GV een extra informatiebijeenkomst over de UvA-HvA 9 

ontvlechting georganiseerd.  10 

- Op maandag 6 februari wordt een hei-avond tussen het College en de CSR ingepland. 11 

- De Studentassessor-CvB geeft aan graag met alle raadsleden individueel af  te spreken.  12 

- Tjapko vertelt dat Arthur Salomon online hoorcolleges wil afschaffen n.a.v. het Blended 13 

Learning rapport.  14 

5. Update DB, commissies, afgevaardigden en studentassessor 
De updates worden kort besproken. 15 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. D&D wordt eerder behandeld. 16 

7. OV nabespreken 
Daan, Lianne, Noa, Tijmen en Alex geven aan positief te zijn over de OV. Het gebruik van een 17 

kleine vergadertafel werkte goed. Alex is tevreden dat er expliciet is gesproken over de 18 

investering in de bètasamenwerking en Daan stelt voor om verzoeken om instemmingsrecht 19 

explicieter te behandelen.   20 

Lianne vraagt of de raad wil nadenken welk delen van de vergadering er gebruikt kunnen 21 

worden voor de TAQT-evaluatie.   22 

O&O mailt de zienswijze van de CSR op masterselectie naar het College.  (actiepunt) 23 

8. WC-krant planning 
Daan vertelt dat er in de CV’s wordt besloten wat er in de WC-krant geplaatst kan worden. V&C 24 

kiest tijdens hun volgende CV wat er geplaatst zal worden op basis van deze lijst en de eerste 25 

versie van de stukjes die op dinsdag al aangeleverd zijn. Vervolgens maakt Daan de WC-krant en 26 

zijn er twee dagen om dit te herzien. De krant wordt op donderdagavond geprint en vrijdag 27 

opgehangen. De frequentie waarop de WC-krant verschijnt is ongeveer 1x per maand. 28 

9. D&D referendum uitkomsten 
Uitslagen; Sacha vraagt naar de wijze waarop de uitslagen naar buiten zijn gebracht. Daan 29 

vertelt dat de commissie zelf de uitslagen wilde aandragen bij de contactgroep, maar omdat dit 30 

betekent dat de uitslagen openbaar zouden worden, heeft het College aangegeven de gegevens 31 

graag zelf te ontvangen zodat ze niet via Folia naar buiten komen.  32 

Morgenochtend treedt de CSR in gesprek met het College over de uitslagen. Hier zal kort 33 

worden gesproken over het proces, de wijze van facilitering door het College, concrete reactie 34 

op de uitslagen en de eventuele mogelijkheid om de samenstelling van faculteiten te evalueren. 35 

Daan stelt dat er niet langer gesproken kan worden over het ‘betrekken en informeren’ van de 36 

academische gemeenschap, omdat de meerderheid heeft aangegeven meer formele rechten en 37 

inspraak aan de universiteit te willen zien. Gerwin stelt voor om dan proactief aan te geven wat  38 

voor rechten er gewenst zijn. Daan stelt voor om met de dossierhouders van de FSR’en de 39 

pijnpunten te bespreken en te onderzoeken waar meer formele rechten wenselijk zijn. Tijmen 40 

vraagt of er de mogelijkheid bestaat om verschillende rechten toe te kennen binnen de 41 
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afzonderlijke faculteiten.  Linda van Exter geeft aan dat de CSR tijdig moet bedenken en 42 

aangeven of hij wil dat dergelijk beleid centraal bedacht en ingestoken moet worden of niet. 43 

Alex geeft aan dat centraal beleid soms ook wenselijk is.   44 

Anna wil het College herinneren aan de afspraken die zijn gemaakt voor de ondersteuning van 45 

de medezeggenschap. 46 

 47 

Senaat en charter; Daan geeft aan dat uit deze ruwe gegevens in ieder geval wel al blijkt dat de 48 

UvA positief staat tegenover de senaat en de charter. Anna vraagt in hoeverre er wordt gekeken 49 

naar de verschillen tussen de faculteiten en hoe de resultaten gebruikt moeten worden per 50 

faculteit. Daan stelt dat voor organen als een senaat en een charter het ook belangrijk is dit 51 

centraal in te steken. Gerwin vind het belangrijk voor de representativiteit van de senaat om 52 

goed te kijken hoe de faculteiten verschillen. Ook moet er goed worden nagedacht hoe de senaat 53 

vormgegeven wordt binnen de WHW. Manouk stelt voor om bij het College aan te dringen op 54 

het opstellen van een tijdpad, zodat de plannen niet pas tijdens de zomer worden voorgelegd. 55 

Tijmen wil graag het gesprek over de verdeling (medewerkers/studenten) en de grootte van 56 

het orgaan goed voeren voordat het proces wordt ingegaan. Daan zou graag de commissie 57 

betrokken houden bij dit proces. 58 

Anna meent dat het goed is als er een charter wordt opgesteld, maar dat dit wel sterk 59 

afhankelijk is van de inhoud. Lianne stelt voor de senaat het charter op te laten stellen, maar 60 

Daan geeft aan dat de senaat zal toetsen aan het charter en deze dus niet eerst zelf kan 61 

opstellen. Anna stelt voor een onafhankelijk orgaan het charter op te laten stellen. Gerwin 62 

vraagt om als CSR aan te geven actief betrokken te willen zijn, bijvoorbeeld middels 63 

instemmingsrecht. Daan geeft aan dat de OR en SR de meest bevoegde organen zijn wegens hun 64 

democratisch mandaat. Anna stelt voor om studieverenigingen te betrekken.  65 

10. Profileringsfonds 
Anna stelt voor om de studieverenigingen meer te betrekken bij het profileringsfonds en Sacha 66 

geeft aan dat dit middels een enquête reeds is geprobeerd. Sacha neemt contact op met ASVA 67 

over het profileringsfonds en de betrekking studieverenigingen. (actiepunt)   68 

Sacha geeft aan dat de werkgroep open staat voor alle suggesties. Gerwin vraagt in hoeverre de 69 

problemen met de individuele eisen worden meegenomen. Daan vraagt naar het onderscheid 70 

tussen de individuele eisen en categorieën. Daan vraagt of de hoeveelheid van georganiseerde 71 

evenementen als parameter kan gelden. Tjapko bevraagt of sport opgenomen moet worden in 72 

het profileringsfonds. Anna ziet graag een heldere procedure opgenomen hoe een besluit over 73 

het profileringsfonds aangevochten kan worden.  74 

11. UvA-HvA 
Tijmen stelt voor om gezamenlijk te bepalen welke feiten er worden aangedragen in de 75 

concepttoelichting en te bepalen hoe dit van invloed zal zijn op de gecombineerde diensten. 76 

Daarnaast moet helder worden wat er in de toelichting opgenomen staat en wat er in bijlagen 77 

wordt aangedragen. Tijmen stelt voor om een close reading te organiseren van alle documenten 78 

die nu bij de GV voorliggen. (actiepunt) 79 
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12. Collegegeldvrij besturen 
Sacha legt uit dat direct uit de WHW volgt dat er bij collegegeldvrij studeren en geen vakken 80 

meer gevolgd mogen worden. Daan stelt voor om deze wijze van  besturen meer te koppelen 81 

aan democratiserende maatregelen, zoals momenteel er problemen bij de OC spelen.  82 

Lianne stelt dat collegegeld wordt gebruikt voor de infrastructuren aan de universiteit waar ene 83 

student ook gebruik van maakt tijdens een voltijd bestuursjaar. Sacha stelt voor het 84 

profileringsfonds te koppelen aan collegegeldvrij besturen, maar Tijmen meent dat deze twee 85 

zaken gescheiden zijn en stelt voor het collegegeld direct met DUO te verrekenen. Lianne 86 

vermoedt dat dit niet mogelijk is wegens een landelijk systeem en betaling aan de instelling. 87 

Gerwin stelt dat het misschien voordeliger kan zijn om voor collegegeldvrij besturen te gaan 88 

wanneer niet aan de individuele eisen voor het profileringsfonds wordt voldaan. Daan stelt dat 89 

de rijksbekostiging niet verandert wanneer een student collegegeldvrij bestuurt. Sacha vraagt 90 

of studenten die instellingscollegegeld betalen ook onder de regeling kunnen vallen. 91 

13. Studiesucces 
Lianne vertelt dat er vroeger een onderwijskundig expertisecentrum bestond en dat het 92 

voorstel nu is om op basis van kleine projecten een centrum op te stellen.  93 

Docentprofessionalisering; Daan geeft aan dat het belangrijk is dat docenten hier uren voor 94 

krijgen. Lianne geeft aan dat het belangrijk is dat het geen vorm van verplichting betreft. Ali 95 

stelt dat de kennisdeling op basis van BKO’s niet uitgebreid genoeg is, maar dat het goed zou 96 

zijn wanneer dit meer gebeurt. Lianne stelt dat BKO/SKKO kan werken, afhankelijk van de 97 

invulling. Daan vraagt of het beter is om dit facultair in te steken en centraal kleine centra voor 98 

uitwisseling op te zetten. Alex stelt voor om meermaals per jaar een conferentie te organiseren.  99 

Meer flexibiliteit jaarindeling; Anna vraagt of studenten die fulltime staan ingeschreven voor 100 

(dag)onderwijs ook verplicht mogen worden om avondcolleges te volgen. Ook vraagt ze naar de 101 

tentamens in de vakantieperiode. (actiepunt) Lianne geeft aan dat roostering een onderdeel 102 

van de OER is en dat de indeling van herkansingen (deels) voorkomt uit studiesucces.  103 

Daan vraagt of studenten vrij moeten zijn om voor tentamens te leren, waarop Lianne uitlegt 104 

dat er binnen studiesucces geen onderscheid wordt gemaakt tussen de leerfase en de toetsfase. 105 

Sacha vindt het problematisch dat de vakken met evenveel EC vaak gelijktijdig worden 106 

aangeboden.  107 

Student engagement; Daan meent dat hieronder de extra-curriculaire activiteiten die aan de 108 

opleiding zijn gerelateerd vallen. Sacha meent dat het contact tussen studievereniging en 109 

opleiding vaak nog verbeterd kan worden. Tijmen stelt voor om leesclubjes te laten 110 

organiseren. Alex stelt da de indeling van gebouwen, diensten en de omgeving het moeilijk 111 

maakt om engagement te voelen. Daan stelt voor om meer common rooms te creëren en om 112 

studenten vaker uit te nodigen voor academische activiteiten. Sacha vult aan dat ook onder de 113 

academici het gevoel dat studenten onderdeel van de universiteit zijn moet worden vergroot. 114 

Gerwin stelt voor om bij matching niet alleen aandacht voor de opleiding te hebben, maar ook 115 

voor de universiteit als instelling, zodat studenten beter kunnen  inschatten of ze zich thuis 116 

voelen. Alex stelt voor om de diensten te stimuleren om studenten in dienst te nemen. 117 

14. Model-OER 
Manouk geeft aan dat het een mogelijkheid is om een ongevraagd advies te schrijven over het 118 

deel van de M-OER dat bindend is voor alle faculteiten. Zo worden er momenteel geen cijfers 119 

tussen de 5 en 6 toegekend. Daan en Alex geven aan geen bindende m-OER te willen en alles 120 

graag facultair vastgelegd te zien. Manouk legt uit dat dit momenteel zo vastgelegd is wegens 121 
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problemen met SIS. Gerwin zal uitzoeken binnen GALOP hoe deze registratie in SIS problemen 122 

oplevert en verholpen kan worden. (actiepunt) Ali geeft aan dat dit ook voordelen heeft, omdat 123 

een deel van de cijfers voor studenten zo omhoog wordt afgerond. Lianne vindt het onwenselijk 124 

dat alle cijfers tussen de 5,6 en 6,2 naar een 6 worden afgerond. Ze vindt het problematisch dat 125 

er wel cijfers worden gebruikt, maar op inconsequente wijze. Er moet dan worden gekozen om 126 

het BSA te verlagen of een ander systeem te gebruiken. Daan stelt dat deze verschillende cijfers 127 

ondanks de afronding wel een ander signaal naar studenten afgeven en vindt het niet goed als 128 

cijfers hoog worden afgerond zonder dat hier inzet van studenten achter zit. Gerwin geeft aan 129 

voor een centraal onderdeel in de m-OER te zijn, maar vindt deze wijze van becijfering 130 

onwenselijk. Ali verwacht niet dat faculteiten dit systeem willen invoeren wanneer het niet 131 

centraal verplicht wordt. Alex stelt voor om dit te bespreken met de FSR’en tijdens het VZO. 132 

(actiepunt) 133 

Anna stelt dat de kwaliteit van onderwijs in het geding komt wanneer er sprake is van 134 

compatitive grading. Tijmen stelt positief te staan tegenover de centrale plagiaatregeling. Sacha 135 

vraagt naar de wijziging in de geldigheidsduur van tentamencijfers. Gerwin stelt dat 136 

tentamenresultaten niet mogen vervallen, tenzij aantoonbaar is dat de kennis verloren gaat of 137 

achterhaald is. Graag ziet hij de bepalingen hierover wel centraal opgenomen, mede wegens de 138 

wettelijke bepalingen waaraan getoetst wordt. Er wordt een wetsvoorstel besproken in de 139 

Tweede Kamer, waarover Manouk meer informatie zal inwinnen. (actiepunt) Ali geeft aan dat 140 

de m-OER nu voorlicht, omdat de WvB er in moet worden opgenomen.   141 

15. W.v.t.t.k. 
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 142 

16. Rondvraag  
- Ali vraagt de afgevaardigden om bij hun FSR te vragen naar de contactpersoon voor het 143 

programmaplan instellingstoets en de dossierhouders internationalisering.   144 

- Gerwin noemt de studentenraadsverkiezingen in mei. Sacha geeft aan dat V&C hier mee 145 

begonnen is en nog twee vrijwilligers zoekt.  Gerwin geeft zich op.   146 

- Sacha heeft volgende week een bijeenkomst van de programmagroep REC BCD, waar o.a. 147 

gesproken zal worden over het installeren van kluisjes.   148 

- Lianne vraagt raadsleden om hun beschikbaarheid voor het komende semester door te geven.  149 

- De PV op 25 januari is 10.00-13.00uur.   150 

- Vanavond is de assessorenborrel.   151 

- Op 26 januari viert Alex haar verjaardag tijdens de CREA-borrel.  152 

17. Sluiting 
Alex sluit de vergadering om  14:43 uur. 153 

Besluiten 
Geen besluiten. 154 

Actielijst 
170118-01 O&O stuurt de CSR-visie op masterselectie naar het College. 155 

170118-02 Sacha neemt contact op met ASVA over het profileringsfonds en de betrekking van  156 

  studieverenigingen. 157 
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170118-03 Tijmen organiseert een moment om de GV-documenten grondig door te lezen.  158 

170118-04 O&O bekijkt in het kader van studiesucces of studenten avondcolleges en  159 

–tentamens mogen weigeren en  of tentamens in de vakantieperiode zijn  160 

toegestaan. 161 

170118-05 Alex en Lianne bespreken de m-OER met de voorzitters van de FSR’en. 162 

170118-06 Gerwin bespreekt in GALOP de mogelijkheden om (eind)cijfers tussen de 5,0 en  163 

  6,0 in SIS te registreren. 164 

170118-07 Manouk zoekt uit welk wetsvoorstel er momenteel in de Tweede Kamer wordt  165 

  behandeld aangaande de frauderegeling en de geldigheid van tentamencijfers. 166 

170111-01  Sacha stuurt het FSR-FMG advies over studentpsychologen door aan Annabel. 167 

170111-02  De Studentassessor-CvB zoekt de informatie en presentatie over psychische  168 

  welzijn van studenten aan de UvA op en stuurt deze informatie door aan Annabel. 169 

170111-03  Annabel vraagt de GOR of de CSR de adviesaanvraag over Student Services mag  170 

  inzien. 171 

170111-04  Alex, Tijmen en Noa schrijven een uitgebreide update over de begroting en de  172 

  UvA-VU samenwerking voor de GV. 173 

170111-05  Alex stuurt alle stukken over de UvA-HvA ontvlechting aan de GV-leden. 174 

170111-06  Raadsleden gaan actief na welke informatie zij eventueel missen om een besluit te  175 

  nemen over de UvA-HvA ontvlechting en geven dit tijdig aan. 176 

170111-07  Afgevaardigden vragen hun FSR om het dossierhouderoverzicht op de Drive bij te  177 

  werken. 178 

161221-01 Lianne wint informatie in bij Jack Jan Wirken over de ontslagprocedure van dhr. 179 

  Valkhof, de naleving van het beoordelingsvoorschrift, de argumentatie om artikel  180 

  21 van de WOR toe te passen en eventuele implicaties hiervan. 181 

161221-02  Mark en Lianne stellen een bericht aan de FSR-FdR over de facebookpost op en  182 

  treden na het reces hierover in gesprek. 183 

161221-03 O&O bespreekt het schrijven van een ongevraagd advies over Blended Learning. 184 

161214-01 O&O agendeert een bespreking van de DLO Canvas. 185 

161207-02 De commissievoorzitters agenderen een bespreking van  het verschil tussen  186 

  informerende en beeldvormende vergaderstukken en denken na over een  187 

  werkvoorstel. 188 

161207-05  Tijmen en Manouk zoeken uit hoe de brede werkgroep, waarin o.a. de kosten die  189 

  aan studenten doorgerekend mogen worden, zal worden opgezet. 190 

161102-04  Daan coördineert de solidaire betaling van de verkeersboete van het  191 

  inwerkweekend. 192 

161012-06  Raadsleden werken de informatie over hun dossier voor de website bij. 193 

Pro memorie 
140908-04  Het DB ziet streng toe op nazendingen voor en laatkomers op de PV.  194 

140908-04  Op documenten voor externe communicatie wordt altijd een dubbelcheck op de 195 

spelling uitgevoerd. Commissievoorzitters zijn hier eindverantwoordelijk voor. 196 

141208-04 Commissievoorzitters geven na hun commissievergadering door wat er in de 197 

media moet komen. 198 

150420-01 Alle DB-leden sturen voor zondagavond 20:00 uur hun update. 199 

150907-02 Lianne stuurt iedere maandag een mail met alle activiteiten van de aankomende 200 

week.  201 

150928-01 Het DB houdt de inwerkmap en ideeën voor de inwerkweken bij.  202 

150928-02 Tamara verstuurt direct na afloop van de PV de actiepunten naar de raad. 203 
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150928-08 De commissievoorzitters bedenken welke contacten voor hun commissie relevant 204 

zijn als de raad een persbericht of oproep wil versturen.  205 

151019-03 Lianne stuurt nadat het verslag van de PV is rondgestuurd een overzicht van de 206 

onderwerpen waarvan de CSR graag input wil van de FSR’en naar de 207 

afgevaardigden. 208 

160502-01 De planten worden goed verzorgd door Lianne en Anna. 209 

161017-04 De commissievoorzitters zien toe op betere terugkoppeling uit werk-, stuur- en 210 

  Klankbordgroepen naar de CV. 211 

161017-05 De commissievoorzitters zien toe op een diverse verdeling van sprekers op de OV. 212 

161031-01 Lianne organiseert met enige regelmaat leuke raadsuitjes. 213 

161130-01 Raadsleden sturen voorafgaand aan de PV tijdsbesparingstips op, zodat de tip  214 

  van de week aan het begin van de vergadering gedeeld kan worden. 215 

160929-08  Tijmen koopt cadeaus (middels “just in time management”) voor  216 

  constitutieborrels en legt deze op de raadkamer.  217 
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