
 

 

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. Allocatiemodel 
8. GV voorbereiden 
9. Pilot flexstuderen 
10. Werkafspraken 
11. Collegegeldvrij besturen 
12. Raadssimulatie 
13. D&D: bestuursmodellen 
14. UvA-VU 
15. Statement academische vrijheid (Rudolf Valkhoff)  
16. W.v.t.t.k. 
17. Rondvraag  
18. Sluiting 

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

2. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  2 

3. Vaststellen verslag en actielijst 
Het verslag van 15 februari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.   3 

De actielijst wordt doorgenomen.  4 

 

Notulen van de Plenaire vergadering van de CSR op 
22 februari 2017 

  

Aanwezig 

Anna Caupain, Daan Doeleman (vanaf 13:02), Lianne Hooijmans, Mark Džoljić, Davey Noijens (vanaf 12:09), Tjapko 
van Noort (vanaf 12:02), Sacha Palies, Alex Tess Rutten (vanaf 12:09), Manouk Schippers, Noa Visser (tot 14:37), 
Tijmen de Vos, Gerwin Wezelman, Annabel Wildschut, Ali Yurtseven  

Afwezig - 

Gast Linda van Exter (Studentassessor-CvB)   
Notulist 

 

Tamara van den Berg 

 

  



 

Pagina 2 ~ 7 

Mark zoekt uit of de FSR’en OC-leden op de hoogte zijn van hun positie in de klankbordgroep 5 

Opleidingscommissies. (actiepunt)    6 

161012-06  wordt naar de pro memorielijst doorgeschoven. 7 

4. Mededelingen 
- Daan is later en heeft Alex gemachtigd. Noa moet eerder weg en machtigt Manouk. 8 

- Er zijn LOVUM statuten opgesteld. Het DB gaat akkoord met deze statuten en ze zullen worden 9 

ondertekend wanneer hier geen bezwaren tegen zijn. 10 

- Het DB wil graag een begeleide evaluatie houden en vraagt of hiervoor budget beschikbaar is. 11 

Hier zijn geen bezwaren tegen.  12 

- Woensdag 1 maart 17.00-18.00 geeft de Collegevoorzitter van de VU een rondleiding door het 13 

NU-gebouw. 14 

5. Update DB en/of commissies, afgevaardigden en studentassessor 
De schriftelijke updates worden besproken.  15 

- Alex vertelt dat er tijdens het voorzittersoverleg met voorzitters FSR’en en het CvB geen 16 

inhoudelijk geen nieuwe punten opgekomen zijn, maar er wel is gesproken over de 17 

samenwerking tussen FSR’en en decanen. 18 

- Noa vertelt dat de profielschets DO aan de FNWI in de functieomschrijving vooral gericht is op 19 

medewerkers. 20 

- Sacha vertelt dat aan de FMG bij behandeling van psychisch welzijn ook gesproken wordt over 21 

de mogelijkheid tot het opzoeken van hulp buiten de universiteit om.  22 

- Manouk legt uit dat er veel keuzevakken zullen verdwijnen aan de FGw. Er zullen een aantal 23 

vakken in het vaste pakket worden opgenomen, maar er wordt ook bezuinigd.  24 

- Annabel vraagt naar de seksuele intimidatie die op de UvA heeft plaatsgevonden en de rol van 25 

bewakers. Dit zal worden opgepakt in samenwerking met de Studentassessor-CvB. 26 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 27 

‘Collegegeldvrij besturen’ en ‘D&D: bestuursmodellen’ worden van de agenda gehaald.  28 

7. Allocatiemodel 
De CSR discussieert over het nieuwe allocatiemodel. 29 

Lianne vertelt dat de aangeleverde informatie wellicht achterhaald is. 30 

Annabel vraagt naar de solidariteit van faculteiten. Lianne legt uit dat het model zou moeten 31 

voorzien in solidariteit om de brede universiteit in stand te houden en zo eventuele facultaire 32 

niet-solidariteit op te vangen. Ali stelt dat deze solidariteit noodzakelijk is. Lianne legt uit dat 33 

opname van het AMC op bepaalde wijze in het model hierbij hoort. Ali stelt dat op basis van 34 

solidariteit ook interdisciplinaire opleidingen in stand worden gehouden. 35 

Sacha vraagt of de balans ten opzichte van de actualiteit uit evenwicht is wanneer de 36 

universiteit teveel in zichzelf is gekeerd. Lianne geeft aan dat het idee was om een minder 37 

vraag-gestuurd model op te zetten.  38 

Tjapko stelt dat de solidariteit of brede universiteit ‘tot op bepaalde hoogte’ te ongedefinieerd 39 

is. Lianne legt uit dat dit wel afhankelijk is van de kernwaarden die geformuleerd worden. 40 

Tijmen meent dat het model moet voorzien in toenemende studentenaantallen en de grootte 41 

van werkgroepen. Ali stelt dat opleidingen en faculteiten hier ook eigen verantwoordelijkheid 42 
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in dragen. Lianne stelt dat de solidariteit wel impliceert dat andere faculteiten bijdragen, ook na 43 

slechte keuzes. Alex vult aan dat financiële solidariteit onderbouwd moet worden met 44 

solidariteit in beleid.  45 

8. GV voorbereiden 
De CSR houdt een voorbespreking voor de GV op vrijdag 24 februari (12.00-15.00uur) waar zal 46 

worden gestemd/gesproken over UvA-HvA, Begroting 2017, Voorinvesteringen en lid speciaal 47 

vertrouwen medezeggenschap.  48 

Alex zal vrijdag 24 februari van 10-11uur een lees- en vragenmoment inplannen om de laatste 49 

vragen over de GV-onderwerpen te beantwoorden. (actiepunt) 50 

9. Pilot flexstuderen 
De CSR besluit over de pilot flexstuderen aan de hand van de eventuele toezeggingen van het CvB. 51 

Gerwin vraagt of de toestemming van OC’s voor de komende jaren ook vereist is, en Alex stelt 52 

voor dit expliciet in de brief op te nemen.  53 

 54 

Stemvoorstel: De CSR stemt in met de pilot flexstuderen met in achtneming van de toezegging 55 

door het College van Bestuur dat alleen de opleidingen waarvan OC’s toestemming hebben 56 

gegeven  mee zullen doen. 57 

Voor: 10 58 

Tegen: 2 59 

Blanco: 0 60 

Onthouden van stemmen: 2 61 

Het stemvoorstel is aangenomen.  62 

 63 

De instemmingsbrief moet vandaag worden verstuurd. Alex schrijft de brief en legt hem voor 64 

redactioneel commentaar voor aan de raad.  65 

10. Werkafspraken 
De CSR bespreekt zijn interne werkafspraken. 66 

Algemeen; Er worden wel politieke zaken besproken via digitale kanalen, maar dit levert geen 67 

problemen op. Alex stelt dat de regels niet streng nageleefd en gehandhaafd worden.  68 

Afmeldingen en verzuim; Afmeldingen voor de PV gebeuren niet altijd voor het DB-overleg, maar 69 

het streven is dit zo vroeg mogelijk te doen. Afmeldingen voor commissievergaderingen moeten 70 

binnen de werkafspraken van de commissies worden opgenomen. Vergaderingen van de CSR 71 

moeten de prioriteit hebben in de agenda van raadsleden ten opzichte van persoonlijke 72 

afspraken, maar met uitzondering voor CSR/FSR-gerelateerde afspraken en tentamens.  73 

Raadsstandpunt en minderheidsstandpunten; De onderlinge verwachtingen tussen CSR-CvB-74 

werkgroepen is niet altijd duidelijk. De dossierhouder draagt de verantwoordelijkheid om 75 

standpunten vroeg te bespreken en de werkgroep te informeren over de status van de inbreng. 76 

Dossierhouders moeten vooruit denken, zich proactief opstellen en de onderwerpen uit de 77 

werkgroep vroegtijdig behandelen wanneer mogelijk. Er moet worden nagedacht over 78 

bespreking van de dossiers en punten die aangedragen kunnen worden namens de raad in 79 

werkgroepen, ook voordat deze officieel geagendeerd worden in de werkgroep. 80 

Kantoor; Raadsleden ruimen hun rommel aan het einde van de dag op en spreken elkaar hier 81 

actief op aan. Lianne stelt een corveerooster op. (actiepunt) 82 
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Plenaire vergadering; De deadline voor de PV-vergaderstukken is maandag 16:00uur. Er zal 83 

tijdelijk worden gewerkt met een handhaving van deze regel door mensen die een nazending 84 

hebben op het corveerooster te plaatsen. Raadsleden zijn niet altijd op tijd voor de vergadering 85 

en worden op hun verantwoordelijkheid gewezen.  86 

De werkafspraken worden volgende week verder besproken.   87 

11. UvA-VU 
De CSR wordt geïnformeerd over de inhoud van de instemmingsverzoek en de ontwikkelingen 88 

binnen het dossier. 89 

Noa legt uit dat het voorgenomen besluit 13 besluiten bevat. Allen de punten 5 t/m 8 zijn ter 90 

adviesrecht aan de FSR FNWI voorgelegd, terwijl de punten 1 t/m 4 over onderwijs gaan. Er 91 

wordt morgen met de decaan overlegd of hierover adviesrecht verstrekt zal worden. Het 92 

College gaf aan dat onderwijsinhoudelijke besluiten na de verhuizing zouden volgen, maar 93 

tegelijkertijd moet de visie op onderwijs ook leidend zijn voor de verhuizing. Ali geeft aan dat 94 

de onderwijsinhoudelijke redenen niet ter advies voorgelegd hoeven te worden wanneer er 95 

slechts in het curriculum wordt geschoven, omdat dit binnen de OER valt. Noa vertelt dat de 96 

OC’s niet geïnformeerd zijn over de wijzigingen in het onderwijs die doorgevoerd worden 97 

wanneer er wordt besloten om te verhuizen; dit had wel moeten gebeuren. Tijmen vraagt naar 98 

de brainstorm over mogelijke advies- en instemmingsrechten. Noa stuurt de FSR FNWI-brief 99 

waarin wordt gevraagd om instemmingsrecht en de reactie van de decaan hierop door aan de 100 

CSR. (actiepunt) 101 

Een aantal raadsleden delen de zorgen van de FSR FNWI. Alex legt uit dat de GV 102 

instemmingsrecht heeft op het financiële gedeelte van de verhuisplannen. Sacha stelt dat het 103 

advies van de FSR wordt meegenomen naast het advies van de OR, en dat beiden goed 104 

onderbouwd moeten worden. Noa legt uit waarom het uitbrengen van ‘goed onderbouwd 105 

advies’ een lastig criterium is, en vertelt dat de OR intern verdeeld is over zijn standpunt. De 106 

FSR en OR zullen hierover nog in gesprek treden. Mark stelt dat de inbreng van de academische 107 

gemeenschap serieus genomen zou worden, maar dit is als advies waarschijnlijk niet 108 

doorslaggevend. 109 

Alex ligt toe dat er voor de VU hoge tijdsdruk achter het besluiten over de samenwerking zit. 110 

Noa vertelt dat 1 april de plannen voor het ontwerpen van de onderwijsruimtes gestart moeten 111 

worden, dus er wordt al nagedacht over de inrichting.   112 

12. Raadssimulatie 
De CSR bespreekt de raadssimulatie die hij organiseert voor geïnteresseerden in de mede-113 

zeggenschap. 114 

Het evenement wordt op 3 maart georganiseerd om tijdig te zijn voor de sollicitaties voor de 115 

studentenraadspartijen en wegens het feit dat de campagne voor kandidaatstelling reeds is 116 

begonnen. De simulatie wordt vormgegeven op basis van de casus ‘verhuizing naar de Zuid-as’, 117 

maar dan in fictieve en geanonimiseerde vorm. Raadsleden mogen hun voorkeur voor een rol in 118 

deze simulatie bij Mark aangeven, zodat Mark dit mee kan nemen in de voorbereiding. 119 

(actiepunt) De partijen en FSR’en moeten op de hoogte worden gebracht van de organisatie 120 

van de simulatie. (actiepunt) De uitwerking van de simulatie wordt gedelegeerd aan de 121 

commissie verkiezingen; hier zal ook worden gesproken over de voertaal. 122 
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13. Statement academische vrijheid (Rudolf Valkhoff)  
 De CSR bespreekt een eventueel statement over academische vrijheid. 123 

Annabel stelt voor om te verwijzen naar het statement over academische vrijheid van het 124 

College van Rectoren. Gerwin geeft aan dat er aandacht wordt besteed aan de relatie tussen 125 

individuen en de organisatie, maar ziet graag meer nadruk op het feit dat er geen zelfcensuur 126 

door onderzoekers/onderwijzers toegepast moet worden op basis van verwachte reacties en 127 

kritiek.  128 

Sacha geeft aan dat het statement voortkomt uit het verzoek tot eerherstel voor Rudolf Valkhoff. 129 

Daan stelt dat er een verschil is tussen academische vrijheid en de vrijheid tot meningsuiting 130 

van de academicus. Gerwin stelt dat het causale verband tussen de activiteiten van Valkhoff en 131 

zijn ontslag niet hard te maken waren, en dat dit daarom niet in het statement opgenomen zou 132 

moeten worden. Lianne legt uit dat in het statement dit causale verband niet claimt. Daan ziet 133 

graag dat er een signaal naar docenten wordt gegeven dat ze zich vrij moeten voelen om hun 134 

onderwijs op goede wijze in te richten. Daarnaast stelt Daan voor om te noemen dat bepaalde 135 

(weigering van) werkzaamheden niet tot ontslag zou moeten leiden, zonder te claimen dat hier 136 

in het geval van Valkhoff een causaal verband bestond.   137 

Alex stelt dat er moet worden nagedacht over het tijdstip van uitsturen op basis van politieke 138 

relevatie. Lianne stelt voor om het statement tegelijktijdig met een eventuele brief van de COR 139 

te versturen.  140 

Het statement zal worden herschreven en volgende week ter besluitvorming voorgelegd worden, 141 

waarbij nog ruimte is voor een redactionele ronde. 142 

14. W.v.t.t.k. 
Er is niets ter tafel gekomen. 143 

15. Rondvraag  
- Alex vraagt of er een voorkeur voor open of gesloten stemming tijdens de GV is. Er wordt de 144 

voorkeur gegeven aan een gesloten stemming met de mogelijkheid tot stemverklaringen.  145 

- Gerwin vraagt of de CSR n.a.v. de seksuele intimidatie dit dossier kan oppakken. 146 

- Daan vertelt dat er om 16:00ur een studentenraadsdebat gepland staat. 147 

- Sacha wijst raadsleden op het verslag van de Lunch met de Rector. 148 

- Anna roept raadsleden op om te helpen met de campagne voor de Docent van het Jaar-149 

verkiezingen. 150 

- Tijmen vervangt Tjapko tijdens de communicatieteambijeenkomst op 23 februari.  151 

16. Sluiting 
Mark sluit de vergadering om 15:01 uur. 152 

Besluiten 
170222-01 De CSR stemt in met de pilot flexstuderen met in achtneming van de toezegging  153 

  door het College van Bestuur dat alleen de opleidingen waarvan OC’s toestemming  154 

  hebben gegeven  mee zullen doen. 155 

Actielijst 
170222-01 Mark zoekt uit of de FSR’en en OC’s op de hoogte zijn van hun positie in de  156 
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  klankbordgroep Opleidingscommissies. 157 

170222-02 Alex organiseert een lees- en vragenmoment om de laatste vragen voor de GV te  158 

  beantwoorden. 159 

170222-03 Lianne stelt een corveerooster op. 160 

170222-04 Noa stuurt de FSR FNWI-brief waarin wordt gevraagd om instemmingsrecht op de  161 

  verhuisplannen en de reactie van de decaan hierop door aan de CSR. 162 

170222-05 Raadsleden geven hun voorkeur voor een rol in de raadssimulatie door.  163 

170222-06 Alle raadsleden informeren hun partijen en/of FSR’en over de raadssimulatie. 164 

170215-01 De afgevaardigden en dossierhouders flexstuderen nemen actief contact op met de  165 

  OC’s van opleidingen die mee zouden doen aan de pilot flexstuderen om hun  166 

  schriftelijke toestemming te verkrijgen voor 22 februari.  167 

170215-02 Gerwin stelt een lijst van OC’s die benaderd moeten worden moeten worden voor  168 

  de pilot flexstuderen op en houdt bij welke er schriftelijke toestemming hebben  169 

  verleend.  170 

170215-03 Alex gaat bij Arne Brentjes na of de lijst van opleidingen voor de pilot flexstuderen  171 

  nog up-to-date is. 172 

170215-04 Mark spreekt met de stuurgroep OC’s over de formele betrekking van de CSR en  173 

  FSR’en bij het proces en het opstellen van de visie. 174 

170215-05 Mark bespreekt in de stuurgroep OC’s de financiële toelage die faculteiten aan OC- 175 

  leden toekennen. 176 

170215-06 Davey informeert de raadsleden die hun eigen raadskleding willen betalen over de  177 

  kosten. 178 

170215-07 Raadsleden die hun reiskosten voor het evaluatieweekend willen declareren doen  179 

  dit voor eind februari. 180 

170215-08 Lianne vraagt of de lijst met mogelijke capaciteitsbudgetten bij het allocatiemodel  181 

  ter kennisgeving aan de CSR gestuurd kan worden.  182 

170215-09 Afgevaardigden gaan na waar de gelden uit de capaciteitsbudgetten aan hun  183 

  faculteit aan besteed worden. 184 

170208-01 De afgevaardigden zoeken uit wie er vanuit hun faculteit plaatsnemen in de  185 

  klankbordgroep Opleidingscommissies. 186 

170208-02 Mark vraagt binnen de programmagroep opleidingscommissies of er vanuit de  187 

  faculteiten waar veel OC’s bestaan meer dan 2 OC’s een lid mogen afvaardigen. 188 

170208-03 Lianne schrijft een concept-statement over de mogelijkheid tot kritiek binnen de  189 

  UvA, zonder vrees voor ontslag. 190 

170125-05 Gerwin bespreekt de vernieuwing van de UvA-website binnen GALOP. 191 

170125-06 Raadsleden dragen stellingen aan voor het studentenraadspartijendebat dat i.s.m.  192 

  Folia wordt georganiseerd. 193 

170118-07 Manouk zoekt uit welk wetsvoorstel er momenteel in de Tweede Kamer wordt  194 

  behandeld aangaande de frauderegeling en de geldigheid van tentamencijfers. 195 

161102-04  Daan coördineert de solidaire betaling van de verkeersboete van het  196 

  inwerkweekend. 197 

161012-06  Raadsleden werken de informatie over hun dossier voor de website bij. 198 

Pro memorie 
140908-04  Het DB ziet streng toe op nazendingen voor en laatkomers op de PV.  199 

140908-04  Op documenten voor externe communicatie wordt altijd een dubbelcheck op de 200 

spelling uitgevoerd. Commissievoorzitters zijn hier eindverantwoordelijk voor. 201 
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141208-04 Commissievoorzitters geven na hun commissievergadering door wat er in de 202 

media moet komen. 203 

150420-01 Alle DB-leden sturen voor zondagavond 20:00 uur hun update. 204 

150907-02 Lianne stuurt iedere maandag een mail met alle activiteiten van de aankomende 205 

week.  206 

150928-01 Het DB houdt de inwerkmap en ideeën voor de inwerkweken bij.  207 

150928-02 Tamara verstuurt direct na afloop van de PV de actiepunten naar de raad. 208 

151019-03 Lianne stuurt nadat het verslag van de PV is rondgestuurd een overzicht van de 209 

onderwerpen waarvan de CSR graag input wil van de FSR’en naar de 210 

afgevaardigden. 211 

160502-01 De planten worden goed verzorgd door Lianne en Anna. 212 

160929-08  Tijmen koopt cadeaus (middels “just in time management”) voor  213 

  constitutieborrels en legt deze op de raadkamer.  214 

161010-01 Stukken over dossiers op de website moeten regelmatiger worden geüpdate. De  215 

  commissievoorzitters agenderen dit voor de CV.  216 

161017-04 De commissievoorzitters zien toe op betere terugkoppeling uit werk-, stuur- en 217 

  klankbordgroepen naar de CV. 218 

161017-05 De commissievoorzitters zien toe op een diverse verdeling van sprekers op de OV. 219 

161031-01 Lianne organiseert met enige regelmaat leuke raadsuitjes. 220 

161130-01 Raadsleden sturen voorafgaand aan de PV tijdsbesparingstips op, zodat de tip  221 

  van de week aan het begin van de vergadering gedeeld kan worden. 222 

170201-01 Raadsleden proberen bestaande structuren binnen de raad te doorbreken;  223 

  dominante raadsleden bieden anderen meer ruimte, raadsleden die wat meer op  224 

  de achtergrond treden proberen zich vaker te mengen in de discussie. 225 

170201-02 Raadsleden proberen zicht beter in te lezen, beter te luisteren naar elkaar en meer  226 

  begrip te hebben. 227 

170201-03 Raadsleden laten het tijdig weten als het niet lukt met hun dossiers en als ze hulp  228 

  nodig hebben. 229 

170201-04 De raad streeft naar een goede balans tussen grote en kleine dossiers op de PV. 230 

161012-06  Raadsleden werken de informatie over hun dossier voor de website bij. 231 
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