
 

 

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. GV: algemeen 
8. GV: bètasamenwerking 
9. Kamerverkiezingen 
10. D&D: senaat 
11. D&D: burgerinitiatief 
12. Profielschets RvT 
13. Diversity Officer: profielschets en selectiecommissie 
14. Raadssimulatie 
15. Profileringsfonds 
16. Brief jaarindeling/studiesucces 
17. Privacybeleid 
18. Samenwerking Commoning UvA 
19. W.v.t.t.k. 
20. Rondvraag  
21. Sluiting 

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

2. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  2 

- Alex geeft aan dat als je bij de rondleiding van de VU wil zijn dat de raadsleden vandaag dat 3 

moeten doorgeven aan Lianne. 4 

 

Notulen van de Plenaire vergadering van de CSR op 
8 maart 2017 

  

Aanwezig 
Daan Doeleman, Mark Džoljić Lianne Hooijmans, Davey Noijens, Tjapko van Noort, Sacha Palies, Alex Tess Rutten (tot 
14:00), Manouk Schippers, Noa Visser, Tijmen de Vos, Annabel Wildschut, Ali Yurtseven  

Afwezig Anna Caupain, Gerwin Wezelman 

Gast Linda van Exter Studentassessor-CvB  
Verslag 

 

Sacha Palies  
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3. Vaststellen verslag en actielijst 
Het verslag van 1 maart 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.  5 

De actielijst wordt doorgenomen.  6 

4. Mededelingen 
- Tamara is vandaag afwezig, dus Sacha notuleert de PV. 7 

- Lianne zit het laatste deel van de vergadering voor, omdat Alex eerder weg moet. 8 

- Anna en Gerwin zijn afwezig. Noa is gedeeltelijk afwezig.  9 

5. Update DB en/of commissies, afgevaardigden en studentassessor 
De schriftelijke updates worden kort besproken.  10 

Tjapko heeft als update dat er binnen de PV besproken is omtrent de Blended Learning 11 

organizer. Ze staat er rationeel in. Er is hoop dat zij invloed kan uitoefenen. 12 

De update van de FMG mist, deze wordt na de PV rondgestuurd. 13 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  14 

7. GV: algemeen 
De CSR bespreekt intern een aantal GV-zaken. 15 

8. GV: bètasamenwerking 
De CSR bespreekt de voorgenomen besluiten over de bètasamenwerking. 16 

Noa licht de zorgen omtrent de verhuizing bètasamenwerking toe. Er zijn geen verdere vragen. 17 

Noa licht de zorgen omtrent de flexibiliteit op het Science Park toe. Alex geeft aan dat er 18 

commitment is vanuit het College om te werken aan een oplossing, maar het is nog onduidelijk 19 

welke richting deze oplossing op zal gaan. Annabel vraagt of het in het belang van de UvA is dat 20 

aardwetenschappen komt. Alex geeft aan dat dit klopt, omdat de UvA anders enkel aan de VU 21 

betaalt. Noa licht toe dat er een uitruil nodig is. Lianne vraagt of er al is gevraagd naar een 22 

draagvlakmeting. Noa geeft aan dat de OR hier naar heeft gevraagd onder medewerkers, maar 23 

dit mag niet want dan komt er een polarisatie. OC-leden hebben hier ook naar gevraagd, maar 24 

omdat het een genuanceerd verhaal is kan het niet. Daan snapt het argument tegen een 25 

referendum, maar geeft aan dat dit niet opgaat als argument tegen een draagvlakonderzoek. 26 

Noa geeft aan dat het probleem is dat het gepresenteerd wordt als een bottom-up initiatief, 27 

maar dat het eigenlijk een top-down besluit van het middenmanagement is. Ali merkt op dat de 28 

FSR zelf ook een referendum kan houden. Mark vraagt hoeveel de CSR heeft aan de toezegging 29 

van Karen op de OV. Alex geeft aan dat de CSR daar niks aan heeft, maar dat het plan op de GV 30 

afgestemd kan worden.  31 

Alex geeft aan dat de zorgen omtrent SRON erg ingewikkeld zijn. Noa snapt de financiële 32 

constructie niet helemaal, en Lianne licht het toe. Het maakt niet heel veel uit, omdat er na 15 33 

jaar er weer een nieuwe constructie moet worden opgesteld. Dit komt nog op de mail naar de 34 

CSR leden toe. Mark vraagt waarom SRON eigenaarschap wil over de loopbrug. Dit is omdat 35 

SRON ervoor betaalt. Noa licht de loopbrug en het convenant toe. De OR van SRON heeft het 36 

convenant B toegestuurd gekregen en de FSR FNWI niet. Noa licht de MKB’s toe. Noa en Alex 37 

gaan eerder weg om met de OR van SRON / VU / FNWI praten.  38 
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Noa licht de zorgen omtrent Gadella toe. Dit is de SILS-onderzoeksgroep. Tijmen vraagt naar 39 

gevaarlijk laaghangende lampen. Deze hingen te laag volgens de Arbo-regeling.  40 

Sacha vraagt welke zorgpunten de FSR FNWI gebruikt in zijn advies, en Noa geeft aan dat 41 

voornamelijk punt 1 is.  42 

Noa geeft aan dat in het stuk nog niet staat hoe het nieuw op te richten instituut bestuurd gaat 43 

worden. De financiën van de UvA en de VU zullen worden gescheiden. Hoe precies dit ingericht 44 

gaat worden is nog onvolledig.  45 

Linda geeft aan dat er alleen financiële argumentatie gebruikt mag worden bij de GV.  46 

Alex geeft aan dat Karen de samenwerking heel graag wil, omdat de UvA zo in de top 5 kan 47 

komen. Geert geeft aan dat het bij ons ligt. Alex geeft aan dat de CSR zich goed moet 48 

voorbereiden voor de GV.  49 

Ali geeft aan dat er een duidelijk onderscheid moet komen tussen de taken van een GV-lid en 50 

wat de faculteit moet beslissen. Mark verwacht dat het plan afgestemd zal worden en dat we 51 

dan beter een strategie kunnen opstellen. Noa vraagt of het relevant is om de voor- en nadelen 52 

op te schrijven. Alex geeft aan dat er een vragenuurtje georganiseerd kan worden.  53 

9. Kamerverkiezingen 
De CSR bespreekt of hij iets wil organiseren ter promotie van de landelijke Tweede 54 

Kamerverkiezingen. 55 

Davey heeft bezwaar om tegen mensen te zeggen dat ze moeten stemmen. Mark geeft aan dat 56 

ASVA dat wel doet. Lianne geeft aan dat jongeren heel weinig stemmen en dat CSR-leden 57 

jongeren zijn. Daarnaast doet Tim Hofman het ook. Manouk wil dat er wel een ondertoon in 58 

wordt opgenomen dat geen schuldgevoel oplegt.  59 

De CSR-raadsleden zijn overwegend positief voor het promoten van stemmen.  60 

De vorm van promoten is nog een discussie. Lianne geeft aan dat we met het stemhokje op de 61 

foto kunnen. Lianne geeft aan dat we punt 1 en 3 kunnen doen en dan gaan Daan en Annabel dit 62 

doen. De CSR gaat akkoord met dit besluit. 63 

10. D&D: senaat 
De CSR bespreekt de senaat ‘nieuwe stijl’. 64 

Mark wil aan de discussiepunten toevoegen: ‘hoe wordt de Senaat betrokken in het 65 

besluitvormingsproces’. Annabel geeft aan dat ze zorgen heeft dat het een tandeloos orgaan 66 

wordt. Er moeten bevoegdheden worden gegeven aan de Senaat. Mark geeft aan dat de 67 

Academische Gemeenschap moet worden betrokken. Alex geeft aan dat dat valt onder het 68 

betrekken van de achterban. Mark gaat akkoord en geeft aan dat bevoegdheden nu al moeten 69 

worden vastgesteld. Lianne geeft aan dat budget nu al moet worden vastgesteld.  70 

Ali geeft aan dat je niet wil dat het een bepaalde kant opgaat met de senaat als een faculteit 71 

wordt over-gerepresenteerd. Alex neemt dit op als discussiepunt.   72 

Alex merkt op dat er een bijeenkomst is waar veel mensen voor moet worden uitgenodigd.  73 

11. D&D: burgerinitiatief 
De CSR bespreekt de mogelijkheid tot het burgerinitiatief aan de UvA. 74 

Daan geeft aan bij discussiepunt 3 dat er ook een combinatie kan bestaan van beide op 75 

verschillende niveaus. Lianne geeft aan dat dan ook wel weer ingewikkelder wordt. Alex geeft 76 

aan dat daar wel een webpagina voor kan worden opgesteld. Opleidingsniveau maakt het wel 77 

erg moeilijk volgens Lianne. 78 



 

Pagina 4 ~ 7 

Lianne merkt op dat optie c bij discussiepunt 4 een referendum is, hetgeen niet kan. Daan geeft 79 

aan dat dat klopt, en je er dus twee verschillende dingen van moet maken.  80 

De randvoorwaarden voor het burgerinitiatief worden besproken. Bij punt d is er een discussie 81 

over of geld te scheiden is van de initiatieven, want dat maakt het tandeloos.  82 

Over het punt omtrent wie een burgerinitiatief mag ondertekenen geeft Noa aan dat er 83 

problemen kunnen zijn voor studenten die vakken elders volgen. Alex geeft aan dat dit kan 84 

worden geëvalueerd. Lianne geeft aan dat we ook het starten en ondertekenen van elkaar kan 85 

loskoppelen.  86 

De raad geeft aan dat medewerkers ook een burgerinitiatief mogen oprichten. Er zijn dan wel 87 

problemen voor bijvoorbeeld UvA Holding.  88 

12. Profielschets RvT 
De CSR bespreekt de conceptprofielschets voor het RvT-lid met speciaal vertrouwen van de 89 

medezeggenschap. 90 

Alex heeft een vraag omtrent het kopje ‘functieprofiel’ van de profielschets, Daan vraagt om een 91 

duidelijkere formulering. Tijmen geeft aan dat ‘kennis van onderzoek’ voor een jong persoon 92 

vrij lastig is. Jonge mensen die onderzoeker zijn willen wellicht geen bestuursfunctie. Tijmen wil 93 

graag een jong persoon in de RvT die geen onderzoeker hoeft te zijn.  94 

13. Diversity Officer: profielschets en selectiecommissie 
De CSR wordt geïnformeerd over de DO-profielschets en bepaalt wie hij afvaardigt voor de 95 

selectiecommissie. 96 

Sacha vindt dat CDO regulier moet overleggen met FDO’s en de medezeggenschap, Daan vindt 97 

dat er ook met het diversity forum moet worden overlegd. 98 

Over de werkzaamheden van de DO vindt Sacha dat het belangrijk is dat de DO onderzoek en 99 

onderwijs heeft gegeven over diversiteit. Verder heeft de raad niet meer aanmerkingen. 100 

Lianne geeft aan dat er naast de DO van de VU ook naar anderen kan worden gekeken, zoals die 101 

van Leiden. Het is belangrijk dat er een andere DO in zit.  102 

Annabel geeft aan dat zij niet student-assistent wil worden van de DO.  103 

Mark wil graag de discussie openen omtrent de afvaardiging van de CSR in de 104 

sollicitatiecommissie omdat er ook andere mensen misschien er in willen buiten de CSR. Alex 105 

geeft aan dat er ook iemand van het diversity forum in komt.  106 

 107 

Stemvoorstel: De CSR besluit om Annabel af te vaardigen naar de sollicitatiecommissie voor de 108 

centrale Diversity Officer.  109 

Voor: 10 110 

Tegen: 0 111 

Blanco: 0 112 

Onthouden van stemming: 2 113 

Het stemvoorstel is aangenomen. 114 

14. Raadssimulatie 
De CSR bespreekt de raadssimulatie die hij organiseert voor geïnteresseerden in de 115 

medezeggenschap. 116 
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Manouk, Daan, Alex, Ali, Davey, Gerwin, Anna en Tjapko zijn niet aanwezig bij de raadssimulatie 117 

en Lianne is later. Mark is beteuterd dat er minder mensen en veel nieuwe afmeldingen zijn. 118 

Linda geeft aan dat FSR’en gevraagd kunnen worden.  119 

Mark geeft aan dat er maar 5 aanmeldingen zijn. Men kan zich tot een uur van te voren opgeven. 120 

Daan geeft aan dat de mensen die op geïnteresseerd staan op facebook ook nog even 121 

persoonlijk benaderd kunnen worden.  122 

15. Profileringsfonds 
De CSR bespreekt het voorstel voor het profileringsfonds. Vanaf dit agendapunt zit Lianne de 123 

vergadering voor. 124 

28 maart komt er waarschijnlijk een instemmingsverzoek.  125 

Er zijn geen vragen over de overgangsregeling, het tijdpad en het nieuwe profileringsfonds. 126 

Annabel vraag naar internationale studenten en Tijmen geeft aan dat internationale studenten 127 

niet evenveel krijgen als Nederlandse studenten. Betalingen voor overmacht en topprestaties 128 

kregen internationale studenten eerst niet, maar dit krijgen ze nu wel.  129 

Sacha licht de formule die hij heeft ontworpen toe.  130 

Mark heeft een vraag omtrent de vergoeding van de OC’s. Sacha geeft aan dat omgerekend je 131 

hier op uit komt door de uren die de OC uren werkgroep heeft vastgesteld. Mark vraagt naar het 132 

maandbedrag. Tijmen geeft aan dat het niet hoger wordt dan 350.  133 

16. Advies jaarindeling/studiesucces 
De CSR bespreekt zijn brief over de flexibele jaarindeling.  134 

Er zijn geen vragen.  135 

Raadsleden willen graag een voorjaarsreces en daar zal iets mee gedaan worden.  136 

17. Privacybeleid 
De CSR bespreekt zijn brief in reactie op het instemmingsverzoek over het Privacybeleid. 137 

Daan vraagt naar de redactionele ronde, en deze is na de PV. Annabel geeft aan dat de brief iets 138 

scherper kan worden geformuleerd. Tijmen geeft aan dat een tegenstem niet veel teweeg zal 139 

brengen. Mark geeft aan dat er wel belangrijke dingen in de brief staan, en dat het een ‘nee, 140 

tenzij’ is. Tijmen geeft aan dat in het huidige beleid er al verzoeken kunnen worden gedaan. 141 

Manouk is het eens met Mark.  142 

 143 

Stemvoorstel: De CSR besluit in te stemmen met het instemmingsverzoek Privacybeleid en 144 

verwerking persoonsgegevens van 21 oktober 2016. 145 

Voor: 4 146 

Tegen: 6 147 

Blanco: 0 148 

Onthouden van stemming: 0 149 

Het stemvoorstel niet aangenomen. 150 

18. Samenwerking Commoning UvA 
De CSR bespreekt een eventuele samenwerking met Commoning UvA. 151 

Er zijn geen bezwaren voor voorstel 1. Daan wil het koppelen aan lopende processen en vooral 152 

aan D&D, maar het moet niet compleet parallel lopen. Annabel geeft de mogelijkheid van 153 

deelonderwerpen. Dat maakt de bijeenkomst volgens Daan wel nuttiger.  154 
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Mark geeft aan dat hij minder enthousiast is voor voorstel 2. De discussie gaat de 155 

medezeggenschap de-legitimeren, aldus Mark. Annabel geeft aan dat er zal worden nagedacht 156 

wat voor universiteit men wil zijn en dat bewustzijn daarover nodig is. Daan vindt het 157 

interessant, maar er is wel een angst dat er geen consequentie of gevolg aan wordt gegeven. Er 158 

moet een concrete vorm aan worden gegeven. Annabel gaat dit stuk uitwerken, voorstel 2, in 159 

ogenschouw nemend de effectiviteit en openheid.  160 

19. W.v.t.t.k. 
Er is niets ter tafel gekomen. 161 

20. Rondvraag  
- Morgen is kan men van bank wisselen. 162 

- Er moeten mensen voor de raadssimulatie gevraagd worden. 163 

- Sacha geeft aan dat het CSB heeft gezegd dat het termijn van het student-lid van het CSB is 164 

afgelopen, en er een nieuw student-lid door de CSR moet worden aangedragen. Sacha vraagt om 165 

goedkeuring van de raad om een vacature op te zetten en dit verder op te pakken. De raad gaat 166 

hiermee akkoord. 167 

- Volgende week vrijdag is een raadsuitje XXL. 168 

- Men moet zich opgeven voor de rondleiding op de VU. 169 

- Er worden WC-krantstukjes van Noa, Ali, Tijmen, Lianne en Manouk verwacht. 170 

21. Sluiting 
Lianne sluit de vergadering om 14:45 uur. 171 

Besluiten 
170308-01   172 

Actielijst 
170301-01  Davey controleert de openstaande betalingen voor de verkeersboete van het  173 

  inwerkweekend. 174 

170301-03  Anna zoekt uit onder welke wetgeving het opslaan van de persoonsgegevens  175 

  van UvA-studenten valt. 176 

170222-05 Raadsleden geven hun voorkeur voor een rol in de raadssimulatie door.  177 

170222-06 Alle raadsleden informeren hun partijen en/of FSR’en over de raadssimulatie en 178 

nodigen ze uit voor het Facebookevenement. 179 

170308-01 De afgevaardigden sturen een mail naar mark wie er vanuit hun faculteit 180 

plaatsnemen in de klankbordgroep Opleidingscommissies. 181 

170308-02 Mark stelt een mail op met wie er allemaal in de klankbordgroep zitten en geeft dit 182 

aan bij de afgevaardigden. 183 

170301-02  Sacha brengt Linda van Exter in contact met de ombudsstudenten.  184 

170301-04  Alex schrijft een vergaderstuk over (de invulling van) academisch leiderschap. 185 

170301-05 De afgevaardigden gaan bij de FSR na welke rechten de FSR toegekend zijn en  186 

  welke hij toegekend zou willen krijgen. Daarbij sturen ze de CSR de  187 

  onderliggende documentatie waarin deze rechten vastgelegd zijn. 188 

170301-06  De afgevaardigden vragen bij de FSR na of er behoefte is aan de aanschaf van  189 

  een data-analyse van het kieskompas. 190 
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170301-07  Gerwin bespreekt in GALOP het aanbrengen van een CSR-knop op de  191 

  voorpagina van de UvA-website en zoekt uit of het ook voor de verkiezingen kan. 192 

170222-01 Mark zoekt uit of de FSR’en en OC’s op de hoogte zijn van hun positie in de  193 

  klankbordgroep Opleidingscommissies. 194 

170215-06 Davey informeert de raadsleden die hun eigen raadskleding willen betalen over de  195 

  kosten. 196 

Pro memorie 
140908-04  Het DB ziet streng toe op nazendingen voor en laatkomers op de PV.  197 

140908-04  Op documenten voor externe communicatie wordt altijd een dubbelcheck op de 198 

spelling uitgevoerd. Commissievoorzitters zijn hier eindverantwoordelijk voor. 199 

141208-04 Commissievoorzitters geven na hun commissievergadering door wat er in de 200 

media moet komen. 201 

150420-01 Alle DB-leden sturen voor zondagavond 20:00 uur hun update. 202 

150907-02 Lianne stuurt iedere maandag een mail met alle activiteiten van de aankomende 203 

week.  204 

150928-01 Het DB houdt de inwerkmap en ideeën voor de inwerkweken bij.  205 

150928-02 Tamara verstuurt direct na afloop van de PV de actiepunten naar de raad. 206 

151019-03 Lianne stuurt nadat het verslag van de PV is rondgestuurd een overzicht van de 207 

onderwerpen waarvan de CSR graag input wil van de FSR’en naar de 208 

afgevaardigden. 209 

160502-01 De planten worden goed verzorgd door Lianne en Anna. 210 

160929-08  Tijmen koopt cadeaus (middels “just in time management”) voor  211 

  constitutieborrels en legt deze op de raadkamer.  212 

161010-01 Stukken over dossiers op de website moeten regelmatiger worden geüpdate. De  213 

  commissievoorzitters agenderen dit voor de CV.  214 

161017-04 De commissievoorzitters zien toe op betere terugkoppeling uit werk-, stuur- en 215 

  klankbordgroepen naar de CV. 216 

161017-05 De commissievoorzitters zien toe op een diverse verdeling van sprekers op de OV. 217 

161031-01 Lianne organiseert met enige regelmaat leuke raadsuitjes. 218 

161130-01 Raadsleden sturen voorafgaand aan de PV tijdsbesparingstips op, zodat de tip  219 

  van de week aan het begin van de vergadering gedeeld kan worden. 220 

170201-01 Raadsleden proberen bestaande structuren binnen de raad te doorbreken;  221 

  dominante raadsleden bieden anderen meer ruimte, raadsleden die wat meer op  222 

  de achtergrond treden proberen zich vaker te mengen in de discussie. 223 

170201-02 Raadsleden proberen zicht beter in te lezen, beter te luisteren naar elkaar en meer  224 

  begrip te hebben. 225 

170201-03 Raadsleden laten het tijdig weten als het niet lukt met hun dossiers en als ze hulp  226 

  nodig hebben. 227 

170201-04 De raad streeft naar een goede balans tussen grote en kleine dossiers op de PV. 228 
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