
 

 

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

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

Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen verslag & doornemen actielijst 
3. Mededelingen 
4. Update dagelijks bestuur, commissies, afgevaardigden en studentassessor 
5. Vaststellen agenda 
6. Jaarindeling  
7. Duurzaamheid  
8. Instemmingsverzoek functiebeperking 
9. Tijdspad allocatiemodeldiscussie  
10. Studieplekken app  
11. Docent van het Jaar  
12. Informeel Agenda Overleg   
13. Platformbijeenkomst Nationale Studenten Enquête  
14. Instemmingsverzoek Veiligheid  
15. Vluchtelingstudenten  
16. Flexstuderen  
17. Begroting UvA  
18. Werkafspraken  
19. Wvttk 
20. Rondvraag  
Sluiting 

Opening 
Naomi opent de vergadering om 12.00 uur. 

1. Post 
De postlijst wordt doorgenomen. 

2. Vaststellen verslag & doornemen actielijst 
Het verslag van 18 november wordt ongewijzigd vastgesteld. De raad neemt onderstaande 
actielijst door.  

3. Mededelingen 
- Mink en Yvo zijn ziek.  5 

- De FSR FdR heeft de plannen voor de bachelorherziening ontvangen.  

4. Update DB, commissies, afgevaardigden en studentassessor 
V&C: 
Nieuwjaarsborrel = pizzaborrel in CREA 3.12. Datum woensdag 20 januari vanaf 17:00. 
Genodigden ASVA + alle FSR'en.  

 

Verslag van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad 25 november 2015 

  
Aanwezig 

 
Naomi Appelman,  Gijs Doeleman,  Guinevere Simpson, Lianne Hooijmans, Mark de Jongh, Gabriëla Zoutkamp, 
Nathaniel Eschel, Iris Kooreman, Rosa d’Adelhart Toorop, Reimer van den Hoek, Lucas Wolthuis Scheeres  

Afwezig Yvo Greijdanus, Mink Perrée 

Gast - 

Verslag Pauline Vincenten 
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Vergoten zichtbaarheid CSR: ik heb Alex van ASVA gevraagd of zij bij een V&C vergadering wil 10 

komen om te vertellen over de PR bij ASVA. Ze vond het erg leuk dat we dit aan haar vroegen en 
ze zal 3 december bij een V&C vergadering aanwezig zijn.  
Jaarindeling: ik ga een brief opstellen waarin de CSR adviseert dat het rapport en het 8-8-4 
systeem geëvalueerd wordt op alle faculteiten.  
Kerstkaart: de foto is klaar en alleen Nathaniel moet er nog in geplakt worden. Gabriela gaat 15 

dit fixen en de kerstkaart zal vlak voor de kerstvakantie verstuurd worden. 
 
O&F: 
Woehoe! Begroting, Huisvestingsplan en Discussie allocatiemodel zijn binnen!  
- Partij- en Campagnefinanciering: Wegens omstandigheden van Lucas naar Mink gegaan. We 20 

zijn ermee begonnen maar nu is het zaak eerst langs betrokken partijen te gaan, etc. 
- Veiligheid: waarschijnlijk gaan we deze instemming versnellen. De vrouw die over veiligheid 
gaat kan moeilijk afspraken maken 
 
O&O: 25 

Deze week hebben we het instemmingsverzoek functiebeperking uitgeplozen. Is al een 
vergaderstuk voor geschreven voor de pv; zo ook voor het dossier vluchtelingenstudenten. 
Deze week was er ook weer een UCO bijeenkomst over de opleidingsaccreditatie. Er waren nog 
een hoop op- en aanmerkingen. Ik ga een dossierhoudersbijeenkomst organiseren om samen 
met FSR'en het hierover te hebben. Ik ben ook nog van plan om ISO en LSVB en nog wat andere 30 

slimme mensen om input te vragen. Tenslotte hebben we het gehad over de wens van IIS om 
een OC te hebben. We gaan een afspraak maken met het IIS en Iris, Reimer en Yvo om te praten 
over een mogelijke oplossing voor hun zorgen.  

Deze week was ook de ISO werkgroepavond waar ik samen met Gabriela ben geweest. 
Gabriela heeft bij de workshop digitalisering gezeten. Zij kwam tot de conclusie dat de UvA al 35 

best goed bezig is. Mede dankzij het Learning Analytics Governance Centre. Daar kijken ze naar 
ethische/juridische dilemma's. Daar gaan we de komende tijd meer naar kijken. Zo ook naar 
digitaal toetsen. We willen kijken welke faculteiten/opleidingen gebruik maken van digitaal 
toetsen en hoe het zit met de voedseldilemma's en het nut ervan. Gabriela heeft op een congres 
geleerd dat dit helemaal niet per definitie beter werkt dan old school toetsen. Supah interessant 40 

dus. Ik heb me op de ISO avond vermaakt met Internationalisering, vluchtelingenstudenten en 
functiebeperking. Vragen moet je stellen, want anders wordt de update te lang. 

8 december houden Gabriela en Iris ook een presentatie over de NSE. De afgelopen 
twee weken hebben we in de commissie gebrainstormd over de inhoud hiervan. Willen we ook 
bespreken op de pv. Rapport Internationalisering is nog steeds bijna klaar. Rosa gaat de 45 

spellingsnazi uithangen en zorgen dat ik en degene die hun naam op het rapport hebben staan 
zonder schaamte door het leven kunnen gaan.  
 
Afgevaardigden 
De afgevaardigden lichten de updates toe die per mail zijn verstuurd.  50 

 
Studentassessor 
De studentassessor licht de update toe die zij per mail heeft verstuurd. 

5. Vaststellen agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  55 

6. Jaarindeling  
De rector heeft gisteren tijdens het IAO aangegeven dat de werkgroep Studiesucces binnenkort 
wordt geëvalueerd. Guinevere en Mark zullen binnenkort een afspraak maken met de 
beleidsmedewerkers die de evaluatie van de werkgroep Studiesucces voorbereiden voor de 
UCO. Hierin zullen zij specifiek benadrukken dat het belangrijk is dat de jaarindeling 60 

geëvalueerd wordt en de evaluatie op facultair niveau plaatsvindt. Mochten de dossierhouders 
ontevreden zijn over hoe de evaluatie wordt ingericht, dan kunnen zij alsnog een ongevraagd 
advies over de evaluatie naar het College sturen. Ter voorbereiding op de OV zal de commissie 
O&O bespreken hoe de evaluatie vormgegeven kan worden.  
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7. Duurzaamheid  
In het Instellingsplan 2015-2020 staan allerlei KPI’s voor onderwijsgerelateerde zaken waarvan 
Gijs zou zeggen dat dat lastiger te kwantificeren is dan duurzaamheidszaken, waarvoor geen 
enkele KPI is gespecificeerd. Wel staat er: “De UvA investeert in een duurzame toekomst op 
sociaal, economisch en ecologisch gebied. Wij streven ernaar de universiteit te zijn die de 
impact op de lange termijn maximaliseert en haar imprint minimaliseert.” Dit kan je heel sterk 
opvatten, maar omdat er niets zwart op wit staat gebeurt er nu niets mee, en worden plannen 
die geld kosten volgens Gijs snel van tafel gehaald. De vraag is wat het CvB nu eigenlijk wil met 
duurzaamheid, en of ze bereid zijn het beleid daarop toe te spitsen en mensen hiervoor 
verantwoordelijk te stellen. Gijs zou tijdens de overlegvergadering graag kritische vragen 
stellen over het duurzaamheidsbeleid. Guinevere adviseert om niet alleen kritische vragen te 
stellen, maar ook te vragen naar wat er mogelijk is. 

8. Instemmingsverzoek functiebeperking  
De CSR wordt geïnformeerd over het instemmingsverzoek met betrekking tot het beleid voor 
personen met een functiebeperking, een chronische ziekte of een arbeidsbeperking. Er zijn geen 
vragen of opmerkingen over de aandachtspunten die zijn opgesteld door de commissie O&O. 

9. Tijdspad allocatiemodeldiscussie  
De CSR bespreekt de adviesaanvraag over het tijdspad voor de allocatiemodeldiscussie. De 
punten die in een informeel vooroverleg zijn besproken zijn vrijwel allemaal overgenomen. De 70 

CSR waardeert het dat de UvA een open proces krijgt om het allocatiemodel te bespreken. In de 
conceptbrief van de GV wil Lianne adviseren om niet alleen per faculteit, maar ook per 
opleiding te differentiëren. De afgevaardigden agenderen het tijdspad allocatiemodel tijdens 
hun PV en koppelen het commentaar van de FSR terug aan Lianne voor de GOV van 11 
december (actiepunt 151125-01). Gijs schrijft een informerende mail over het tijdspad 75 

allocatiemodel voor de FSR’en (actiepunt 151125-02). Lianne neemt contact op met de 
commissievoorzitter Financiën van de COR om te vragen of de COR punten heeft voor het advies 
(actiepunt 151125-03). 

10. Studieplekken app  
De vorige keer dat de UB op de PV-agenda stond is er positief geadviseerd over een 80 

studieplekken app, mits er rekening werd gehouden met de valkuilen (zoals dat niet iedereen 
een smartphone heeft). Nu is er vanuit de UB de vraag gekomen of de CSR een adviesbrief wil 
versturen naar het CvB omtrent de studieplekken app omdat de voortgang hiervan best stroef 
gaat. Uit gesprekken met de UB blijkt dat alleen de technische infrastructuur aangelegd moet 
worden, maar de kosten hiervan zijn (nog) niet bekend. Özenç informeert de UB dat de CSR 85 

geen advies kan uitbrengen zolang het onduidelijk is wat de kosten zouden zijn. Daarnaast zal 
hij adviseren om contact op te nemen met studievereniging via voor informatica omdat één van 
hun leden wellicht interesse heeft om de app te programmeren (actiepunt 151125-04). 

11. Docent van het Jaar  
De CSR evalueert de afgelopen Docent van het Jaar Verkiezing. De opkomst was hoger dan in de 
voorgaande jaren en tot nu toe is pas 25% van het begrote budget uitgegeven. Nathaniel 
verwacht dat de verkiezingen in de komende jaren veel goedkoper kunnen worden omdat het 
ontwerp voor meerdere jaren gebruikt kan worden. De dossierhouders zullen een evaluatie 
schrijven en een plan opstellen voor de volgende jaren. Er wordt een facebookevent 
aangemaakt voor de voordrachtsavond. De uitreiking vindt plaats tijdens de Dies.  

12. Informeel Agenda Overleg   90 

De CSR bespreekt het afgelopen Informeel Agenda Overleg. Reimer schrijft een ongevraagd 
advies over de Model OER  voor de PV van 2 december (actiepunt 151125-05). 

13. Platformbijeenkomst Nationale Studenten Enquête  
De UvA eindigt elk jaar als laatste van de universiteiten bij de NSE enquête, dit is ze een doorn 
in het oog en daarom zetten ze graag in op verbetering van de NSE resultaten. Op 8 december is 
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er een platformbijeenkomst met o.a. kwaliteitszorgmedewerkers van verschillende faculteiten. 
Dit zijn de mensen die met praktische ideeën aan de slag willen. Tijdens deze bijeenkomst heeft 
de CSR 25 minuten om (op een interactieve manier) ideeën aan te dragen voor verbetering of 
op een andere manier iets te doen met de resultaten. Het idee van Iris en Gabriela is om een 
soort quiz te doen en zij zijn een powerpointpresentatie aan het samenstellen. In O&O zijn al 
een aantal onderwerpen bedacht die zij sowieso in de presentatie terug willen laten komen, 
namelijk: studiebegeleiding, huisvestingstudieplekken, stopcontacten, academische 
vaardigheden, beroepsloopbaanoriëntatie en verwachtingsmanagement.  
Omdat de meeste raadsleden de NSE-prioriteitenmatrices nog niet hebben gelezen, zal de 
platformbijeenkomst volgende week nogmaals geagendeerd worden.  
 De NSE-bijeenkomst valt grotendeels samen met de OV waardoor Gabriela en Iris 
alleen bij het begin van de OV kunnen zijn. De stilteruimtes en het beleid voor personen met een 
functiebeperking worden daarom als eerste geagendeerd bij de OV. 

14. Instemmingsverzoek Veiligheid  
De CSR bespreekt het instemmingsverzoek Veiligheid. Om de mogelijke problemen op het 
gebied van veiligheid in kaart te brengen wordt er nu op de UvA begonnen met de Risico-
inventarisatie- en evaluatie [sic] (RI&E).  Het gaat hierbij over de aanwezigheid van goede 
protocollen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV), voldoende BHV'ers, 95 

ontruimingsplannen en dergelijke. Een RI&E wordt per gebouw of zelfs per gebouwdeel 
opgezet. De UvA heeft echter, in samenwerking met de arbodienst een template ontwikkeld dat 
voor meerdere gebouwen geschikt is. Het doel van de UvA is om in kalenderjaar 2016 ieder 
gebouw aan een RI&E onderworpen te hebben. Hier wordt dus binnenkort mee gestart. In de 
adviesaanvraag zitten voornamelijk veel checklists, aan al deze punten zou in principe voldaan 100 

moeten worden. Guinevere adviseert om in het advies specifiek aandacht te besteden aan 
voorzieningen voor personen met een functiebeperking.  

15. Vluchtelingstudenten  
De CSR bespreekt mogelijke oplossingen voor problemen die vluchtelingenstudenten 
ondervinden. Wat betreft het collegegeld wordt voorgesteld om te adviseren om alle studenten 
met een vluchtelingenstatus het wettelijk collegegeldtarief in rekening te brengen. Daarnaast 
willen de dossierhouders voorstellen om een studieadvies te hanteren in plaats van een 
studieadvies en het BSA niet te laten tellen voor studenten met een vluchtelingenstatus. 
Afhankelijk van wat er in het convenant tussen de HvA en het UAF staat, willen de 
dossierhouders adviseren om ook een convenant op te stellen tussen de UvA en het UAF. 
Bovendien willen de dossierhouders adviseren dat er een schakeljaar komt met de VU of dat er 
een speciale minor ontwikkelen waar de doelgroep zich voor in kan schrijven om tijdens de 
bachelor extra benodigde vaardigheden op kan doen. Het wordt wenselijk gevonden als 
studenten met een vluchtelingenstatus/NT2 een woordenboek bij hun tentamen mogen 
houden, mits er geen Nederlandse taalvaardigheid getoetst wordt. In samenwerking met andere 
enthousiastelingen kunnen Nederlandse lessen opgezet worden in de noodopvangen in 
Amsterdam zodat vluchtelingen überhaupt iets te doen hebben en ze zich al kunnen 
voorbereiden op hun nieuwe thuis. De dossierhouders gaan om de tafel zitten met grote 
partijen, zoals de USR, de CMR, ASVA en de AKVV om de handen ineen te slaan om een plan te 
maken voor een inzameling of actie of iets dergelijks. Iris stelt voor dat je hierbij ook zou 
kunnen samenwerken met studenten van de opleiding Arabisch. Guinevere en Naomi zullen de 
mogelijke oplossingen verder uitwerken. 

Tijdens de CoBo van de CSR stond er een doos waar gasten een donatie in konden doen 
voor het UAF, maar de opbrengst is helaas bedroevend laag. Om hiervoor te compenseren 
wordt aan alle raadsleden gevraagd om 10 euro te doneren.  

16. Flexstuderen  
De PvdA en de VVD zijn samen bezig met het opzetten van een nieuwe manier van 
deeltijdstuderen die ze ‘flexstuderen’ noemen. Ze willen een pilot uitvoeren om te kijken of dit 
concept werkt en de UvA-HvA wordt hoogstwaarschijnlijk de plek waar deze pilot uitgevoerd 
gaat worden, als de Minister besluit om de pilot uit te gaan voeren.  
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Flexstuderen is een andere manier van het betalen voor je studie dan de huidige 
vormen deeltijd en voltijd. Het zou een vervanging worden van deeltijd studeren en dus naast 
voltijd studeren bestaan. Het zal dus nog steeds mogelijk zijn je collegegeld te betalen en dan zo 
veel mogelijk vakken doen als je wilt. Bij flexstuderen betaalt de student niet per jaar of half 
jaar, zoals nu het geval is, maar per studiepunt. Dit is voordelig voor studenten die minder dan 
60 studiepunten per jaar volgen omdat ze bijvoorbeeld werken, een bestuursjaar doen of 
zorgtaken hebben.  

De student betaalt dus per studiepunt dat hij of zij haalt. In de pilot aan de UvA/HvA 
betaalt de student per semester. Als de student een vak niet haalt moet hij/zij er volgend jaar 
opnieuw voor betalen. De prijs per studiepunt wordt vastgesteld aan de hand van het wettelijk 
collegegeld dat OCW ieder jaar vaststelt. Daarnaast wordt elke studiepunt nog vermenigvuldigd 
met 1,15 omdat 1) er veel administratieve lasten zijn 2) er voor te zorgen dat studenten bewust 
kiezen voor deze vorm van studeren. De prijs per studiepunt ziet er dan uiteindelijk zo uit: prijs 
per EC:  €1951* /  60 x 1,15= €37,39 (*Wettelijk collegegeld 2015/2016).  

De universiteit wordt op basis van dezelfde parameters gefinancierd als bij deeltijd, het 
geld wordt alleen vrijgegeven per studiepunt.  De staat financiert een universiteit drie jaar in de 
bachelor voor elke student, er van uit gaande dat elke student 60 studiepunten in een jaar haalt. 
Daarnaast financiert de staat ook elk behaald diploma. De staatsbekostiging per studiepunt 
wordt dan: (3 x bachelorfinanciering) + diplomafinanciering = totale bachelorfinanciering 
Totale bachelorfinanciering / 180(WO) of 240(HBO) = staatsbekostiging per studiepunt 

Tussen OCW en de UvA/HvA zouden een aantal nadere afspraken gemaakt worden. 
Ten eerste is de pilot in beginsel budget neutraal. OCW staat echter wel garant voor eventuele 
negatieve financiële gevolgen voor de UvA en HvA. Ten tweede wordt de pilot opengesteld voor 
maximaal 1000 studenten verdeeld over de HvA en UvA. Ten derde mag flexstuderen i.v.m. het 
bindend studieadvies pas vanaf het tweede studiejaar. Ten vierde worden flexstudenten niet 
meegerekend in de rendementen voor studietempo waarover afspraken zijn gemaakt in het 
kader van de prestatieafspraken.  

17. Begroting UvA 2016 
De Ontwerpbegroting 2016 is afgelopen week vastgesteld en ter instemming voorgelegd aan de  
Gezamenlijke Vergadering. De Ontwerpbegroting is de uitwerking in cijfers van de Kaderbrief. 
Bij de centrale begroting zijn ook alle facultaire begrotingen opgenomen en daarbij KPI’s uit de 105 

convenanten. Daarnaast is ook het Huisvestingsplan opgenomen waar alle huisvestingsplannen 
in worden uitgewerkt. Op 11 december is er een GOV over de Ontwerpbegroting en de week 
erna dient de GV zijn kritiekpunten naar het College te versturen. Het verzoek aan de 
raadsleden is om hun vragen uiterlijk tijdens de PV van 2 december voor te leggen zodat de 
raad goed voorbereid is voor de GOV (actiepunt 151125-06). 110 

18. Werkafspraken  
Gijs geeft een toelichting op de aanpassingen die hij heeft gemaakt in de conceptwerkafspraken 
naar aanleiding van de bespreking tijdens de PV van 18 november.  
 
Besluit 151125-01 
De CSR besluit na stemming om de werkafspraken aan te nemen.  115 

19. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 

20. Rondvraag  
- Iris is gevraagd om bij PowNews te vertellen over de stilteruimtes die bij de UvA worden 
ingesteld, maar zij heeft nog niet besloten of ze dit zal doen. 
- Guinevere heeft taart meegenomen om de successen van de CSR te vieren. 

Sluiting 
Naomi sluit de vergadering om 14.00 uur. 120 
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Besluiten 
151125-01 De CSR besluit na stemming om de werkafspraken aan te nemen.  
 

Actielijst 125 

151014-07 De afgevaardigden schrijven het in hun update als bekend is wat de status is 
van de besprekingen over de voorinvesteringen op hun faculteit. 

151104-04 De afgevaardigden informeren Iris over wie de dossierhouder NSE is. 
151118-02 De dossierhouder schrijft ook een advies aan het CvB met daarin het voorstel 

om een convenant op te stellen met andere universiteiten om niet meer dan 130 

20%  van de masters selectief te maken. 
151125-01 De afgevaardigden agenderen het tijdspad allocatiemodel tijdens hun PV en 

koppelen het commentaar van de FSR terug aan Lianne voor de GOV van 11 
december.  

151125-02 Gijs schrijft een informerende mail over het tijdspad allocatiemodel voor de 135 

FSR’en.  
151125-03 Lianne neemt contact op met de commissievoorzitter Financiën van de COR 

om te vragen of de COR punten heeft voor het advies. 
151125-04 Özenç informeert de UB dat de CSR geen advies kan uitbrengen over de 

studieplekkenapp zolang het onduidelijk is wat de kosten zouden zijn. 140 

Daarnaast zal hij adviseren om contact op te nemen met studievereniging via 
voor informatica omdat één van hun leden wellicht interesse heeft om de app 
te programmeren. 

151125-05 Reimer schrijft een ongevraagd advies over de Model OER   
151125-06 Raadsleden leggen hun vragen en kritiekpunten over de ontwerpbegroting 145 

voor tijdens de PV van 2 december. 
 

Pro memorie 
130904-03  Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen 

schriftelijk door aan Gijs. Voor commissievergaderingen geven zij hun 150 

afwezigheid schriftelijk door aan de commissievoorzitter. 
140917-12  De penningmeester agendeert elke eerste PV van de maand een update over 

de interne financiën. 
141001-09 Halverwege het jaar vindt een herziening van de begroting plaats. 
140903-02  Afgevaardigden sturen voor woensdag 10:00 uur een schriftelijke update over 155 

wat er speelt in de facultaire raden als reply op de conceptagenda. 
151104-01 De afgevaardigden agenderen punten vanuit de CSR in hun facultaire PV en 

koppelen de reactie van de FSR terug aan de CSR in de PV of in hun update. 
151021-03 De dossierhouders van de commissie D&DC, de subcommissie Diversiteit en 

de commissie Finance koppelen regelmatig terug aan de raad wat de stand 160 

van zaken is. 
151104-01 De dossierhouders van de onderzoekscommissies sturen een schriftelijke 

update als reply op de stukken voor de PV. 

 


