
 

 

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. Instemmingsverzoek beleid voor personen met een functiebeperking 
7. Begroting V&C 
8. GV: Plan van aanpak allocatiemodeldiscussie 
9. GV: Conceptbegroting UvA 2016 
10. GV: GR AUC 
11. Instemmingsverzoek Veiligheidsbeleid  
12. Adviesverzoek UvA Matching  
13. Wvttk 
14. 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 2 december wordt ongewijzigd vastgesteld. De raad neemt onderstaande 
actielijst door.  

3. Mededelingen 
- Rosa is afwezig met bericht. Reimer is verlaat.  5 

- Gijs verzoekt alle raadsleden om als zij een dossier afsluiten ook direct de inwerkmap bij te 
werken en hiermee niet te wachten tot het eind van het raadsjaar.  
- Op woensdag 16 december is er vanaf 19:00 uur een mediatraining van TAQT voor alle FSR’en 
en de CSR. 

4. Update DB, commissies, afgevaardigden en studentassessor 
V&C: 10 

Begroting CSR: deze is vastgesteld en ik ga hier maandag over praten met het hoofd 
bedrijfsvoering van het Maagdenhuis. 

 

Verslag van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad 9 december 2015 

  

Aanwezig 

 

Naomi Appelman,  Gijs Doeleman,  Guinevere Simpson, Lianne Hooijmans, Mark de Jongh, Gabriëla Zoutkamp, 
Nathaniel Eschel, Iris Kooreman, Reimer van den Hoek, Lucas Wolthuis Scheeres,  Yvo Greijdanus,  Mink Perrée,  
Özenç Turgut 

Afwezig Rosa d’Adelhart Toorop 

Gast - 

Verslag Pauline Vincenten 
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Begroting V&C: de meeste punten hiervan zijn besproken, maar het zal nog een keertje plenair 
behandeld moeten worden alvorens deze kan worden vastgesteld. Verwachte discussiepunten: 
kerstkaart, budget PR. 15 

DvhJ: Afgelopen donderdag was de voordrachtsavond en die is goed verlopen. Mink zal de 
komende weken met de jury de colleges bezoeken van de genomineerden. Tijdens de dies 
wordt de winnaar bekend gemaakt. De verkiezingen zullen medio januari geëvalueerd worden. 
Kerstkaart: deze zal woensdag gemaakt en besteld worden.  
WC-krant: deze is af en volgens mij ook opgehangen. 20 

Mail-to-all: Gijs gaat hier een vergaderstuk over schrijven zodat er meer structuur in komt.  
Zichtbaarheid CSR: Alex van ASVA kwam tijdens de vergadering vertellen hoe de PR bij ASVA 
geregeld is. Dit was een nuttig gesprek. Er is veel gepraat over Facebook en hierover gaan Alex 
en Gijs nog apart een afspraak maken omdat Gijs niet bij de CV was (ivm doktersbezoek). 
Verder kwam er uit het gesprek dat je onmogelijk alle studenten kan betrekken en dat we ons 25 

het best kunnen focussen op studenten die enigszins betrokken zijn. Zoals studenten die 
aangesloten zijn bij studieverenigingen. Alex gaat vragen of we een lijst kunnen krijgen met alle 
studieverenigingen. In deze lijst staat veel meer informatie, zoals of ze een onderwijscommissie 
hebben. Het plan is om deze studieverenigingen te bellen en om te vragen of ze in een 
mailinglijst willen komen waar we ze kunnen updaten en om input kunnen vragen. Zij kunnen 30 

dan als schakel fungeren tussen ons en de betrokken student.  
Studiebegeleiding: ik heb dit tijdens O&O besproken, mede naar aanleiding van een gesprek 
met een studieadviseur. Dit zodat Guinevere dit kan meenemen naar de UCO waar dit hoogst 
waarschijnlijk geagendeerd staat. Verder moet ik het advies nog bespreken met Lianne en 
Iris/Gabriela ivm het CBO en de NSA. Dit ga ik komende week doen. 35 

Verkiezingen: hierover heb ik maandag een gesprek samen met Mink & Nathaniel. Hier gaan 
we het tijdspad bespreken. Verder hebben we in januari een gesprek met iemand van het 
bedrijf 'inofuit'. Zij hebben ons vorige jaren geholpen met materialen voor de verkiezingen.  
Tijdspad januari: hier staan o.a. de verkiezingen, invulling  
nieuwjaarsborrel/medezeggenschapsevenement, lunch met de rector, de UB-nacht en evaluatie 40 

DvhJ op de agenda. 
 
O&F: 
- begroting: de denktank was matig bezocht maar wel nuttig. Het technisch overleg was ook 
verhelderend.  45 

- allocatie-tijdpad: De COR is kritischer dan de CSR en wil graag dat er een koppeling is tussen 
onderwijs en onderzoek, dat het instellingsplan niet leidend is of dat het allocatiemodel niet de 
hele instellingsperiode vaststaat en iets over de diensten wat ik niet begrijp. Op dinsdag had ik 
met Mark een bespreking over het script van de animatie over het allocatiemodel: we worden 
op de hoogte gehouden van de voorderingen. 50 

- onderzoekscommissie Financiën: we hadden een gesprek op vrijdag met een commissielid, 
over het allocatiemodel en zij waren nog niet op de hoogte van het tijdpad en dat ga ik dus 
mailen naar de commissie. Verder was de presentatie van het vooronderzoek, dat kwam op mij 
over als gedegen. Echter is er nu op Folia een relletje over de begroting (op de presentatie werd 
gezegd dat die er nog niet was, maar volgens Folia zegt Hans Amman dat die er wel is en een 55 

half miljoen is)  
- auc: Reimer gaat een update schrijven, maar we zijn het volgens mij fundamenteel oneens met 
het College. Zij willen perse één verantwoordelijke voor het AUC, en niet een board.  
- huisvesting: de afspraak om voortgangsrapportage te bespreken is afgezegd door het hoofd 
Huisvesting. Wel is dinsdag de bijeenkomst voor studenten FGW over de schuif Bungehuis.  60 

 
O&O: 
We hebben het gehad over studiebegeleiding waar we uit gaan zoeken hoe het zit met 
trainingen en we hebben de Matching brief besproken. Daar is een concept uitgekomen waar nu 
iedereen even naar moet gaan kijken zodat we voor de pv weer een nieuwste versie hebben. 65 

Verder is besproken hoe Yvo en Reimer de M-OER gaan benaderen: FSR'en vragen we door te 
gaan met het bekijken van punten waar ze juist wel of niet mee eens zijn. Halverwege januari 
gaan we een dossierhouderdenktank organiseren om al die punten in een slag te bespreken. 
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Team Yvmer gaat ook bij de studentassessor ophalen wat er voor OC's moet gebeuren. Denk 
hierbij aan het recht op een AS, ruimte of wat dan ook. Meer info volgt. 70 

Deze week veel energie gestoken in Functiebeperking en Internationalisering. De COR 
gaat instemmen, maar hebben nog wel wat punten. Ik zal de interessante punten eruit halen en 
in een vergaderstuk stoppen mocht dat nodig zijn. CMR is nog spannend, maar daar wordt aan 
gewerkt. De UCO werkgroep Internationalisering is waarschijnlijk voor het laatst 
bijeengekomen, maar mochten zij nog gewenst zijn om het advies wat ze geschreven hebben te 75 

monitoren dan doen zij dat graag. Als het advies klaar is dan zet ik het op de P-schijf en laat ik 
dat weten in mijn update. Vragen zijn natuurlijk altijd welkom. 
 
Afgevaardigden 
De afgevaardigden lichten de updates toe die per mail zijn verstuurd. Mink stuurt alle 80 

informatie die de FSR heeft ontvangen over de selectieve masters die mogelijk worden 
ingevoerd bij de FEB naar Iris (actiepunt 1512090-01).  
 
Studentassessor 
De studentassessor licht de update toe die zij per mail heeft verstuurd. 85 

5. Vaststellen agenda  
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het instemmingsverzoek veiligheid wordt gewisseld 
met het instemmingsverzoek beleid voor personen met een functiebeperking. De 
voorinvesteringen worden toegevoegd als punt 13. 
 90 

6. Instemmingsverzoek beleid voor personen met een functiebeperking  
De CSR bespreekt puntsgewijs de conceptreactie op het instemmingsverzoek over het beleid 
voor personen met een functiebeperking, een chronische ziekte of een arbeidsbeperking. 
Guinevere verwerkt de informatie die de raad tijdens de overlegvergadering van 8 december 
heeft gekregen en zij past het punt aan over het huisvestingsplan a.d.h.v. de mail van Naomi. 95 

Guinevere voegt ook toe dat de raad erop vertrouwt dat de handleiding voor 1 mei wordt 
afgerond, zoals is toegezegd tijdens de overlegvergadering. Guinevere voegt een afsluitende 
alinea toe. De dossierhouders bevestigen dat zij vertrouwen hebben in de commissie die graag 
zo snel mogelijk aan de slag wil gaan met het concretiseren en implementeren van het beleid. 
 100 

Besluit 151209-01 
De CSR besluit na stemming om de conceptbrief, met inachtneming van de opmerkingen die 
gemaakt zijn tijdens de PV van 9 december, te versturen en daarmee in te stemmen met het 
voorgestelde beleid voor personen met een functiebeperking, een chronische ziekte of een 
arbeidsbeperking. 105 

 

7. Begroting V&C  
De penningmeester licht toe welke wijzigingen hij heeft gemaakt in de conceptbegroting van de 
commissie Voorlichting & Communicatie voor 2016 naar aanleiding van de discussie tijdens de 
PV van 2 december 2015. 110 

 
Besluit 151209-02 
De CSR besluit  na stemming om de conceptbegroting van de commissie Voorlichting  
& Communicatie voor 2016 aan te nemen. 
 115 

8. GV: Plan van aanpak allocatiemodeldiscussie  
De CSR bespreek eventuele knelpunten bij het plan van aanpak voor de allocatiemodeldiscussie. 
De dossierhouder heeft een conceptadviesbrief opgesteld en licht deze puntsgewijs toe. Het lijkt 
erop dat de COR zou willen dat mocht het Instellingsplan worden gewijzigd ook het 
allocatiemodel wordt aangepast. Daarnaast wil de COR graag dat er in de discussie over het 120 

allocatiemodel ook gekeken wordt naar de koppeling tussen onderwijs en onderzoek in het. 
Wellicht wil de COR ook een punt toevoegen over de diensten. Dat is echter ook geen 
procedureel punt, maar een voorzet van een onderwerp dat zeker aan bod zou moeten komen 
in de discussie over het allocatiemodel. De raad kan zich vinden in de conceptbrief. 
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9. GV: Conceptbegroting UvA en Huisvestingsplan 2016  125 

Een afvaardiging van de raad heeft een technisch overleg gevoerd met een medewerker van de 
afdeling Finance & Control over de Conceptbegroting van de UvA en het Huisvestingsplan voor 
2016. Een aantal vragen zijn onbeantwoord gebleven omdat dit beleidskwesties zijn. De raad 
wil onderstaande vragen graag voorleggen aan de rector en vicevoorzitter tijdens de GOV op 11 
december: 130 

Begroting: 
1. Themabudgetten: Wat wordt er precies op welke themabudgetten bezuinigd? (p.21 
begroting) 
2. Ontwikkeling Sciencepark: Wordt de decentrale medezeggenschap hier voldoende in 
betrokken? (p.27) 135 

3. Voorinvesteringen: Wanneer krijgen we nu eindelijk inzicht in de manier waarop dit besteed 
is?  
4. Solvabiliteit: Waarom wil de UvA de solvabiliteitscijfers graag hoog houden, ruim boven de 
30%? 
 Huisvesting: 140 

1. Ruimtebehoeftemodel: Vragen over het beleid op dit punt. Waarom is dit model overal en 
nergens vastgelegd? Waarom niet één document? Klopt dit model wel als alle faculteiten hun 
m2 lager inschatten dan daadwerkelijk nodig is? Is dit niet te ambitieus? 
2. Studieplekken: Kritische vragen stellen over de normen die hier gelden (in combinatie met 
het ruimtebehoeftemodel). Hoe kunnen we nog 2687m2 bezuinigen? Kwalificatie van uren. 145 

3. Dubbelgebruik: Er wordt geconstateerd dat er sprake is van dubbelgebruik (zoals het café als 
studieplek gebruiken), maar is dit niet een gevolg eerder dan een oorzaak? Is het niet zo dat er 
gestuurd wordt op dubbelgebruik? Is dit beleid wenselijk? 
4. Huurlast per faculteit: Mogen we daar inzage in hebben? Kunnen we ook inzage hebben in de 
tarieven die faculteiten afspreken met BOL en het taartpuntsysteem op basis van tijd?  150 

5. Kostenrealisatie per project: Mogen we inzage in de kosten/realisatie per project voor zover 
dit geen bedrijfsgevoelige informatie betreft?   
6. Gezamenlijke projecten VU: Mogen we inzage krijgen in het aandeel van de UvA in 
gezamenlijke projecten met de VU? Zijn er specifiek risico’s van de UvA bij nieuwbouw van de 
VU? 155 

7. Toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperkingen: Kan daar rekening mee worden 
gehouden bij verbouwingen? 
 
Tot slot wil de dossierhouder graag navraag doen naar de interne doorberekening van kosten 
en wat zij ziet als ‘de schizofrenie van het huisvestingsbeleid’. Enerzijds mogen faculteiten zelf 160 

bepalen hoeveel ruimte ze nodig hebben en anderzijds is er een ruimtebehoeftemodel waarin 
wordt vastgelegd hoeveel ruimte er gebruikt kan worden door faculteiten. Het wordt extra 
problematisch als faculteiten te weinig geld hebben voor hun faciliteiten en zij hierop 
bezuinigen, wat ten koste gaat van het onderwijs en onderzoek. De dossierhouder vindt het 
bezwaarlijk dat inhoudelijk beleid wordt gecentraliseerd en de faciliteiten decentraal worden 165 

geregeld, terwijl dat volgens haar juist centraal geregeld zou kunnen worden. 
Naomi bundelt donderdag alle punten van de COR en CSR voor de vergadering zodat 

de GOV en GV zo gestructureerd en effectief mogelijk kan verlopen. Tijdens de GV zal 
waarschijnlijk gestemd worden over de Begroting en het Huisvestingsplan. Het 
Huisvestingsplan is een bijlage van de Begroting en de GV kan daarom niet instemmen met de 170 

begroting en het huisvestingsplan afstemmen. Naomi vraagt of de raadsleden al weten wat ze 
gaan stemmen en ze verzoekt allen om als ze twijfelen na te gaan waarom dat is en als er iets 
onduidelijk is hun vragen aan Lianne stellen. De raad heeft diverse kritiekpunten met 
betrekking tot de begroting en het huisvestingsplan, maar niet één of twee breekpunten waar 
de GV een alternatief voorstel voor heeft. Het is een complex dossier en de meeste raadsleden 175 

vinden het lastig om te bepalen of zij in kunnen stemmen. De insteek van de voorzitter is tot nu 
toe geweest dat de GV moet doen wat hij kan doen om een reactie te geven voor 1 januari 2016.  
Één raadslid overweegt om niet te stemmen omdat hij zich onvoldoende capabel en 
geïnformeerd acht om in te kunnen stemmen. De dossierhouder geeft aan dat zij niet zou 
instemmen als er niet meer duidelijkheid komt over de themabudgetten. Als de GV niet instemt 180 
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met de begroting heeft de UvA geen begroting op 1 januari 2016. OCW stelt in dat geval subsidie 
beschikbaar tot 1 april 2016.  

10. GV: GR AUC  
De CSR bespreekt een conceptbrief betreffende de herziene Gemeenschappelijke Regeling voor 
het AUC. De brief is een reactie op het antwoord dat het College eind november heeft gestuurd 185 

op het voorstel van de GV. Op één punt na is het College op geen enkel punt ingegaan en de 
conceptbrief die voorligt komt daarom grotendeels overeen met de eerste brief.  

Het belangrijkste punt in het voorstel van de GV was de Raad van Decanen die het 
bestuur zouden worden van het AUC, met als voorzitter en penvoerder en 
eindverantwoordelijke de bètadecaan. Beslissingen zouden echter met eenparigheid van 190 

stemmen genomen worden. Tijdens een gesprek met de Rector bleek dat dit punt voor het 
College het grootste struikelblok was. Het College vindt het absoluut niet toelaatbaar dat 
iemand verantwoordelijkheid gaat dragen voor iets waar ze zelf niet de absolute zeggenschap 
over hebben. Verder is er een onderzoek geweest over samenwerkingsverbanden, naar 
aanleiding van de AFS. Daaruit bleek dat een tussenbestuur absoluut niet wenselijk is. Wel was 195 

er overeenstemming over de wens iets te doen om het interdisciplinaire karakter te 
waarborgen. 

De conceptbrief wordt mogelijk aanstaande vrijdag voorgelegd aan de GV. De GV heeft 
de reactie van het College op de brief van de GV echter nog niet kunnen bespreken met het AUC 
en de GV VU en de conceptbrief wordt daarom waarschijnlijk  pas later voorgelegd. 200 

11. Adviesverzoek UvA Matching  
De CSR neemt de conceptadviesbrief betreffende de UvA Matchingregeling door. De strekking 
van de brief is positief. De dossierhouder doet navraag naar hoe lang het UvA matching advies 
precies geldig blijft, want hier is onduidelijkheid over (actiepunt 151209-02). Er zijn geen 
inhoudelijke op-of aanmerkingen over de overige alinea’s. De CSR neemt volgende week een 205 

besluit over het versturen van de adviesbrief. 

12. Instemmingsverzoek Veiligheid 
De CSR neemt een besluit over het instemmingsverzoek Veiligheid. De raad waardeert dat er 
Persoonlijke Evacuatie Plannen worden opgesteld, maar ziet graag als toevoeging dat er één 
persoon wordt aangewezen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze plannen. 210 

 
Besluit 151209-03 
De CSR besluit na stemming om de brief in reactie op het instemmingsverzoek Veiligheid te 
versturen en daarmee in te stemmen met het voorgestelde beleid. 
 215 

13. Voorinvesteringen 
De CSR heeft de facultaire plannen voor de voorinvesteringen van 4 miljoen euro ontvangen die 
zullen worden besteed aan kwaliteitsinvesteringen in onderwijs. In grote lijn wordt er veel geld 
aangevraagd voor blended learning, data analyse en NSE. De voorstellen worden aanstaande 
dinsdag besproken bij de UCO-vergadering en dan zullen de hoofdthema’s worden vastgesteld 220 

en de budgetten op elkaar afgestemd worden. Waarschijnlijk wordt de verdeling op basis van 
studentaantallen gemaakt. De dossierhouders stellen een ongevraagd advies op voor de PV van 
16 december. Zij zullen bij de FSR’en inventariseren of zij zich kunnen vinden in de plannen 
voor hun faculteit. Het is al duidelijk dat de FSR’en onvoldoende betrokken zijn bij het opstellen 
van de plannen voor de voorinvesteringen. Het is belangrijk dat gekeken wordt naar wat goed is 225 

en dat de plannen ieder jaar opnieuw worden vastgesteld.  
De dossierhouder legt uit dat de voorinvesteringen er zijn om voor alle studenten 

kwaliteitsverbeteringen te bewerkstelligen. Het zal echter niet lukken om met dit budget het 
onderwijs te verbeteren voor alle studenten en ook niet alle plannen kunnen gerealiseerd 
worden. Zij vindt het belangrijk om naar de effectiviteit van de maatregelen te kijken en 230 

bijvoorbeeld drie thema’s voor te stellen waar faculteiten er twee van kunnen kiezen. De 
afgevaardigden bespreken de plannen voor de voorinvesteringen met hun FSR.  

14. Wvttk 
Precommissie Diversiteit: 
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In tegenstelling tot eerdere berichten blijkt nu dat de commissie Diversiteit onder de commissie 
Democratisering & Decentralisering valt en daarmee ook onder hun begroting. Dit heeft tot 235 

onrust geleid bij de précommissie Diversiteit omdat de commissie D&D al gestart is, maar de 
commissie Diversiteit nog niet. Naomi en Reimer mailen de commissie D&D en de contactgroep 
over de status van de precommissie Diversiteit (actiepunt 151209-03). 

15. Rondvraag  
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 

Sluiting 
Naomi sluit de vergadering om 14.40 uur. 240 

 

Besluiten 
151202-02 De CSR besluit na stemming om de familieavond niet op te nemen in de 

begroting. 
151209-01 De CSR besluit na stemming om de conceptbrief, met inachtneming van de 245 

opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de PV van 9 december, te versturen en 
daarmee in te stemmen met het voorgestelde beleid voor personen met een 
functiebeperking, een chronische ziekte of een arbeidsbeperking. 

151209-02 De CSR besluit  na stemming om de conceptbegroting van de commissie 
Voorlichting & Communicatie voor 2016 aan te nemen. 250 

151209-03 De CSR besluit na stemming om de brief in reactie op het instemmingsverzoek 
Veiligheid te versturen en daarmee in te stemmen met het voorgestelde 
beleid. 

 

Actielijst 255 

151118-02 De dossierhouder schrijft een advies aan het CvB met daarin het voorstel om 
een convenant op te stellen met andere universiteiten om niet meer dan 20%  
van de masters selectief te maken. 

151209-01 Mink stuurt alle informatie die de FSR heeft ontvangen over de selectieve 
masters die mogelijk worden ingevoerd bij de FEB naar Iris. 260 

151209-02 De dossierhouder doet navraag naar hoe lang het UvA matching advies 
precies geldig blijft. 

151209-03 Naomi en Reimer mailen de commissie D&D en de contactgroep over de 
status van de precommissie Diversiteit. 

 265 

Pro memorie 
130904-03  Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen 

schriftelijk door aan Gijs. Voor commissievergaderingen geven zij hun 
afwezigheid schriftelijk door aan de commissievoorzitter. 

140917-12  De penningmeester agendeert elke eerste PV van de maand een update over 270 

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 

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 275 

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 
van zaken is. 

151104-01 De dossierhouders van de onderzoekscommissies sturen een schriftelijke 280 

update als reply op de stukken voor de PV. 


