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Agenda 
Opening 
1. ISO 
2. Post 
3. Vaststellen verslag & doornemen actielijst 
4. Mededelingen 
5. Update dagelijks bestuur, commissies, afgevaardigden en studentassessor 
6. Vaststellen agenda 
7. Nieuwe voorzitter College van Bestuur  
8. UB nacht  
9. Onderzoekscommissies  
10. Huisregels stilteruimtes  
11. Benoemingsprocedure OC’s  
12. 1 april advies (15 min) besluitvormend         
13. W.v.t.t.k. 
14. Rondvraag  
Sluiting 

Opening 
Naomi opent de vergadering om 17.05 uur.  

1. ISO 
Naomi verwelkomt de bestuursleden van het ISO. Zij zijn uitgenodigd om toe te lichten waarom 
het ISO een voorstander is van de macrodoelmatigheid van opleidingen. De CSR kan zich hier 
niet in vinden en is onaangenaam verrast dat het ISO dit standpunt inneemt. Waarom is eerlijke 
voorlichting niet voldoende? Hoe wil het ISO de macrodoelmatigheid gaan meten? 5 

   Het ISO wil in principe geen selectie, tenzij daar zeer goede redenen voor zijn. De vraag 
is echter wat je moet doen met grootschalige opleidingen waarvan blijkt dat niet alle studenten 
een baan kunnen vinden in dat vakgebied. Het ISO heeft een position paper opgesteld over 
macrodoelmatigheid waarin gepleit wordt om het bestaande aanbod te controleren en daarbij 
een duidelijk onderscheid te maken tussen vakopleidingen en wetenschappelijke opleidingen. 10 

Het ISO wil graag dat de Minister de mogelijkheid krijgt om in te grijpen, maar hoe zij dit precies 
kan doen, is bewust vaag geformuleerd zodat het ISO hierover mee kan denken. Het ISO houdt 
de lijn aan die in 2013 door de AV is uitgezet en door een onderzoek in 2015 is onderschreven.  
   Lianne heeft het idee dat het kijken naar de macrodoelmatigheid symptoombestrijding 
is. Opleidingen zijn volgens haar onder meer zo groot omdat het gunstig is voor de bekostiging. 15 

Daarnaast benadrukt Lianne dat wetenschappelijk onderwijs geen beroepsonderwijs is. 
Waarom is voorlichting geen betere optie? Het ISO ziet weinig verbeteringen in de voorlichting 
van de afgelopen jaren en verwacht niet dat de opleidingen zelf studenten zullen demotiveren. 
   Guinevere merkt op dat tijdens de spoedbijeenkomst bewust is gevraagd om de 
position paper langs de AV te laten gaan voordat het naar buiten gebracht zou worden. Het ISO 20 

had idealiter het position paper ook nog voorgelegd aan de AV, maar dit was vanwege de tijd 
niet mogelijk. Het ISO is van mening dat zij de scherpe kantjes van het voorstel van de VVD 
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hebben kunnen halen. Voor de CSR heeft het voorstel van het ISO echter bijgedragen aan de 
geloofwaardigheid van het voorstel van de VVD.  
   Guinevere stelt voor om bij zulke gevoelige onderwerpen die lang geleden zijn 25 

aangenomen te peilen of de AV zich er nog steeds in kan vinden. Zij benadrukt dat uit de 
position paper onvoldoende duidelijk wordt wat studenten ervan vinden en wat de 
consequenties voor het WO zijn. De CSR zou graag zien dat dit op termijn wel verwerkt wordt in 
het position paper. Bij de AV in mei zal het position paper besproken worden om te kijken waar 
de lidorganisaties nu staan.  30 

2. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  

3. Vaststellen verslag & doornemen actielijst 
Het verslag van 23 maart wordt vastgesteld.  

4. Mededelingen 
- De CSR zal geen PV-evaluatie meer houden.  
- Het is deze week inwerkmapweek voor de CSR. 
- Dit is de laatste PV voor Pauline. Dennis zal vanaf volgende week de PV notuleren. 35 

5. Update DB, afgevaardigden en studentassessor 
- UB-nacht: Lucas gaat een informerend vergaderstuk schrijven voor de PV over wat er 
allemaal gaat gebeuren tijdens de UB-nacht. Kort gezegd gaan verschillende verenigingen leuke 
activiteiten organiseren en wij zorgen voor goedkoop of gratis drinken & eten. De CSR gaat 
tijdens de UB-nacht een stemhok neerzetten zodat mensen kunnen stemmen (en photoflyeren 
natuurlijk!) 40 

- Verkiezingen: Alle partijen moeten 15 of meer stellingen aanleveren voor het Kieskompas. Op 
donderdag 7 april van 19:00-22:00 vindt de stellingenbijeenkomst plaats waarbij alle partijen 
zich kunnen uitspreken over de verschillende stellingen. Houd deze avond dus vrij. Verder 
wordt er een mail-to-all verstuurd waarin alle UvA-studenten de mogelijkheid krijgen om 
stellingen aan te leveren. Tevens is het design voor de koffiebekers af en opgestuurd en de 45 

bekers zijn besteld. De posters/flyers en banners zullen op korte termijn ook besteld worden. 
Ten slotte hoop ik dat iedereen 9 t/m 13 enigszins vrij houdt, zodat de gehele CSR zich kan 
inzetten voor de campagne. Voornamelijk ook 12 mei zodat we gezellig kunnen overnachten in 
de UB :). De zadelhoesjes en lucifers gaan we ook uitdelen, maar dit is handiger om 9 mei te 
doen.  50 

- Cartoontentoonstelling: Deze is 4-8 april! Wat nog moet gebeuren is de posters uitprinten en 
een informatieboekje samenstellen, dus dat moet deze week gebeuren.  
 
O&F: 
- Knelpunten financieel beleid: we zijn ermee bezig, Yvo pakt dit op en schrijft iets voor 55 

de  CV van deze week 
- Begrotingscyclus: alleen het puntje van de 3 weken is over, want sommige FSRen vinden het 
niet fijn om samen met de OR advies te geven over de begroting. Wel ben ik voornemens alle 
FSRen en ORen een mailtje/brief te sturen met dat dat handig is. Het mailtje naar het college 
moet nog even goedgekeurd worden door de DBs van COR/CSR 60 

- Valorisatieregeling: Lucas heeft eindelijk antwoord maar hij weet nog niet wat hij ermee wil 
doen 
- COFH: het verslag van die bespreking met de contactgroep staat op de website van de 
commissie 
- Huisvesting: ik ga zo naar een presentatie van de werkgroepen voro de nieuwe UB 65 

- 1e advies voorzitter / rector over commissies: Reimer schrijft dat en brengt het naar de PV 
- 1 aprilgrappen: worden verzameld door Gijs 
- Decaanbenoeming: deze week wordt er een tijdpad en deadline opgesteld, nieuwe 
bijeenkomst wordt ook geprikt. 
 70 

O&O: 
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Learning Analytics: de werkgroep is een aantal keer samen gekomen. Er zijn interviews 
geweest. Dit komt ook naar de pv.  
Diversiteit: we hebben uitgewerkt voor het IAO. We hebben het net in het IAO besproken en 
gaan dat weer verder uitwerken. 75 

DLO: (digitale leeromgeving) we hebben het programma van eisen geprioriteerd (of in ieder 
geval een poging tot gedaan). 
 
Afgevaardigden 
De afgevaardigden lichten de updates toe die per mail zijn verstuurd.  80 

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

6. Vaststellen agenda  
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het lijsttrekkersdebat wordt vanwege de tijd verplaatst 85 

naar volgende week. 

7. Nieuwe voorzitter College van Bestuur  
De CSR bespreekt een conceptadvies over de aanstelling van een nieuwe voorzitter voor het 
College van Bestuur. De raad kan zich vinden in het conceptadvies en wil het volgende week 
uitbrengen, samen met het advies over de beoogde rector.  90 

8. UB nacht  
De CSR bespreekt de organisatie van de aankomende UB nacht op 12 mei, in de 
verkiezingsweek. Een aantal studentenverenigingen zal een activiteit organiseren. De CSR zal 
een stemlokaal inrichten en de aanwezigheid van alle raadsleden wordt op prijs gesteld. 

9. Onderzoekscommissies  95 

De CSR bespreekt een conceptadvies voor de nieuwe rector magnificus en voorzitter over de 
gebondenheid van het College aan de uitkomsten van de onderzoekscommissies. De status van 
de onderzoekscommissies is nogal onduidelijk en de CSR wil erop aandringen dat de 
Collegeleden de uitkomsten van de onderzoekscommissies oppakken. De raadsleden verschillen 
echter van mening over in hoeverre het College gebonden is aan de aanbevelingen. Lucas acht 100 

het van belang om ook de FSR’en te raadplegen voordat de CSR dit advies uitbrengt.  
160330-01 De afgevaardigden vragen aan hun raad wat hun ervaringen zijn met de 

commissie D&D. 
160330-02 Naomi vraagt bij de contactgroepen na wat de stand van zaken is van het 

onderzoek van de commissies.  105 

10. Huisregels stilteruimtes  
De CSR neemt een besluit over de huisregels van de stilteruimtes die op 1 april geopend gaan 
worden. Het College van Bestuur is voornemens de huisregels van te stellen. Iris wil in het 
advies graag benadrukken om de ruimtes aan te kleden in samenspraak met de FSR’en. De CSR 
verwacht dat de UvA ervoor zorgt dat het aangename ruimtes worden.  110 

 
Besluit 160330-01 
De CSR besluit in te stemmen met de huisregels stilteruimtes, met vermelding dat de raad graag 
wil dat het een aangename ruimte wordt. 

11. Benoemingsprocedure OC’s   115 

Besluit 160330-02 
De CSR besluit in te stemmen met het advies om het advies van 6 mei jl. betreffende de 
benoemingsprocedures voor de opleidingscommissies terug te trekken.  

12. 1 april advies  
Besluit 160330-03 120 

De CSR besluit het 1-apriladvies over raamloze werkgroepruimtes te versturen aan het College.  
 



 

Pagina 4 ~ 5 

Besluit 160330-04 
De CSR besluit om geen 1-aprilpersbericht te publiceren over goed onderwijs voor goede 
studenten.  125 

 

13. W.v.t.t.k. 
160330-03  Yvo schrijft een conceptadvies over de rector voor de PV van 6 april. 
 

14. Rondvraag  130 

- Lianne roept alle raadsleden op om naar het filosofisch festival Drift op 9 april te komen. 

Sluiting 
Naomi sluit de vergadering om 19.55 uur. 
 

Besluiten 
160330-01 De CSR besluit in te stemmen met de huisregels stilteruimtes, met vermelding 135 

dat de raad graag wil dat het een aangename ruimte wordt. 
160330-02 De CSR besluit in te stemmen met het advies om het advies van 6 mei jl. 

betreffende de benoemingsprocedures voor de opleidingscommissies terug te 
trekken.  

160224-03 De CSR besluit na stemming om de vergoeding voor de medezeggenschap 140 

zoals weergegeven in de tabel van het vergaderstuk voor de PV van 24 
februari aan te nemen.  

160224-04 De CSR besluit na stemming om de conceptbrief over het Profileringsfonds aan 
te nemen.  

160217-04 De CSR besluit na stemming om de verhoging van de vergoeding voor de 145 

medezeggenschap budgetneutraal in te voeren.  
160217-05 De CSR besluit na stemming om verenigingen die groter zijn dan 3.000 leden 

geen 92 i.p.v. 80 maandbeurzen kunnen ontvangen in het studiejaar 2016-
2017.  

160217-06 De CSR besluit na stemming dat een bestuur van een studentenpartij in ieder 150 

geval aanspraak kan maken op 3 maanden beurs voor het bestuur als geheel.  
160217-07 De CSR besluit na stemming dat een bestuur van een studentenpartij in ieder 

geval aanspraak kan maken op 6 maanden beurs voor het bestuur als geheel.  
160210-01 De CSR besluit het budget voor de verkiezingen aan te nemen, met 

inachtneming van de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de PV van 10 155 

februari en mogelijke aanpassingen in het promotiemateriaal van de gadgets. 
160204-01 De CSR besluit om in het nieuwe profileringsfonds een maandbeurs op te 

nemen van 275 euro en dit bedrag te corrigeren voor inflatie.  
 

Actielijst 
160330-01 De afgevaardigden vragen aan hun raad wat hun ervaringen zijn met de 160 

commissie D&D. 
160330-02 Naomi vraagt bij de contactgroepen na wat de stand van zaken is van het 

onderzoek van de commissies.  
160330-03  Yvo schrijft een conceptadvies over de rector voor de PV van 6 april. 
160323-01 Özenç zoekt uit hoe de honourstrajecten op alle faculteiten zijn vormgegeven.  165 

160323-07 Lianne en Guinevere maken een infographic over de (evaluaties van de) 
samenwerking UvA-HvA. 

160323-08 Mark zoekt uit welke types internationale studenten en welke soorten 
inschrijven er zijn, zodat er één aanpassing gemaakt kan worden in het 
Medezeggenschapsreglement Studenten. 170 

160323-09 Mark zoekt uit hoe het mogelijk gemaakt kan worden dat VU-studenten aan de 
ACTA en FNWI ook op centraal niveau mogen stemmen. 

 

Pro memori 

140908-04  Het DB ziet streng toe op nazendingen voor en laatkomers op de PV.  
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140908-04  Op documenten voor externe communicatie wordt altijd een dubbelcheck op 175 

de spelling uitgevoerd. Commissievoorzitters zijn hier eindverantwoordelijk 
voor. 

141208-04 Guinevere en Lianne geven na hun commissievergadering aan Gijs door wat 
er in de media moet komen. 

150420-01 Alle DB-leden sturen voor zondagavond 20:00 uur hun update. 180 

150907-02 Gijs stuurt iedere maandag een mail met alle activiteiten van de aankomende 
week.  

150928-01 Het DB houdt de inwerkmap en ideeën voor de inwerkweken bij en werkt de 
p-schijf bij.  

150928-02 Pauline verstuurt direct na afloop van de PV de actiepunten naar de raad. 185 

151019-03 Gijs stuurt nadat het verslag van de PV is rondgestuurd een overzicht van de 
onderwerpen waarvan de CSR graag input wil van de FSR’en naar de 
voorzitters. 

160222-01 Pauline stuurt het vastgestelde verslag van de PV naar de FSR’en, samen met 
de conceptagenda van de PV zodat   190 

 


