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2016
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Aanwezig

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

Afwezig

Gabriëla Zoutkamp, Rosa d’Adelhart Toorop, Naomi Appelman, Lianne Hooijmans

Gast
Verslag

Dennis van Velzen

Agenda
Opening
1.

Post

2.

Vaststellen verslag & doornemen actielijst

3.

Mededelingen

4.

Update dagelijks bestuur, commissies, afgevaardigden en studentassessor

5.

Vaststellen agenda

6.

Samenwerking UvA-HvA

7.

Adviezen benoemingsprocedures

8.

Honourstrajecten

9.

ISO-motie

10. Kaders diversiteitsbeleid
11. Plan van aanpak duurzaamheidsbeleid
12. Lijsttrekkersdebat
13. W.v.t.t.k.
14. Rondvraag
Sluiting

Opening
Gijs opent de vergadering om 17.05 uur.

1. Post
De postlijst wordt doorgenomen.

2. Vaststellen verslag & doornemen actielijst
Het verslag van 30 maart wordt vastgesteld.

3. Mededelingen

• Gabriëla en Rosa zijn niet aanwezig omdat zij bij een stembureau zitten in verband met het
raadgevend referendum, Naomi is in New York en Lianne is afwezig vanwege de organisatie van
Drift.

• De inwerkweken beginnen niet op 15 augustus maar op 22 augustus.
• Özenç is aankomende donderdag en vrijdag afwezig.
• Gijs gaat vanaf maandagochtend voor twee weken veldwerk doen en is derhalve afwezig.
• Iris geeft aan dat er de hele week een tentoonstelling is over studeren met een beperking, en stelt
voor om er in de pauze even langs te lopen.

4. Update DB, afgevaardigden en studentassessor
V&C:
Verkiezingen: Nathaniel gaat contact opnemen met BC over dat tijdens de verkiezingen op alle
schermen komt te staan dat studenten moeten stemmen. Ook moet iedereen zijn beschikbaarheid
opgeven tijdens de verkiezingsweek, zodat we een schema kunnen maken van wie wat wanneer doet.
Denk aan het uitdelen van flyers, photoflyeren, UB-nacht, zadelhoesjes, lucifers etc. Verder zijn de
designs voor de verkiezingen bijna klaar, dus we kunnen binnenkort flyers, posters en eventueel
banners bestellen. Ten slotte moet ik nog met FS regelen dat de bestelde koffiebekers op faculteiten
komen, maar dit ga ik komende week doen.
UB-nacht: dit is een probleem nu 2 van de 4 verenigingen hebben afgezegd en nu niks meer willen
doen. Dit betekent dat we opnieuw verenigingen moeten benaderen of zelf dingen moeten gaan
organiseren. Hier is nog wel tijd voor, maar de UB-nacht is al over 5 weken, dus we gaan hier
komende vergadering werk van maken.
Cartoontentoonstelling: Ik heb nu 5 A1 posters uitgeprint en de tekst voor de flyer is gemaakt. De
flyer zelf moet nog wel ontworpen worden en dat moet eigenlijk dit weekend gebeuren. Heel
misschien dat Gab dit maandagochtend zou kunnen doen, maar dat weet ik niet. Ik ga mijn best doen
om iemand te vinden die dit kan.
Stellingen: Elke partij moet uiterlijk maandag 4 april 15 stellingen aanleveren voor het Kieskompas!
Zelf mag je natuurlijk ook stellingen aanleveren, maar zorg wel dat dit gebeurt, want het is belangrijk.
Verder niet vergeten om in je agenda te zetten: donderdag 7 april de stellingenbijeenkomst van 19:0022:00!
O&F:
• Benoemingsprocedure decanen; er is een deadline, namelijk 16 mei. Dan is de OV en daarvoor
dient er een advies te liggen van alle FSRen samen.
• Duurzaamheid: de deadline voor duurzaamheid is ook 16 mei, dat wordt dus een drukke OV.
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• Knelpunten financieel beleid: dat wordt deze week besproken bij O&F.
• Huisvesting; bij de OV gaat de Rector Magnificus een update geven, dat moet op de agenda van de
OV.
• Lijsttrekkersdebat; er staat een vergaderstuk in de wachtrij voor de PV.
O&O:
ISO was uitgenodigd op de PV en ASVA was er ook bij dus dat actiepunt kan eraf. De motie is
overigens aangenomen. Binnen O&O hebben we besproken dat we een persbericht (samen met
ASVA?) kunnen versturen waarbij we aangeven dat 'de Amsterdamse' studenten in ieder geval niet
willen dat de motie gaat over het WO. In de motie wordt er niet expliciet iets gezegd over het wo dus
daar is ruimte voor. Komt woensdag naar de PV.
Learning commons: besproken in O&O, maar toch meer voor O&F dus gaat weer die kant op!
Samenwerking UvA-HvA: Het wordt komende PV besproken, maar ik denk dat het ook goed is als
de afgevaardigden in hun FSR nagaan wat de gevoelens jegens de samenwerking binnen de raad is.
Gebeurt er iets op onderwijsinhoudelijk vlak waar de FSR van af weet en wordt er een
inhoudelijke(!) meerwaarde gezien? Ik ga mijn best doen om nog een vergaderstuk te schrijven, maar
ik weet niet zeker of het lukt.
UvA Q: de COR heeft hier een boze gespreksnotitie over geschreven. Het CvB en de adviesgroep
hebben daarop gereageerd. We hebben wat eerste plannen bedacht en dit gaat nog verder uitgewerkt
worden.
De stilteruimte op REC is geopend.
Afgevaardigden
De afgevaardigden lichten de updates toe die per mail zijn verstuurd.
Studentassessor
De studentassessor licht de update toe die zij per mail heeft verstuurd.

5. Vaststellen agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De update over Data Governance wordt verplaatst naar
volgende week.

6. Samenwerking UvA-HvA
De CSR vormt een vertrouwelijk oordeel over de samenwerking UvA-HvA.

7. Adviezen benoemingsprocedures
De CSR bespreekt in vertrouwelijkheid de adviezen over de benoemingen van de beoogd Rector
Magnificus en de beoogd voorzitter van het College van Bestuur

8. Honourstrajecten
De CSR wordt geïnformeerd over de honourstrajecten.
Lucas geeft aan studenten op de FdR vaak wel toestemming krijgen van de examencommissie om
naar het buitenland te gaan, maar stages en bestuursjaren vallen daar niet onder. De FSR heeft dit
aangekaart bij het faculteitsbestuur, maar hoopt dat dit met steun van de CSR dit jaar veranderd kan
worden.
Iris vraagt zich af of er centraal beleid is en of dat nodig is. Ook Yvo geeft aan geen behoefte te
hebben aan centraal honoursbeleid. Guinevere geeft aan dat er ook een middenweg mogelijk is
waarbij de rector de faculteiten handvatten meegeeft.
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Lucas geeft aan dat een goede overdracht nodig is omdat het anders tussen wal en schip zal vallen.
Dit moet namelijk in de Onderwijs- en Examenregeling geregeld worden, en die worden altijd in het
begin van het nieuwe raadsjaar vastgesteld.
160406-05: Özenç schrijft een advies over honourstrajecten voor een volgende PV.

9. ISO-motie
De CSR neemt een besluit over het onderschrijven van de motie over macrodoelmatigheid van
opleidingen.
De raad is het niet eens met het idee van een macrodoelmatigheidstoets voor opleidingen in het wo
zoals voorgesteld door het ISO. Hierover zal een persbericht worden opgesteld. Iris geeft aan dat nog
toegevoegd kan worden dat het plan enorm vaag is,dat er hetduidelijk is wat de gevolgen zijn van een
macrodoelmatigheidstoets, en dat het problematisch is om het concept macrodoelmatigheid te meten
Besluit 160406-03: De CSR besluit het persbericht van de ASVA over de
macrodoelmatigheidstoets te ondertekenen met inachtneming van de aanvullingen
zoals verwoord op de PV van 6 april 2016.
160406-06: Guinevere schrijft met ASVA een persbericht over de
macrodoelmatigheidstoets van het ISO.

10. Kaders diversiteitsbeleid
De CSR bespreekt de kaders voor het diversiteitsbeleid. Iris geeft aan dat dit al eens op de PV
besproken is. Vrijdag zal ze nog met Prof. Wekker zitten om haar te informeren over de voortgang
van de raad op dit dossier. De raad geeft aan om punt 5c over accreditatie eruit te halen, omdat dit
geen bevoegdheid van de universiteit is, maar van de NVAO.
Iris heeft de punten uit het IAO ook uitgezocht en heeft daarin een aantal onjuistheden op weten te
helderen. Er is een studentendecaan bezig met het vormgeven van leergangen waarin er beperkt
aandacht is voor diversiteit, maar die lijken alleen voor docenten, en niet voor studenten te zijn.
160406-07: Iris maakt een bijlage voor de OV met onderzoeken over de relatie tussen
thuisgevoel en studierendement.

11. Plan van aanpak duurzaamheidsbeleid
De CSR wordt geïnformeerd over het voorstel voor het plan van aanpak voor het
duurzaamheidsbeleid. In deze opzet worden de verschillende kanten belicht en uitgelegd van het te
schrijven Strategisch Kader Duurzaamheid. Hiertoe wordt een centrale doelstelling geformuleerd, een
methode, een tijdpad, en een verzameling subdoelstellingen. Maar allereerst wordt uiteengezet hoe dit
werk tot stand is gekomen.
In de overlegvergadering van twaalf december 2015 heeft de Rector Magnificus toegezegd dat de
CSR het duurzaamheidsbeleid mag schrijven. Aanleiding hiertoe was het Instellingsplan. Hierin staat
met betrekking tot “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.” Deze doelstelling is echter nergens expliciet in een Strategisch Kader uitgewerkt,
noch in het Instellingsplan ondersteund met KPI’s (Key Performance Indicators). Na kortstondig
onderzoek van de CSR binnen de UvA bleek al snel dat dit gebrek aan explicitering ertoe leidt dat er
op veel plaatsen in de organisatie van de UvA verschillende kansen op gebied van duurzaamheid
links blijven liggen. Dit rapport zal ernaar streven deze kansen beter te benutten en een concreet
handvat te bieden in het identificeren en aangrijpen van zulke mogelijkheden.
Centraal in het rapport staat de doelstelling te realiseren dat er een centraal punt komt in de UvA dat
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de eerder behandelde doelstelling uit het Instellingsplan
2015-2020. Dit centrale punt dient volgens de taakgroep geformaliseerd te worden in een projectteam.
Dit team moet vervolgens de vrijheid krijgen zo breed mogelijk binnen de organisatie door te kunnen
werken. Naast een centraal geregelde verantwoordelijkheid wordt ook getracht op verschillende
niveaus mogelijkheden voor effectief duurzaamheidsbeleid te formuleren voor het projectteam. Zo
wordt gehoopt dat er zo snel mogelijk beleidsmatige invulling gegeven kan worden aan het
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Instellingsplan. Samengevat komt de taak van de taakgroep op twee zaken neer: het formuleren van
taken en doelstellingen voor de projectteam; het vinden van mensen die geschikt zijn deel te nemen
aan het projectteam.
Tijdpad
Om bovenstaande doelstellingen te behalen dient de taakgroep zich te verbinden aan een streng
tijdpad. Hierbij is enige haast geboden, omdat de politieke realiteit van de medezeggenschap maakt
dat de huidige taakgroep in haar samenstelling onvermijdelijk uiteen zal vallen met de komst van het
volgende academisch jaar. Zodoende dient het Strategisch Kader Duurzaamheid voor de zomer
afgerond te zijn. Om over het kader voldoende met het CvB in overleg te kunnen gaan, is daarom
besloten het af te ronden voor aanvang van de een na laatste Overlegvergadering van dit academisch
jaar, op 24 mei. Opdat het CvB genoeg tijd heeft naar het document te kunnen kijken, is de uiterlijke
deadline voor de afronding van het kader gesteld op 17 mei. De eerste versie moet uiterlijk op 6 mei
klaar zijn, zodat de klankbordgroep voldoende tijd heeft hiernaar te kijken, en aanpassingen verwerkt
worden. Desalniettemin zal de taakgroep, natuurlijk, ook bijtijds contact houden met de
klankbordgroep om het op de hoogte te houden van de voortgang van de taakgroep. Verder zal de
taakgroep de focusgroepen en de denktankbijeenkomst houden in de week van 25 april t/m 1 mei, en
de paneldiscussie in de week daarop houden, waarvoor 3 mei de huidige streefdatum is.
Vanwege een gebrek aan tijd en voorbereiding wordt besloten om dit onderwerp per e-mail te
behandelen, met het oog op de naderende OV.
160406-08: de raad leest voor maandag het vergaderstuk over duurzaamheid en stelt
zijn vragen daarover aan Reimer.

12. Lijsttrekkersdebat
De CSR bespreekt de opzet van een lijsttrekkersdebat. De inhoudelijke discussie over de
discussiepunten zoals aangegeven zal vrijdag in de commissie V&C besproken worden, liefst in
aanwezigheid van Lianne. Lucas wil aan Lianne meegeven dat het van belang is dat het centrale
lijsttrekkersdebat wel echt over centrale aangelegenheden moet gaan, omdat facultaire partijen die
niet meedoen zich niet kunnen verweren als de kandidaten toch over facultaire zaken gaan spreken.
Gijs geeft aan dit dit een zaak voor de moderator is om op te letten.
Discussiepunten (worden besproken in V&C):
• Wil de CSR het lijsttrekkersdebat serieus opnemen in de promotiestrategie en de naam
van Room for Discussion noemen en logo laten zien?
•

Wil de CSR geld uitgeven aan de spreekgestoelten?

•

Wil de CSR geld uitgeven aan bijvoorbeeld een banner in de E-hal (in overleg met
RfD)?

•

Wie kunnen er helpen op 9 mei?

Besluit 160406-04: De CSR besluit om maximaal 200 euro uit te geven voor
promotiemateriaal voor het lijsttrekkersdebat.
160406-09: Mark praat Lianne bij over het lijsttrekkersdebat.

13. W.v.t.t.k.
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

14. Rondvraag

• Guinevere vraagt of er al een reactie is van de Raad van Toezicht op het persbericht dat de raad
heeft verstuurd. De raad heeft daar geen antwoord op.
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• Lucas complimenteert de raad met het feit dat ze precies op de geplande tijd klaar zijn met de
vergadering.

Sluiting
Gijs sluit de vergadering om 19.56 uur.

Besluiten
160406-03

De CSR besluit het persbericht van de ASVA over de
macrodoelmatigheidstoets te ondertekenen met inachtneming van de aanvullingen
zoals verwoord op de PV van 6 april 2016

160406-04

De CSR besluit om maximaal 200 euro uit te geven voor
promotiemateriaal voor het lijsttrekkersdebat.

160224-03

De CSR besluit na stemming om de vergoeding voor de medezeggenschap 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
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 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 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.
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Actielijst
160406-05

Özenç schrijft een advies over honourstrajecten voor een volgende PV.

160406-06

Guinevere schrijft met ASVA een persbericht over de
macrodoelmatigheidstoets van het ISO.

160406-07

Iris maakt een bijlage voor de OV met onderzoeken over de relatie tussen
thuisgevoel en studierendement.

160406-08

De raad leest voor maandag het vergaderstuk over duurzaamheid en stelt zijn
vragen daarover aan Reimer.

160406-09
160330-01

Mark praat Lianne bij over het lijsttrekkersdebat.
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.

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.

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
140908-04
141208-04
150420-01
150907-02
150928-01
150928-02
151019-03

Het DB ziet streng toe op nazendingen voor en laatkomers op de PV.
Op documenten voor externe communicatie wordt altijd een dubbelcheck op de
spelling uitgevoerd. Commissievoorzitters zijn hier eindverantwoordelijk voor.
Guinevere en Lianne geven na hun commissievergadering aan Gijs door wat er in
de media moet komen.
Alle DB-leden sturen voor zondagavond 20:00 uur hun update.
Gijs stuurt iedere maandag een mail met alle activiteiten van de aankomende week.
Het DB houdt de inwerkmap en ideeën voor de inwerkweken bij en werkt de pschijf bij.
Pauline verstuurt direct na afloop van de PV de actiepunten naar de raad.
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.
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