
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptagenda 

 
 
 
 

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

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

 
Opening 

1. Post (5 min) 

2. Vaststellen verslag en doornemen actielijst (5 min) (bijlage: Verslag CSR PV 160504) 

3. Mededelingen (5 min) 

4. Update dagelijks bestuur, commissies, afgevaardigden en studentassessor (5 min) 

5. Vaststellen agenda (5 min) 

6. Honoursbachelors (10 min) oordeelvormend (bijlage: conceptbrief) 
De CSR bespreekt de regelgeving omtrent de honoursbachelors aan de UvA.  

7. Studententstatuut (10 min) oordeelvormend (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR vormt een oordeel over eventuele wijzigingen aan het studentenstatuut 

8. Profileringsfonds (10 min) informerend (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR wordt geïnformeerd over aanpassingen aan het profileringsfonds vanuit de UvA.  

9. Inwerkweekend (10 min) informerend (bijlage: vergaderstuk)   
De CSR wordt geïnformeerd over een OV simulatie op het inwerkweekend. 

10. Raden van Toezicht (45 min) oordeelvormend/besluitvormend (bijlage: vergaderstuk + conceptprofielschets) 
De CSR bespreekt een nieuwe profielschets voor de voorzitter van de Raad van Toezicht UvA.  

11. Tijdspad Studentassessor (10 min) informerend (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR spreekt over een tijdspad voor de benoeming van een nieuwe studentassessor CvB. 

12. Vergoeding OER training (10 min) besluitvormend (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR besluit over de vergoeding voor een OER training aan de CSR en de FSR’en.  

13. Ius Promovendi (15 min) oordeelvormend (bijlage: vergaderstuk + brief)  
De CSR bespreekt het Ius Promovendi van de UvA 

14. W.v.t.t.k. 

15. Rondvraag 

Sluiting 

 
 
 
 
 

Conceptagenda van de CSR vergadering 
 

Datum 
 

15 juni  2016 
 

Locatie 
 

CREA 3.12 

Tijd 13:00 – 16:00   
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