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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 160515) 

3. Mededelingen (5 min) 

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

5. Vaststellen agenda (5 min) 

6. Studententstatuut (15 min) oordeelvormend (nazending: vergaderstuk) 
De CSR vormt een oordeel over eventuele wijzigingen aan het studentenstatuut 

7. Profileringsfonds (10 min) oordeelvormend (nazending: vergaderstuk) 
De CSR vormt een oordeel over voorgestelde aanpassingen aan het profileringsfonds vanuit de UvA.  

8. Evaluatie verkiezingen (15 min) informerend/oordeelvormend (bijlage: vergaderstuk + 3x survey) 

9. Benoemingsprocedure CFO UvA (20 min) oordeelvormend (nazending: conceptbrief) 

10. Raadsimulatie inwerkweekend (10 min) informerend (nazending: vergaderstuk)   
De CSR wordt geïnformeerd over een OV simulatie op het inwerkweekend. 

11. Memo Studentassessor (5 min) informerend (bijlage: memo) 
De CSR wordt geïnformeerd over de Memo over Studentassessoren. 

12. Decentrale selectie (15 min) oordeelvormend (bijlage: vergaderstuk + conceptbrief) 
De CSR bespreekt het conceptadvies aangaande digitaal toetsen 

13. Benoemingsprocedure Raad van Toezicht (15 min) oordeelvormend (nazending: conceptbrief) 
De CSR bespreekt de brief aan OCW over de benoemingsprocedure voor de voorzitter van de Raad van Toezicht 

14. Tijdspad Studentassessor (15 min) oordeelvormend (nazending: vergaderstuk) 
De CSR spreekt over een tijdspad voor de benoeming van een nieuwe studentassessor CvB. 

15. W.v.t.t.k. 

16. Rondvraag 

Sluiting 
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Besluiten 
160609-01:  De CSR laat het advies benoeming interim CFO HvA met aanpassingen in de  
   eerste alinea zoals besproken tijdens PV 160609 opstellen door Lianne, en zal  
   dit vandaag versturen.  

Actielijst  
 
160601-01:  Rosa informeert bij andere universiteiten over decentrale selectieprocedures.  
160601-02:   Nathaniel brengt zo mogelijk Rosa in contact met mensen van ACTA over de  
   decentrale selectieprocedure.  
160601-03:  Rosa informeert FSR’en over het adviesverzoek Regeling Selectie en Plaatsing  
   en vraagt hen om input.  
160601-04:  Rosa zoekt uit waar vastgelegd wordt dat er decentrale selectie plaatsvindt en  
   hoe deze vormgegeven wordt.  
160601-06:  Alle raadsleden zorgen dat hun dossiers in de inwerkmap bijgewerkt zijn. 
160609-01:  Guinevere schrijft een vergaderstuk over de betaling voor de WHW/OER- 
   training. 
160609-02:  Lucas achterhaalt de rol van de studentassessor in de gesprekken met OCW  
   over flexstuderen.  
160609-03:  Gabriela neemt contact op met de werkgroep Blended Learning en met  
   Brigitte Widdershoven over het tijdsplan en de (eind)verantwoordelijkheid. 
160609-04:  De raadsleden bekijken het advies en besluit van het college over blended  
   learning nog eens en dragen eventuele punten aan bij Rosa.  
160609-05 :  Gabriela informeert bij de FSR’en naar de ervaringen van opleidingen met  
   digitaal toetsen.  
160609-06 :  De raadsleden nodigen mensen uit voor de discussion circle op 13 juni. 
 
 

 

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

  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. 
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 De ambtelijk secretaris verstuurt direct na afloop van de PV de actiepunten  

  naar de raad. 
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. 
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