
 

 

 

 

Conceptagenda van de CSR  
  

 

 
    

 
 

 
 

 

     

 

Conceptagenda

 

 

 

 

 

Nieuwe Achtergracht 170 

1018 WV Amsterdam 

(020) 525 3726 

csr@studentenraad.nl
 studentenraad.nl

 

Opening 

1. Post (5 min) 

2. Vaststellen verslag en doornemen actielijst (5 min) (bijlage: conceptverslag CSR PV 160914) 

3. Mededelingen (5 min) 

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

5. Vaststellen agenda (5 min) 

6. CSR in the picture  (5 min) beeldvormend (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR bespreekt de zichtbaarheid van de CSR en brainstormt over hoe deze te vergroten.   

7. OV: Studentassessor (10 min) besluitvormend (nazending: vergaderstuk ) 
De CSR besluit over de werkafspraken en aanstellingsprocedure van de studentassessor.  

8. OV: Commissie Democratisering en Decentralisering, budgetaanvraag (15 min) besluitvormend 
(bijlage: vergaderstuk) 
De CSR besluit of er  een  financiële bijdrage van het College van Bestuur aan de campagne voor het 
D&D-referendum moet komen. 

9. OV: Internationalisering   (20 min) besluitvormend (nazending: vergaderstuk) 
De CSR formuleert een standpunt over internationalisering.  

10. Blended Learning (10 min) informerend (nazending: vergaderstuk) 
De CSR wordt geïnformeerd over de vorderingen van de werkgroep Blended Learning.  

11. OV: UvA-HvA – doorstroom (20 min) besluitvormend (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR bespreekt de evaluatierapporten en besluit wat zijn focus betreffende de diensten wordt de 
komende periode.  

12. Werkafspraken (10 min) besluitvormend (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR stelt zijn interne werkafspraken vast.  

13. Constitutieborrel thema (10 min) oordeelvormend/besluitvormend (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR besluit over het thema van zijn constitutieborrel.  

14. OV: UvA-HvA – diensten (20 min) besluitvormend (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR bespreekt de evaluatierapporten en besluit wat zijn focus betreffende de doorstroom wordt de 
komende periode.  

15. Raadskleding (10 min) oordeelvormen/besluitvormend (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR besluit over het eventueel aanschaffen van raadskleding. 

16. W.v.t.t.k. 

17. Rondvraag 

 Datum 05 oktober 2016, 12.00-15.00uur Locatie CREA 3.12 
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Sluiting 

 
Actielijst 
160928-01  Lianne vertelt de FSR’en dat zij contact op kunnen nemen met Brigitte Widdershoven over de  
  problemen met facultaire begrotingen. 
160928-02  O&F zoekt uit hoe de verschillende diensten zich verhouden tot studentenbelangen. 
160929-03  Lianne Schmidt (Studentassessor-CvB) zoekt uit hoe de promotie voor openbare bijeenkomsten  
  n.a.v. de UvA-HvA evaluatie gebeurt op de website. 
160929-04  Annabel bespreekt de doorstroom van Hbo’ers en het Hbo+ programma in het dossieroverleg  
  schakeltrajecten. 
160929-05  O&O biedt meer context en uitleg over het punt over vergrijzing bij Internationalisering. 
160929-06  Lianne vult de werkafspraken aan, en neemt hierbij ook een stuk over de persberichten op. 
160929-07  Tijmen organiseert een dossierhoudersoverleg facultaire begrotingen. 
160929-08  Tijmen en Ali kopen cadeaus voor constitutieborrels en leggen deze op de raadkamer. 
160914-04  Mark informeert de OC’s over UvA-Q en de evaluatierapporten. 

 

Pro memorie 
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 Commissievoorzitters geven na hun commissievergadering door wat er in de media moet komen. 
150420-01 Alle DB-leden sturen voor zondagavond 20:00 uur hun update. 
150907-02 Lianne 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.  
150928-02 Tamara verstuurt direct na afloop van de PV de actiepunten naar de raad. 
150928-08 De commissievoorzitters bedenken welke contacten voor hun commissie relevant zijn als de raad  
  een persbericht of oproep wil versturen.  
151019-03 Lianne 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 afgevaardigden. 
160502-01 De planten worden goed verzorgd door Lianne en Anna. 
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