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Opening 

1. Post (5 min) 

2. Vaststellen verslag en doornemen actielijst (5 min) (bijlage: conceptverslag 161109) 

3. Mededelingen (5 min) 

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

5. Vaststellen agenda (5 min) 

6. Privacybeleid  (10m) informerend (nazending: vergaderstuk) 
De CSR bespreekt het privacybeleid van de UvA. 

7. Studiekeuzeadvies  (10m) oordeelvormend (nazending: vergaderstuk) 
De CSR vormt een oordeel over het instemmingsverzoek studiekeuzeadvies.  

8. OV nabespreking (10m) 
De CSR bespreekt de overlegvergadering van 22 november.  

9. Commissie D&D  (20m) oordeel-/ beeldvormend (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR bespreekt hoe hij over het referendum wil communiceren.  

10. Universiteitsbibliotheek (10m) informerend (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR bespreekt de ontwikkelingen binnen de UB.  

11. Evaluatieweekend (10m) informerend/oordeelvormend (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR bespreekt de plannen voor het evaluatieweekend.  

12. Docent van het Jaar  (10m) informerend (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR wordt geüpdatet over de Docent van het Jaar-verkiezing.  

13. GV: UvA-HvA (20m) oordeelvormend (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR bespreekt het instemmingsverzoek aangaande de UvA-HvA splitsing.  

14. Instellingstoets, kwaliteitszorg (10m) informerend (bijlage: vergaderstuk + PowerPoint) 
De CSR wordt geïnformeerd over de instellingstoets, de kwaliteitszorg en het programmateam.   

15. CoBo evaluatie (10m) oordeelvormend (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR evalueert zijn constitutieborrel.  

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

17. Rondvraag en sluiting 

 
 
 

 Datum 23 november 2016, 12.00-15.00uur Locatie CREA 3.12 
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Actielijst  
161116-01 Lianne herinnert de afgevaardigden aan de deadline voor de update voorafgaand aan de PV. 
161116-02 Afgevaardigden zoeken uit wat voor gevolgen er gegeven worden aan matching op hun 

faculteit.  
161116-03   Mark zoekt de wettelijke bepalingen voor de regeling studiekeuzeadvies uit. 
161116-04  Lianne zoekt uit door wie de toetsing van de verwerking van persoonsgegevens aan de 

vastgestelde norm wordt uitgevoerd. 
161116-05 Mark zoekt uit hoe het opslaan van bijzondere persoonsgegevens past binnen de wet 

bescherming persoonsgegevens.  
161116-06  Annabel zoekt uit wat de concrete afspraken in de huisvestingsontwikkeling zijn voor 

inachtneming van de toegankelijkheid voor personen met een functiebeperking. 
161116-07 Alex en Tijmen vragen bij Kees Lammers naar het draagvlak voor de diensten op de 

werkvloer en naar voorbeelden van andere Hoger Onderwijsinstellingen die hun organisatie 
soortgelijk vormgeven. 

161116-08  Afgevaardigden bespreken de planning en uitvoering van onderhoud aan Blackboard aan hun 
faculteit. 

161116-09  Tjapko draagt een FdR-student aan voor de lunch met de rector. 
161116-10   Raadsleden vullen de CSR-evaluatie in voor vrijdag 18 november 12:00uur. 
161109-02  Mark probeert via Hotze en/of Brigitte een plek in de werkgroep ‘versterking 

medezeggenschap’ te bemachtigen. 
161109-03 Sacha vraagt na bij Manouk of en op welke wijze er aan de energieneutraliteit van de 

binnenstadscampus gewerkt wordt. 
161109-04 Lianne neemt contact op met bestuurskundigen/experts om te onderzoeken of er andere 

organisaties zijn die zulke grote samenwerkende diensten hebben.  
161109-07 Davey geeft de contactgegevens voor de 2 FEB afgevaardigden voor de lunch met de rector 

door aan Sacha. 
161109-08 Dossierhouders bereiden zich voor op de OV van 22 november en bepalen een strategie 

voorafgaand aan de OV-voorbereiding om deze hier voor te bespreken.  
161109-09  Raadsleden gaan na of zij tijdens het vooroverleg campusoverleg op 10 november en het 

campusoverleg kunnen notuleren en geven dit door aan Tjapko.  
161102-01 Davey zoekt uit wat het plan voor de UB-campagne is. 
161102-02  O&O denkt na over een voorstel voor een ongevraagd advies over persoonlijke aandacht op 

de UvA. 
161102-03 Daan neemt in de aanbevelingen medezeggenschap van de D&D quick wins ook de OR’en 

mee.  
161102-04  Daan coördineert de solidaire betaling van de verkeersboete van het inwerkweekend. Alle 

raadsleden geven aan of zij wel of niet meebetalen.  
161102-11 Afgevaardigden bespreken tijdig (en voorafgaand aan het CBO op 24 november) het 

eindrapport allocatiemodel met hun FSR en decaan. Tijmen is beschikbaar voor hulp.  
161012-06   Raadsleden werken de informatie over hun dossier voor de website bij. 
160929-08   Tijmen koopt cadeaus voor constitutieborrels en legt deze op de raadkamer. 
 
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 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. 
161010-01 Stukken over dossiers op de website moeten regelmatiger worden geüpdate.  

De commissievoorzitters agenderen dit voor de CV. 
161017-04 De commissievoorzitters zien toe op betere terugkoppeling uit werk-/stuur-

/klankbordgroepen naar de CV. 
161017-05 De commissievoorzitters zien toe op een diverse verdeling van sprekers op de OV. 
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