
 

 

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

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

Conceptagenda 
1. Opening 
2. Post 
3. Vaststellen verslagen en doornemen actielijst 
4. Mededelingen 
5. Update DB, commissies, afgevaardigden en studentassessor 
6. Vaststellen agenda 
7. Risicobeoordeling draadloze communicatie 
8. GV nabespreken 
9. Decaanbenoeming 
10. Studentenstatuut 
11. Opleidingscommissies 
12. Rol Raad van Toezicht 
13. Inwerkperiode CSR 17|18 
14. Flexibelere, uniforme jaarindeling 
15. FlexMOER 
16. Voertaalwijziging CSR 
17. Numerus Fixus Psychologie 
18. Evaluatiecriteria studentassessor 
19. Inwerkmap CSR 17|18 
20. Financiën CSR 
21. Partij Roede: logo 
22. W.v.t.t.k. 
23. Rondvraag  
24. Sluiting 

1. Opening 
Ali opent de vergadering om 12:04 uur en heet iedereen welkom.  1 

 

Notulen van de Plenaire vergadering van de CSR op 
26 april 2017 

  

Aanwezig 
Lianne Hooijmans, Davey Noijens, Tjapko van Noort, Sacha Palies (tot 15:09), Manouk Schippers (vanaf 12:07), 
Tijmen de Vos,  Gerwin Wezelman (tot 15:09), Annabel Wildschut (vanaf 12:25), Ali Yurtseven; 

Afwezig Anna Caupain, Daan Doeleman,  Mark Džoljić, Alex Tess Rutten, Noa Visser; 

Gast Linda van Exter Studentassessor-CvB   
Verslag 

 

Tamara van den Berg Ambtelijk secretaris 
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2. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  2 

3. Vaststellen verslag en actielijst 
Het verslag van 19 april 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 3 

De actielijst wordt doorgenomen.  4 

4. Mededelingen 
-Alex, Noa, Anna, Daan en Mark zijn afwezig. Daan heeft Sacha gemachtigd. 5 

- Er is per mail een voorstel voor de CSR-bijdrage aan het jaarverslag gedaan. 6 

- Lianne gaat momenten inplannen waarop de inwerkmap kan worden geschreven. 7 

- 31 mei is de onderwijsdag aan de UvA. Hoer zal een panel worden georganiseerd over 8 

studenteninbreng bij vakken dat door Linda wordt gemodereerd.  9 

5. Update DB en/of commissies, afgevaardigden en studentassessor 
De schriftelijke updates worden kort besproken.   10 

- Sacha vraagt naar de deadline voor de numerus fixus aanvraag aan de FEB, deze numerus fixus 11 

is per 2019 en de deadline voor de aanvraag ligt rond 1 oktober.  12 

- Sacha vraagt de afgevaardigden of ze de survey van de Algemene Rekenkamer hebben 13 

ontvangen en of deze ingevuld kan worden. (actiepunt)  14 

- Tjapko zal zijn update nog nasturen.  15 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 16 

‘Opleidingscommissies’ wordt van de agenda gehaald. 17 

7. Risicobeoordeling draadloze communicatie 
De CSR bespreekt het instemmingsverzoek ‘plan van aanpak horende bij het rapport 18 

Risicobeoordeling van draadloze communicatie en elektromagnetische velden in HvA- en UvA-19 

panden 2015 – 2016’. 20 

Tijmen geeft aan dat de brief nogmaals redactioneel voorgelegd kan worden.  21 

Lianne stelt voor om het dossier te koppelen aan het beleid voor personen met een 22 

functiebeperking, omdat elektrogevoeligheid hier ook toe gerekend kan worden. Gerwin vraagt 23 

naar elektrogevoeligheid en het bestaan hiervan. Tijmen ligt dit toe.  24 

 25 

Stemvoorstel: De CSR besluit om in te stemmen met de reactie op het instemmingsverzoek 26 

‘Plan van aanpak risicobeoordeling draadloze communicatie’ met de toevoeging uit PV170426. 27 

Voor: 7 28 

Tegen: 0 29 

Blanco: 1 30 

Onthouden: 0 31 

Het stemvoorstel is aangenomen.   32 
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8. GV: nabespreken 
De CSR bespreekt de Gezamenlijke Vergadering van 21 april. 33 

Sacha benoemt de connectie tussen de aangedragen argumenten tijdens de GV voor de 34 

afstemming en de financiële consequenties hiervan. Ook wordt er gesproken over de 35 

toezeggingen door het College over de komst van SRON en het feit dat deze komst altijd 36 

toegejuicht werd. Tijmen vertelt dat er veel onvrede bestaat aan de FNWI. 37 

9. Decaanbenoeming 
De CSR bespreekt de procedure voor toekomstige decaanbenoemingen binnen de faculteiten. 38 

Lianne vraagt of de raad de decaanbenoemingen anders wil vormgeven en of er verschillende 39 

wijze van benoeming ingesteld moeten worden. Momenteel wordt de decaan benoemd door het 40 

College.  41 

Sacha vraagt wie de procedure kiest, dit is de precommissie. Sacha vraagt of de FSR bezwaar 42 

kan indienen tegen het besluit van de precommissie. Lianne vertelt dat de FSR in de 43 

precommissie zit en dat de commissie voor het merendeel uit medezeggenschap bestaat. 44 

Gerwin geeft aan tegen het voorstel te zijn. Tijmen stelt dat het beter is verschillende 45 

procedures aan de verschillende faculteiten in te stellen en vraagt of hierbij aandacht wordt 46 

besteed aan de speciale vorm van de FMG. Sacha wil faculteiten en medezeggenschap zelf de 47 

vrijheid geven om een procedure te kiezen. Annabel is het hiermee eens. Lianne legt uit dat er 48 

dan wel op verschillende mandaten en aanstellingen per decaan zullen ontstaan. Tijmen geeft 49 

aan dat op basis van de WHW de decaan zeggenschap over de faculteit heeft.  50 

De raad staat er positief tegenover dat Lianne de voorstellen verder uitwerkt. Sacha wil alle 51 

scenario’s uitgewerkt zien. Gerwin wil geen scenario’s uitgewerkt zien, Ali ziet problemen met 52 

voorstellen E t/m G wegens de plaats van de faculteiten in de universiteit. Volgende week zal 53 

gesproken worden over de scenario’s en de mogelijkheid tot verkiezingen. Gerwin stelt dat er 54 

bij het basisvoorstel ook een symbolische presentatie toegevoegd kan worden. 55 

Er zal een clausule in het universiteitsreglement worden opgenomen waarbij er de 56 

mogelijkheid bestaat om het College de verantwoordelijkheid van de aanstelling te geven. 57 

10. Rol Raad van Toezicht 
De bespreekt de rol van de Raad van Toezicht. 58 

Tijmen geeft aan dat binnen O&F de voorkeur werd gegeven aan extra aankleding van de 59 

controlerende rol en dat er meer aandacht moet worden besteed aan de relatie tussen de 60 

medezeggenschap en de Raad van Toezicht. Lianne stelt dat het ontbreken van de formele 61 

relatie onderdeel van de discussie is, al zijn een aantal raadsleden er op tegen om dit te 62 

benoemen.  63 

Ali vraagt naar de rol van de RvT in relatie tot het onderwijs. Lianne stelt dat er moet worden 64 

nagedacht of de RvT alleen de begroting controleert of zich ook bezighoudt met de kwaliteit van 65 

het onderwijs. Ali wil niet dat de RvT zich bezighoudt met de inhoud van onderwijs en 66 

onderzoek. Tijmen ziet graag dat de RvT ook inhoudelijk naar de instelling kijkt en dat er wordt 67 

weggegaan van de bestuurlijke insteek. Tjapko ziet graag dat de RvT er op toe ziet dat de 68 

instelling kritisch is naar zichzelf. Gerwin stelt dat het belangrijk is dat het niet de primaire taak 69 

van de RvT is om zich met het onderwijs bezig te houden, maar dat er wel op moet worden 70 

toegezien dat de kwaliteit gewaarborgd wordt. Tijmen verwacht dat een controle door de RvT 71 

op onderwijs bijdraagt aan het waarborgen van goed onderwijs, en dat de RvT zich hier slechts 72 
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mee zal bemoeien wanneer er problemen bestaan. De alinea zal niet worden verwijderd uit de 73 

memo. 74 

Sacha stelt voor in de memo/brief ook te spreken over de rol van de medezeggenschap en die 75 

van de bestuurder, zodat deze ook opnieuw besproken kunnen worden.  76 

De memo zal ter kennisgeving aan het College en de COR worden verstuurd.  77 

11. Inwerkperiode CSR 17|18 
De CSR bespreekt de inwerkperiode van de CSR 17|18. 78 

Er wordt gevraagd of de raad er problemen mee heeft als Linda helpt bij het 79 

organiseren/uitvoeren van de inwerkperiode. Er worden geen bezwaren kenbaar gemaakt. 80 

Sacha stelt voor een discussie over de rol van afgevaardigden te organiseren op de startdag, 81 

zodat raadsleden beter op de hoogte zijn van de functie en het takenpakket. Lianne zal dit 82 

bespreken met de vicevoorzitters van de FSR’en. (actiepunt)  83 

Lianne vraagt naar de voorkeur van de raad over het organiseren van de werksessie over de 84 

taak, rol en/of werkafspraken van de CSR. Annabel geeft de voorkeur dit door Commoning UvA 85 

te laten organiseren en ligt het voorstel toe. Ali stelt voor een sessie over werkafspraken te 86 

organiseren.  87 

Er zijn geen grote bezwaren tegen het bieden van lunch tijdens de velddagen en op de startdag.  88 

Gerwin ziet graag er aandacht wordt besteed aan de vraag hoe partijen zich kunnen profileren 89 

aan de achterban. Sacha stelt voor dit tijdens het inwerkweekend aan te kaarten of te 90 

presenteren op persoonlijke titel tijdens het bespreken van de rol van de CSR. 91 

12. Flexibelere, uniforme jaarindeling 
De CSR besluit over de conceptbrief over een flexibelere, uniforme jaarindeling. 92 

Lianne vult aan dat AZ geen bemiddeling zal doen bij problemen met de jaarindeling, maar dat 93 

er in het licht van studiesucces wellicht een expertisegroep opgezet wordt waarbinnen er wordt 94 

gekeken welke studiesuccesmaatregelen er ingevoerd zijn en wat voor effecten deze 95 

maatregelen hebben op specifieke opleidingen. Ook wordt er gekeken naar het gebruik van 96 

studiesuccesmaatregelen op effectieve wijze.  97 

Er zijn geen andere aanvullingen op de brief. Er zal nog een redactionele ronde worden 98 

georganiseer, en de brief ligt momenteel nog voor bij de FSR’en. Na het doorvoeren van de 99 

wijzigingen zal de brief nogmaals voorgelegd worden.  100 

 101 

Stemvoorstel: De CSR besluit de voorgelegde conceptbrief over de jaarindeling te 102 

ondertekenen, met hierin opgenomen de wijzigingen uit PV170426 en de nuanceverschillen van 103 

de FSR’en.  104 

Voor: 9  105 

Tegen: 0 106 

Blanco: 0 107 

Onthouden: 1 108 

Het stemvoorstel is aangenomen.  109 
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13. FlexMOER 
De CSR bespreekt de adviesaanvraag over de regeling Flexstuderen en het toevoegen van een 110 

richtlijn aan de model-OER. 111 

Advies regeling flexstuderen UvA; Gerwin geeft aan dat flexstuderen instellingsbreed is en 112 

daarom als richtlijn opgenomen kan worden, maar vraagt wat er gebeurt wanneer het niet in de 113 

m-OER opgenomen wordt. Ali vertelt dat flexstuderen dan in deel B van de facultaire OER wordt 114 

opgenomen. Wanneer het een richtlijn betreft wordt er verwezen naar de regeling en de lijst 115 

met opleidingen die deelname heeft goedgekeurd. De vraag bestaat of opleidingen er zelf voor 116 

kunnen kiezen om mee te doen aan de regeling zonder goedkeuren van OCW. Gerwin stelt dat 117 

de interne afspraak met het College niet komt te vervallen. Sacha stelt voor om als richtlijn op te 118 

nemen dat een opleiding flexstuderen alleen met goedkeuren van OCW aanbiedt. Tijmen stelt 119 

dat er alleen instemmingsrecht op de pilot bestaat en niet op de keuze van OCW; op dit moment 120 

zal er dus ook geen keuze door de OC genomen hoeven te worden. Lianne stelt dat dit pas na de 121 

evaluatie en afsluiten van de pilot van toepassing is. Tijmen stelt voor het in de richtlijn op te 122 

nemen dat de OC betrokken wordt. Lianne stelt dat de rechten afhankelijk zijn van het 123 

instemmingsrecht op de regeling en de vraag of een nieuwe bijlage in de regeling ter controle 124 

aan de CSR voorgelegd wordt. Gerwin stelt dat instemmingsrecht op de regeling de facto 125 

ongewenst is omdat er is ingestemd met de pilot op lange termijn, maar dat wil zorgen dat OC 126 

wel toestemming moeten geven. 127 

Ali neemt contact op met Brigitte en Miek. (actiepunt)  128 

14. Studentenstatuut 
De CSR bespreekt de wijzigingen die hij mogelijk wil doorvoeren in het studentenstatuut. 129 

Manouk legt uit dat er over het studentenstatuut gesproken moet worden en dat de bedoeling is 130 

dit voor de zomer af te ronden. De raadsleden moeten de rechten en plichten die zijn 131 

opgenomen in het statuut nalezen wegens de brede insteek en bindende status. (actiepunt) 132 

Ali stelt voor na te denken over de toegang die studenten hebben tot gebouwen en de 133 

mogelijkheid tot het beperken van de toegang door het College. Tijmen zou dit ook graag 134 

bespreken in het licht van de gesloten studieplekken van PPLE. 135 

Annabel vraagt naar de toevoeging van psychisch welzijn in het studentenstatuut. Manouk stelt 136 

voor dit explicieter op te nemen, bijvoorbeeld in het kader van toegankelijkheid. 137 

Er wordt door de UvA overwogen om de maximale kosten van 642euro uit het studentenstatuut 138 

te halen, omdat het bedrag arbitrair is. Gerwin vreest dat de kosten sterk stijgen wanneer dit 139 

maximumbedrag komt te vervallen. Tijmen lijkt het wegnemen van een maximumbedrag 140 

schadelijk voor het onderwijs. Manouks stelt voor om het maximum te laten staan, omdat er 141 

momenteel wel al gemotiveerd van afgeweken kan worden. Het maximumbedrag voor laat 142 

aanmelden van tentamens is momenteel niet relevant, maar Manouk stelt voor dit er in te laten 143 

staan om toekomstige problemen te voorkomen. 144 

15. Voertaalwijziging CSR 
De CSR bespreekt de mogelijkheid tot het wijzigen van de voertaal voor CSR 17|18. 145 

Sacha vraagt of de internationale kandidaten Nederlands spreken, maar dit is niet echt het 146 

geval. Lianne vraagt of er onderzocht is of de andere kandidaten de Engelste taal goed spreken 147 

en of er mogelijk cursussen Engels aangeboden moeten worden. Tijmen heeft dit bij slechts een 148 

aantal kandidaten voorzichtig gepeild. Sacha vertelt dat Daan tegen de voertaalwijziging is.  149 

 150 
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Gerwin stelt dat kiezen voor internationalisering er ook om vraagt dat de medezeggenschap 151 

toegankelijk is voor deze internationale studenten. Hierbij moet wel worden voorkomen dat 152 

Nederlandse studenten zich slecht vertegenwoordigd voelen. Tweetaligheid zou wenselijk zijn, 153 

maar niet slechts voor de Engelse taal. Tijmen geeft aan dat de voertaal op bepaalde plaatsen 154 

aan de UvA Engels is, en dat dit daarom een andere vraag betreft. 155 

Tjapko geeft uit ervaring aan dat de Engelse voertaal ten koste gaat van discussies, maar dat er 156 

hierom nog steeds wel gekozen kan worden voor de Engelste voertaal. Sacha meent dat het 157 

meest belangrijke aspect is dat raadsleden elkaar begrijpen en stelt dat het niet mogelijk is om 158 

voor de CSR 17|18 alles Engels te maken (bijvoorbeeld in de GV of andere vergaderingen) en 159 

dat de kandidaten hier rekening mee moeten houden. Gerwin sluit zich hierbij aan. Tijmen stelt 160 

dat Engelse communicatie niet afgedwongen kan worden bij het College, de bestuursstaf en de 161 

medewerkers.   162 

Lianne had graag gezien dat de discussie gevoerd was voor de kandidaatstelling, zodat iedereen 163 

voorafgaand op de hoogte was. Wel moet er een keuze worden gemaakt voor het inwerktraject. 164 

Gerwin stelt voor een brainstorm te organiseren met de kandidaten. Er wordt besproken wie er 165 

voor deze bijeenkomst uitgenodigd moeten worden en of deze discussie wel gevoerd kan 166 

worden en in welke taal. Tjapko stelt voor de keuze geheel aan de nieuw gekozen raad over te 167 

laten, omdat hij meent dat de voertaalwijziging en tweetaligheid organisch kunnen ontstaan. Er 168 

moet duidelijk gemaakt worden dat deze discussie wordt gevoerd, zodat ook de potentiele 169 

afgevaardigden hier rekening mee kunnen houden. Gerwin stelt dat partijen hier ook intern 170 

over moeten spreken en de kandidaten er op voor te bereiden.  171 

Tijmen organiseert een bijeenkomst en mailt alle partijen. (actiepunt)  172 

16. Numerus Fixus Psychologie 
De CSR bespreekt de adviesaanvraag voor het instellen van een Numerus Fixus bij de bachelor 173 

Psychologie. 174 

Sacha vraagt naar de kosten van het instellen van een numerus fixus, maar deze zijn niet bekend 175 

aan de UvA. Gerwin vraagt naar de betrekking van de OC. Sacha legt uit dat de OC-voorzitter 176 

aangaf goed betrokken en tevreden te zijn, maar dat er wellicht ook met een student-lid 177 

gesproken kan worden. (actiepunt)  178 

Annabel vindt dat het instellen van een numerus fixus kan gebeuren om goede redenen, maar 179 

vraagt in hoeverre het een preventiemiddel is en hoe het relateert aan de international 180 

classroom. Daarnaast hebben Europese studenten gelijke rechten voor de toegang tot het 181 

onderwijs en er mogen daarom geen twee aparte numerus fixi ingesteld worden. Sacha stelt dat 182 

de numerus fixus inderdaad ter preventie van mogelijk hoge (internationale) studenten-183 

aantallen is. 184 

Gerwin stelt dat een numerus fixus in dit geval wenselijk is, omdat er ondanks een vorm 185 

uitsluiting ook betere bezetting van de opleiding wordt gecreëerd. Annabel meent dat het 186 

instellen van de numerus fixus moet kunnen wanneer dit de voorkeur van de opleiding is om dit 187 

preventief te doen, maar dat dit dan volgend jaar heroverwogen moet worden. Annabel stelt dat 188 

er ook moet worden gekeken naar de gevolgen voor het volmaken van een numerus fixus.  189 

Tijmen stelt dat een numerus fixus (Nederlandse) studenten kan afschrikken wat ook 190 

problemen voor de bekostiging kan opleveren. Daarnaast vindt Tijmen internationalisering 191 

voor puur financiële redenen problematisch.  192 

Sacha stelt dat er bij de adviesaanvraag geen documentatie over numerus fixus en stijgende 193 

studentaantallen is opgenomen. Hij stelt dat positief advies niet kan worden gegeven zonder 194 
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goede argumentatie voor de numerus fixus. Gerwin stelt dat het positief advies van de OC wel 195 

nagevolgd moet worden.  196 

Lianne stelt dat er niet is gekozen voor een aparte Engelse opleiding, terwijl een extra Engelse 197 

opleiding beter te organiseren valt met een CROHO-label. Daarnaast is het belangrijk met 198 

Ingmar Visser en Han van der Maas en het studenten te spreken over de problemen/ 199 

argumenten. (actiepunt)  200 

17. Inwerkmap CSR 17|18 
De CSR bespreekt het opstellen van de inwerkmap voor CSR 17|18. 201 

Lianne ligt het rooster toe. 24 mei moeten de dossierhouders hun documenten af hebben en aan 202 

de commissievoorzitter sturen. Er is nog niet besloten over een voertaal van de inwerkmap. Alle 203 

raadsleden moeten nakijken of alle dossiers in de lijst opgenomen zijn. (actiepunt)  204 

Sacha stelt voor om de huisvestingdossiers op te splitsen per campus.  205 

18. Financiën CSR 
De CSR wordt door zijn penningmeester geïnformeerd over de financiële situatie van de CSR. 206 

Er zijn geen vragen en bezwaren. 207 

19. Partij Roede: logo [ vertrouwelijk ] 
De CSR bespreekt vertrouwelijk zijn promotiemateriaal voor de studentenraadsverkiezingen 2017. 208 

20. Evaluatie Studentassessor [ vertrouwelijk ] 
De CSR denkt na over criteria voor de evaluatie van de studentassessor CvB. 209 

21. W.v.t.t.k. 
Er is niets ter tafel gekomen. 210 

22. Rondvraag  
- 29 april is de ‘Peoples climate march’.   211 

- Annabel had vanochtend een productief overleg over psychisch welzijn. Waarschijnlijk wordt 212 

er in februari een week over mentale gezondheid georganiseerd.  213 

23. Sluiting 
Ali sluit de vergadering om 15:14uur. 214 

Besluiten 
170426-01 De CSR besluit om in te stemmen met de reactie op het instemmingsverzoek ‘Plan 215 

van aanpak risicobeoordeling draadloze communicatie’ met de toevoeging uit 216 

PV170426. 217 

170426-02 De CSR besluit de voorgelegde conceptbrief over de jaarindeling te ondertekenen, 218 

met hierin opgenomen de wijzigingen uit PV170426 en de nuanceverschillen van 219 

de FSR’en. 220 

170426-03 De CSR besluit een disclaimer toe te voegen aan het promotiemateriaal voor de 221 

studentenraadverkiezingen 2017. 222 
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Actielijst 
170426-01 De afgevaardigden vragen na of hun FSR de vragenlijst van de Algemene 223 

Rekenkamer heeft ontvangen, en zorgen dat deze tijdig ingevuld wordt. 224 

170426-02 Lianne stemt met de vicevoorzitters van de FSR’en af of/hoe er op de startdag 225 

aandacht wordt besteed aan de functie van de afgevaardigden. 226 

170426-03 Ali neemt contact op met Miek Krol en Brigitte Widdershoven over de regeling 227 

flexstuderen en de richtlijnen in de model-OER. 228 

170426-04 Alle raadsleden lezen het deel over de rechten en plichten van studenten zoals 229 

opgenomen in het studentenstatuut. 230 

170426-05 Tijmen organiseert een bijeenkomst voor de kandidaten van de centrale en 231 

facultaire partijen over de mogelijke voertaalwijziging van de CSR en benadert 232 

hiervoor alle partijen. 233 

170426-06 Sacha bespreekt af met een student-lid OC psychologie het instellen van een 234 

numerus fixus voor de opleiding psychologie. 235 

170426-07 Tijmen en Ali spreken met Ingmar Visser en Han van der Maas over het instellen 236 

van een numerus fixus voor de opleiding psychologie. 237 

170426-08 Raadsleden gaan na of alle dossiers zijn opgenomen in de lijst voor de inwerkmap. 238 

170419-01 Tijmen zoekt uit of er een zendmast van het REC-E dak weggehaald zal worden. 239 

170419-02 Alex doet per e-mail een voorstel voor de CSR-bijdrage voor het UvA-jaarverslag 240 

aan de raad. 241 

170405-03 V&C zoekt uit welke vertaalopdrachten er binnen de begroting uitgeschreven 242 

kunnen worden en doet voor de andere opdrachten een concreet voorstel aan de 243 

raad.  244 

170405-05 Raadsleden dragen bij Tijmen punten aan die moeten worden meegenomen in de 245 

evaluatie Studentassessor-CvB. 246 

170329-01 Annabel gaat na of dhr. Koppenol of een andere functionaris 247 

persoonsgegevensbescherming is betrokken bij het Privacybeleid van eHealth 248 

interventions.  249 

170301-04  Alex schrijft een vergaderstuk over (de invulling van) academisch leiderschap. 250 

Pro memorie 
140908-04  Het DB ziet streng toe op nazendingen voor en laatkomers op de PV.  251 

140908-04  Op documenten voor externe communicatie wordt altijd een dubbelcheck op de 252 

spelling uitgevoerd. Commissievoorzitters zijn hier eindverantwoordelijk voor. 253 

141208-04 Commissievoorzitters geven na hun commissievergadering door wat er in de 254 

media moet komen. 255 

150420-01 Alle DB-leden sturen voor zondagavond 20:00 uur hun update. 256 

150907-02 Lianne stuurt iedere maandag een mail met alle activiteiten van de aankomende 257 

week.  258 

150928-01 Het DB houdt de inwerkmap en ideeën voor de inwerkweken bij.  259 

150928-02 Tamara verstuurt direct na afloop van de PV de actiepunten naar de raad. 260 

151019-03 Lianne stuurt nadat het verslag van de PV is rondgestuurd een overzicht van de 261 

onderwerpen waarvan de CSR graag input wil van de FSR’en naar de 262 

afgevaardigden. 263 

160502-01 De planten worden goed verzorgd door Lianne en Anna. 264 

160929-08  Tijmen koopt cadeaus (middels “just in time management”) voor  265 

  constitutieborrels en legt deze op de raadkamer.  266 

161017-04 De commissievoorzitters zien toe op betere terugkoppeling uit werk-, stuur- en 267 

  klankbordgroepen naar de CV. P.a. door documenten op de P-schijf te plaatsen. 268 
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161017-05 De commissievoorzitters zien toe op een diverse verdeling van sprekers op de OV. 269 

161031-01 Lianne organiseert met enige regelmaat leuke raadsuitjes. 270 

161130-01 Raadsleden sturen voorafgaand aan de PV tijdsbesparingstips op, zodat de tip  271 

  van de week aan het begin van de vergadering gedeeld kan worden. 272 

170201-01 Raadsleden proberen bestaande structuren binnen de raad te doorbreken;  273 

  dominante raadsleden bieden anderen meer ruimte, raadsleden die wat meer op  274 

  de achtergrond treden proberen zich vaker te mengen in de discussie. 275 

170201-02 Raadsleden proberen zich beter in te lezen, beter te luisteren naar elkaar en meer  276 

  begrip te hebben. 277 

170201-03 Raadsleden laten het tijdig weten als het niet lukt met hun dossiers en als ze hulp  278 

  nodig hebben. 279 

170201-04 De raad streeft naar een goede balans tussen grote en kleine dossiers op de PV. 280 
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