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Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen verslag 
3. Actielijst 
4. Mededelingen 
5. Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden 
6. Vaststellen agenda 
7. Procedure persberichten 
8. Persbericht benoemingsprocedure 
9. Survey profielschets benoeming CvB-leden 
10. Kaderbrief 
11. Penningmeester 
12. BOS-cluster 
13. Gemeenschappelijke Regeling AUC 
14. Werkafspraken 
15. W.v.t.t.k. 
16. Rondvraag  
Sluiting 

Opening 
Naomi opent de vergadering om 12.05 uur.  

1. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  

2. Vaststellen verslag 
Het verslag van 9 september wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actielijst 
De raad neemt onderstaande actielijst door.  

4. Mededelingen 
- De commissie D&DC is op zoek naar een vrouwelijke bètastudent en er is aan de CSR-leden 5 

gevraagd om binnen hun netwerk te zoeken naar een geschikte kandidaat.  

5. Update dagelijks bestuur, commissies  en afgevaardigden 
V&C: 
Het was een drukke week. Samen met Mark hebben we het kwartetspel gemaakt. Met 
Photoshop de kaarten een voor een ontwerpen, vervolgens printen en plaatsen in een houder. 
Maandag was de uitreiking en de oude raad was er heel blij mee. Daar doen we het voor! 10 

 

Notulen van de plenaire vergadering van de 
Centrale Studentenraad 16 september 2015 

  
Aanwezig  

 

Naomi Appelman, Gijs Doeleman, Lianne Hooijmans, Guinevere Simpson, Nathaniel Eschel, Yvo Greijdanus, Reimer 
van den Hoek, Iris Kooreman, Mark de Jongh (vanaf 13:00), Mink Perrée, Rosa d’Adelhart Toorop, Özenç Turgut, 
Lucas Wolthuis Scheeres, Gabriëla Zoutkamp 

Afwezig 
 

- 

Gast Lianne Schmidt (studentassessor) 

Notulist Pauline Vincenten 
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Verder heb ik deze week contact gehad met bureau Mattmo voor het ontwerpen van 
promotiemateriaal voor de docent van het jaar verkiezingen. Ze hadden leuke suggesties. 
Volgende week mailen zij ons hun offerte en kunnen ze beginnen met ontwerpen. Met de 
commissie hebben we gesproken over het eventueel ontwerpen van visitekaartjes en truien 
voor de raad. We hebben besloten visitekaartjes te maken voor DB-leden die het graag 15 

willen.  Binnen onze commissie was er weinig animo voor de ouderavond. Lucas gaat kijken hoe 
hij het precies vorm wilt gaan geven, om toch ervoor te zorgen dat het een geslaagde avond 
wordt. 

We hebben een competitie bedacht voor de cobo's, om ervoor te zorgen dat zo veel 
mogelijk raadsleden naar cobo's gaan en we hebben FSR cobo's zwaarder laten meetellen. Voor 20 

de rest is het vergaderen op woensdag heel goed bevallen. 
 

O&O: 
Deze week zijn er veel rapporten uitgekomen: blended learning, digitale leeromgeving, 
internationalisering en studiebegeleiding komt eraan (volgens mij heb ik ze dan allemaal). De 25 

komende O&O vergadering staan ze allemaal geagendeerd. O&O begint nu dus echt op gang te 
komen! De afgelopen week ben ik vooral bezig geweest met het bestuderen van de rapporten.  

Ook hebben we het gehad over het afschaffen van de doorstroommasters. Graag 
zouden we dat informerend op de pv willen agenderen. Er is een trend gaande van selectieve 
masters. Iris zit er bovenop en heeft de relevante faculteiten gemaild om te ontdekken hoe het 30 

staat met de evaluatie van de pilots met de selectieve masters op feb en FGW. Ook is ze aan het 
onderzoeken hoe het zit met mogelijke ingangseisen en de effecten van deze maatregel. We 
willen dit dossier goed afstemmen met de fsren, omdat het centraal beleid is met effecten op 
decentraal. Erg spannend allemaal. 

 35 

O&F: 
Dit heeft O&F afgelopen week gedaan: 
- Studentenstatuut: wijziging mbt verklaring van chronische ziekte is succesvol aangenomen in 
de OV. 
-Kaderbrief: 40 

a. Diplomadefinitie: Helaas nog steeds geen doorrekening van de officiele cijfers. Wel 
gesprekken gevoerd met Bedrijsvoerder FGw en student "Teun" van DNU over het eventueel 
aanpassen van definitie. Raadsstandpunt ingenomen mbt het "principieel tegen de 
diplomadefinitie zijn".  
b. Huisvesting: ik wil meer onderzoek doen naar huisvesting. "Teun" van DNU zei, wat mij 45 

betreft terecht, dat onderzoek en onderwijs niet mogen lijden onder huisvestingskosten, ookal 
heeft niemand 'megalomane vastgoedprojecten' gewild en is niemand echt verantwoordelijk te 
noemen voor het uit de hand lopen van kosten van REC. Overigens is er nog veel onduidelijk 
over die kosten, en over het huisvestingsplan in het algemeen. 
c. solvabiliteit: Solvabiliteitscijfers in de kaderbrief zijn veel gunstiger dan die opgenomen zijn 50 

in de jaarreking. Dat is vreemd en moet worden uitgezocht. 
- BOS-Kluster: Vreemd genoeg weet de portefeuillehouder "huisvesting" van de COR niet wat 
het BOS-kluster is. Nog geen antwoord van OR-FGw over hun advies. Voor FSR-FGw kwam BOS-
kluster ook als een verrassing. We wachten nu FSR en OR af. Sowieso moet het in de PV worden 
besproken, liefst een raadsstandpunt.  55 

- Huisvesting algemeen: Ik ben met Yvo naar een bijeenkomst geweest met 
beleidsmedewerkers van de UB en FGw over binnenstadscampus en UB. Over de UB wordt een 
'week van debat' georganiseerd. De academische gemeenschap mag dan 'kiezen' of er een UB op 
het BG komt of niet.  
- Catering/Facility Services: ik ben met Özenç naar een bijeenkomst over FS geweest (catering, 60 

schoonmaak en beveiliging). We hebben besloten dat Özenç dat algemene contactpersoon FS 
wordt. Het was heel gezellig op de bijeenkomst. Belangrijk is dat de aanbesteding catering loopt 
en in Mei moet zijn afgerond. Jammer was dat een survey over catering slechts door 333 
studenten is ingevuld (FS heeft ook geen toegang gekregen tot de mailtoall). We gaan kijken hoe 
we studenten kunnen betrekken bij de aanbesteding catering. 65 

- Dienstenconvenant: is doorgeschoven naar volgende week. Özenç doet onderzoek en navraag 
bij OR/GOR 
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- AUC Gemeenschappelijke regeling: Vrijdag op de CV was er iemand van AUC (Stein) om uitleg 
te geven over wat ze willen met de GR. Als commissie hebben we besloten dat we het voorstel 
van AUC overnemen in ons instemmings-advies (hoe noem je dit?). Het wordt een "nee-tenzij". 70 

Reimer schrijft deze brief, stuurt 'm maandag voor 13h naar AUC, daar kijken ze of we alles 
goed begrepen hebben. Eventuele wijzigingen vanuit AUC kunnen we op de PV bespreken. We 
willen dan een raadsstandpunt vormen over het advies dat Reimer geschreven heeft met evt. 
wijzigingen. Deze brief kunnen we ook meenemen naar de GV, a.s. vrijdag.  
 75 

Afgevaardigden 
De afgevaardigden lichten de updates toe die per mail zijn verstuurd. Yvo houdt de raad op de 
hoogte van de DB-verkiezing van de FSR-FGw.  
 
Studentassessor 80 

De studentassessor licht de update toe die zij per mail heeft verstuurd. 
 
Commissie Finance 
Tijdens de vergadering op 25 september wordt waarschijnlijk de voorzitter van de Commissie 
Finance benoemd. 85 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  

7. Procedure persberichten 
Het kan en zal zich voordoen dat de CSR in korte tijd een persbericht uit moet zenden, en het is 
daarom van belang om een duidelijke en efficiënte procedure vast te stellen. Gijs doet hiervoor 90 

een voorstel. De inhoudelijke punten van het persbericht worden tijdens de PV vastgelegd. De 
raad geeft één of meer raadsleden de verantwoordelijkheid om persberichten te schrijven Er 
zijn drie raadsleden direct verantwoordelijk voor persberichten: Naomi, daar zij als voorzitter 
haar naam onder het persbericht moet zetten, en erop moet kunnen reageren; één variabel 
raadslid dat dossierhouder is van het dossier dat relevant is voor het te schrijven persbericht; 95 

één vast raadslid, dat door de vergadering gekozen wordt. Rosa en Iris lijkt het handig als één 
persoon het persbericht schrijft en de andere twee personen het persbericht redigeren. 
Nathaniel merkt op dat het schrijven van persberichten een kunst is en hij stelt voor dat één 
persoon verantwoordelijk is die ook een training volgt voor het schrijven van persberichten. De 
meerderheid van de raad kan zich vinden in het voorstel om de dossierhouder, de voorzitter en 100 

Gijs het mandaat te geven om de persberichten te schrijven. Rosa neemt het van Gijs over als 
mocht blijken dat hij geen tijd heeft. 

Op het moment dat de raad besluit een persbericht te schrijven, staat het de hele raad 
vrij de direct verantwoordelijken suggesties te sturen; wanneer de direct verantwoordelijken 
een concept af hebben, sturen zij dit naar de raad, die vier uur heeft om op- en aanmerkingen te 105 

maken (waarbij nachtelijke uren tussen 0.00 en 8.00 niet worden meegerekend). Daarna 
hebben de direct verantwoordelijken een twee uur de tijd om hierop hun commentaar te geven, 
waarna het persbericht vastgesteld wordt. Gijs stelt voor dat de direct verantwoordelijken het 
recht hebben suggesties van anderen naast zich neer te leggen, weliswaar met een klemmend 
verzoek dit enkel te doen wanneer het door bijvoorbeeld tijdgebrek niet mogelijk is een reactie 110 

te formuleren. De raad besluit te kijken hoe het gaat met het verwerken van de reacties voordat 
er formeel iets wordt vastgelegd.   

8. Persbericht benoemingsprocedure 
De raad kan zich vinden in de strekking van het persbericht over de benoemingsprocedure dat 
is opgesteld door Mark, Rosa en Gijs. Lucas stelt voor om de zinsnede “die inspraak wordt nu 115 

geconcretiseerd” te veranderen in “een schakel in meer inspraak” zodat duidelijk wordt dat het 
democratiseringsproces nog gaande is. Tekstuele opmerkingen kunnen vandaag tot 19:00 uur 
naar Gijs worden gemaild. Het persbericht over de benoemingsprocedure wordt op de CSR-
website geplaatst en verspreid via social media. Daarnaast wordt het persbericht gemaild naar 
de FSR’en, OR’en, de RvT, het CvB en de Minister (actiepunt 150916-01).  120 
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9. Survey profielschets benoeming CvB-leden 
De Raad van Toezicht (RvT) heeft aangegeven dat het de bedoeling is dat op 7 oktober de 
profielschetsen van de voorzitter en de rector magnificus bekend zijn. De RvT heeft de 
conceptprofielschetsen deze week naar de CSR gemaild. Er is afgesproken dat de 125 

medezeggenschap de inbreng van de academische gemeenschap op de profielschets verzamelt. 
Iris en Lianne hebben hiertoe een tijdspad opgesteld en Lianne hoopt dat de commissie V&C 
meewerkt aan de promotie van het verzamelen van de input. 

Iris heeft een voorstel geschreven voor de procedure voor de focusgroepen en zij licht 
toe wat de voordelen van focusgroepen zijn t.o.v. een enquète. Het idee van de focusgroepen is 130 

om vanuit het niets met groepen mensen bespreken wat zij belangrijke eigenschappen en 
competenties vinden van bestuurders. Het idee is dat mensen er ongestuurd in gaan, zodat zij in 
een nieuw discours komen. Het voorstel is om twee gespreksleiders per groep te hebben en een 
notulist. Iris vraagt aan Bureau Communicatie of het mogelijk is om studenten random te 
selecteren voor de focusgroepen, waarbij gelet wordt op de locatie (actiepunt 150916-02). 135 

Wellicht kan het UvA studentenpanel worden uitgenodigd. Iris maakt een e-mailadres aan zodat 
mensen die niet bij de open bijeenkomst kunnen zijn toch hun inbreng kunnen mailen. Pauline 
koppelt hier een studentenraadalias aan (actiepunt 150916-03). 
  Daarnaast wil de raad graag twee bijeenkomsten organiseren over de profielschetsen. 
Een eerste bijeenkomst om de discussie te openen en een tweede om te laten zien wat de 140 

studentenraad bedacht heeft op basis van de informatie die vergaard is tijdens de focusgroepen 
en via de mail. Gijs nodigt de vicerector en de RvT uit als toehoorder bij de bijeenkomsten zodat 
zij kunnen horen wat er speelt binnen de academische gemeenschap (actiepunt 150916-04). 
Gijs vraagt na of er een mail-to-all verstuurd kan worden over de bijeenkomsten (actiepunt 
150916-05). Het idee is dat de deelnemers aan de focusgroepen minder de nichegroep van 145 

activistische studenten zijn dan de studenten die naar de open bijeenkomst komen. De raad wil 
graag eind deze week duidelijkheid over of de focusgroepen opgezet kunnen worden en 
wanneer en waar de eerste open bijeenkomst over de profielschets plaatsvindt zodat de 
communicatie daarover op gang kan worden gezet.  

10. Kaderbrief 150 

Vorige week heeft de raad besloten dat hij principiële bezwaren heeft tegen het enkel 
bekostigen van  diploma’s die behaald zijn binnen de nominale studieduur en één jaar. De vraag 
is nu of het bekostigen van alle behaalde diploma’s aan de Universiteit van Amsterdam een 
breekpunt is voor de CSR. De raad heeft inmiddels de prognose ontvangen over hoe de allocatie 
van de eerste geldstroom aan faculteiten eruit ziet bij een diplomadefinitie die elk diploma telet 155 

i.p.v. alleen de diploma’s die behaald zijn binnen nominaal +1. In de prognose is uitgegaan van 
twee scenario’s en het blijkt dat de budgetverschuivingen voor 2016 nog moeilijk te schatten 
zijn omdat de bedragen in de twee verschillende scenario’s ver uiteen lopen. Meer algemeen 
kan we de conclusie getrokken worden dat voor de faculteiten FGw en FdR een hoger budget 
gerekend wordt, wanneer alle diploma’s worden bekostigd en voor de overige drie faculteiten 160 

een lager bedrag.  
De CSR bespreekt met de afgevaardigden wat het standpunt is van de facultaire 

studentenraden. De FSR FMG heeft waarschijnlijk moeite met het afschaffen van N+1 omdat de 
faculteit hierdoor financieel benadeeld wordt, terwijl de faculteit de afgelopen jaren veel heeft 
geïnvesteerd om juist te werken aan het studiesucces van studenten. De FSR FGW adviseert om 165 

de diplomabekostiging uit te breiden naar alle diploma’s, ook die niet binnen n+1 gehaald zijn.  
De FSR FEB is er nog niet uit en zal op basis van de prognose een besluit nemen. De FSR AMC is 
niet principieel tegen N+1 en is niet voor het afschaffen van de regeling. De FSR FNWI is 
verdeeld over het afschaffen van N+1. De FSR FdR is unaniem voor het afschaffen van N+1 
omdat hierdoor meer geld beschikbaar zou komen voor de FdR, waar forse bezuinigingen 170 

plaatsvinden en de discussie speelt of het onderwijs nu niet kapot gemaakt wordt door de 
opdracht om een beter rendement te behalen. Afgesproken wordt dat de afgevaardigden de 
prognose bespreken met hun raad.  
 Voor de volledigheid wordt in de reactie van het College opgemerkt dat naast de 
berekeningswijze ook de wijze van invoering van een verandering in de budgetallocatie invloed 175 

heeft op de daadwerkelijke budgettaire effecten. Bij een budgetneutrale aanpassing 
bijvoorbeeld worden verschillen in het invoeringsjaar via andere posten gecompenseerd. Bij 
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een gelijkmatige invoering vindt dat over een aantal jaar plaats. De budgetneutrale invoering 
zou volgens de dossierhouder een mogelijkheid zijn, maar dit is geen lange termijnoplossing. 
Het is voor dit jaar een oplossing voor de financiële bezwaren van faculteiten. Faculteiten 180 

krijgen dan in totaal hetzelfde bedrag, terwijl het afschaffen van N+1 als principieel punt wordt 
gemaakt.  De prikkel om snel af te studeren en de onderwijskwaliteit hoog te houden blijft 
behouden in het voorstel dat de dossierhouder heeft opgenomen in de conceptbrief omdat zij 
uit is gegaan van de studiepuntprijs.  

De raad peilt wie er van mening is, met de cijfers die er nu liggen, dat de 185 

diplomadefinitie in de kaderbrief moet worden aangepast van nominaal +1 naar alle diploma’s. 
Voor een deel van de raadsleden hangt het er ook vanaf of de maatregel budgetneutraal wordt 
ingevoerd. Sommige raadsleden zijn er wel voor om het in te voeren, ook al is het 
budgetneutraal, omdat het een aanzet geeft voor de discussie. Guinevere geeft aan dat zij het 
moeilijk vindt om op zo’n korte termijn te besluiten over de diplomadefintie en zij zou de 190 

discussie liever voeren in het kader van de discussie over het allocatiemodel. Lianne vraagt aan 
de afdeling Financiën of het haalbaar is om de aangepaste bekostiging van diploma’s 
budgetneutraal in te voeren (actiepunt 150916-06). 
 De raad bespreekt de overige bezwaren die de dossierhouder verwoord heeft in de 
conceptbrief als reactie op het instemmingsverzoek over de Kaderbrief. Iris vraagt waarom de 195 

FSR’en niet in mogen stemmen op de facultaire begroting, terwijl de CSR wel instemmingsrecht 
heeft op centraal niveau. De OR heeft wel adviesrecht op de facultaire begroting, terwijl de FSR 
dit niet heeft. De afgevaardigden vragen bij hun FSR na of zij advies- dan wel instemmingsrecht 
willen hebben op de facultaire begroting. Dit punt zal ook naar voren gebracht worden tijdens 
de GV (actiepunt 150916-07).  200 

11. Penningmeester  
Elk jaar stelt de CSR een penningmeester aan. De penningmeester is verantwoordelijk voor het 
bijhouden van de uitgaven van de studentenraad. Twee raadsleden lichten hun kandidaatschap 
voor het penningmeesterschap van de CSR toe.  
 
Besluit 150916-01 205 

De CSR besluit na stemming om Mark de Jongh aan te stellen als penningmeester van de CSR 
voor het studiejaar 15-16. 

12. BOS-cluster 
De UvA is voornemens verschillende panden te verhuren aan instituten (het Huygens ING, het 
Meertens Instituut en het NIAS) van KNAW. Het gaat om het Bushuis (zolder voor opslag: 650 
m2), Oost-Indischhuis(delen A&B en begane grond van C: 2000m2) en Spinhuis (helemaal 210 

inclusief binnenplaats: 2500m2), panden die leegstaan door de verhuizing FMG naar het REC. 
Dit ligt in lijn met het plan van de Binnenstadscampus; er ontstaat één groot FGw-domein van 
onderzoek en onderwijs. De CSR heeft adviesrecht op het BOS-cluster.  

De dossierhouder vertelt dat de FSR-FGw niet weet op welke punten dit een goed of 
slecht plan zou kunnen zijn. Natuurlijk is het dichtbijzijn van onderzoeksgroepen positief, maar 215 

veel gaan studenten er waarschijnlijk niet van merken. Vanuit de OR kregen we te horen dat 
medewerkers wél blij zijn met het Meertens, maar dat de rest niet echt interessant was. De FGw 
is voornamelijk bezig met de Bungeschuif, de interne verhuizing i.v.m. de verkoop v.h. 
Bungehuis. De OR geeft advies op de 16de, voornamelijk over de schuif.  

Het opknappen van de panden komt voor rekening van de KNAW en dit is verwerkt  in 220 

de huurprijs. Die prijzen zijn EUR 133.50 per m2 per jaar voor kantoor ruimte. Voor 
archief/opslag EUR 80pm2pj. Omdat de eerste tijd de panden niet in herstelde staat zijn wordt 
in het eerste jaar korting gegeven van 10%. Verder komt er nog bij dat de UvA btw moet 
afdragen voor exploitatielasten, maar in de prijs zit geen BTW. Per jaar wordt dus EUR 
644.406,00, met korting in het eerste jaar. De vraag is waarom de huurprijs, ook na opknap, 70 225 

euro per jaar minder is dan voor de faculteiten. Ook wordt de prijs voor de faculteiten belast 
met 3,5%+inflatie, en het KNAW alleen met inflatie. De CSR wacht het rapport van de OR FGw af 
en wil aan het College uitleg vragen over de discrepantie tussen de huurprijs voor de KNAW en 
voor interne gebruikers.  
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13. Gemeenschappelijke regeling AUC 230 

Het AUC heeft met de dossierhouder haar voorstel besproken van het gezamenlijk regelement 
van het AUC, dit omdat de CSR hier instemmingsrecht op heeft en zij het op een aantal punten 
nog duidelijk oneens zijn met het voorstel van het College dat er nu ligt. In het voorstel van het 
AUC zijn er drie decanen die samen een board vormen, één van elke discipline en ten minste één 
van elke universiteit. De board wordt aangevuld door de Dean als uitvoerend lid en een student 235 

als adviserend lid. De decaan van de FNWI wordt de voorzitter van de board en zal als 
penvoerder, aanspreekpunt en eindverantwoordelijke fungeren maar de stemmingen zijn 
eenparig. De dean rapporteert aan de voorzitter. De werknemers van het AUC vallen onder de 
FNWI maar wel binnen een afgesloten afdeling onder leiding van de dean zodat er zekerheid is 
over de inhoud hun functie. Als laatste punt ziet de student council graag dat zij, nu ze onder 240 

een facultaire studentenraad vallen in plaats van onder een centrale, nog wel de mogelijkheid 
hebben om door middel van een “fast-track method” (exacte invulling onbekend) direct naar 
het centrale niveau kunnen gaan.  
 Hier zou tegenin gebracht kunnen worden dat het AUC wist dat dit in het verschiet lag 
en het AUC meer geld krijgt dan andere faculteiten. De meerderheid van de raad is ervoor om 245 

het voorstel van het AUC te steunen. De dossierhouder heeft in samenwerking met 
medewerkers en studenten van het AUC een conceptbrief opgesteld die meegenomen zou 
kunnen worden naar de GV op 18 september.  
 
Besluit 150916-02 250 

De CSR besluit na stemming om de conceptbrief over de gemeenschappelijke regeling AUC mee 
te nemen naar de GV van 18 september.  

14. Werkafspraken 
De raad bespreekt de werkafspraken met betrekking tot afwezigheid, corvee, communicatie en 
de voertaal. 255 

15. WVTTK 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 

16. Rondvraag 
- Gabriëla geeft aan dat het waarschijnlijk niet mogelijk is om een mail-to-all te versturen over 
het Academisch Uurtje en zij zal met Bureau Communicatie overleggen over hoe studenten hier 260 

wel op geattendeerd kunnen worden. 
- Rosa gaat op 8 oktober naar een congres over digitalisering waar zij een presentatie zal geven 
over de status van videocolleges en de digitale leeromgeving bij de UvA en zij nodigt 
geïnteresseerde raadsleden uit om mee te gaan. 
- Op verzoek van Guinevere denkt het DB na over de oprichting van een Sociale Activiteiten 265 

Commissie komt en over een tour langs de faculteiten (actiepunt 150916-08). 
- Pauline vraagt of het goed is als Naomi en zij twee studentleden voordragen voor de 
klachtencommissie van de UvA. De raad gaat akkoord.  
- Alle raadsleden mailen hun IBAN-nummer naar Mark (actiepunt 150916-09). 

Sluiting 270 

Naomi sluit de vergadering om 15.05 uur.    
 

Besluiten 
150916-01 De CSR besluit na stemming om Mark de Jongh aan te stellen als 

penningmeester van de CSR voor het studiejaar 15-16. 275 

150916-02 De CSR besluit na stemming om de conceptbrief over de gemeenschappelijke 
regeling AUC mee te nemen naar de GV van 18 september.  

 

Actielijst 
150819-01 De raad bespreekt tijdens een PV in september intern wat zijn verwachtingen 280 

zijn van de studentassessor en stemt de werkafspraken af met de 
studentassessor. 
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150909-01 Bij het doornemen van de werkafspraken van de CSR wordt ook gekeken naar 
de pro memoriepunten. 

150909-06 V&C denkt na over hoe de CSR studenten kan betrekken bij de discussie over 285 

de Kaderbrief. 
150909-08 Iris en Lucas schrijven een vergaderstuk voor de PV over de precieze invulling 

van de constitutieborrel van de CSR. 
150909-09 V&C verzoekt Bureau Communicatie alle studenten te informeren over het 

Academisch Uurtje. 290 

150916-01 Het persbericht over de benoemingsprocedure wordt op de CSR-website 
geplaatst en verspreid via social media. Daarnaast wordt het persbericht 
gemaild naar de FSR’en, OR’en, de RvT, het CvB en de Minister.  

150916-02 Iris vraagt aan Bureau Communicatie of het mogelijk is om studenten random 
te selecteren voor de focusgroepen, waarbij gelet wordt op de locatie. 295 

150916-03 Iris maakt een e-mailadres aan zodat mensen die niet bij de open bijeenkomst 
kunnen zijn toch hun inbreng kunnen mailen. Pauline koppelt hier een 
studentenraadalias aan. 

150916-04 Gijs nodigt de vicerector en de RvT uit als toehoorder bij de bijeenkomsten 
over de profielschets zodat zij kunnen horen wat er speelt binnen de 300 

academische gemeenschap. 
150916-05 Gijs vraagt na of er een mail-to-all verstuurd kan worden over de 

bijeenkomsten. 
150916-06 Lianne vraagt aan de afdeling Financiën of het haalbaar is om de aangepaste 

bekostiging van diploma’s budgetneutraal in te voeren. 305 

150916-07 De afgevaardigden vragen bij hun FSR na of zij advies- dan wel 
instemmingsrecht willen hebben op de facultaire begroting. Dit punt zal ook 
naar voren gebracht worden tijdens de GV.  

150916-08 Het DB denkt na over de oprichting van een Sociale Activiteiten Commissie en 
een tour langs de faculteiten. 310 

150916-09 Alle raadsleden mailen hun IBAN-nummer naar Mark. 
 

Pro memorie 
140903-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 
140903-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’14-’15 aan te nemen en zich 315 

hieraan te houden.  
140903-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden  

 van informatie via sociale media, WC krant en specifiek Facebook en Twitter, 
  onder andere via het mediaschema. 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen 320 

schriftelijk door aan Dennis. Voor commissievergaderingen geven zij hun 
afwezigheid schriftelijk door aan de commissievoorzitter. 

140917-12 De penningmeester agendeert elke eerste PV van de even maand een update 
over de interne financiën. 

141001-09 Halverwege het jaar vindt een herziening van de begroting zal plaats. 325 

140903-02 Afgevaardigden sturen voor woensdag 10:00 uur een schriftelijke update over 
wat er speelt in de facultaire raden als reply op de conceptagenda. 

 
 


