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Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen verslag & doornemen actielijst 
3. Mededelingen 
4. Update dagelijks bestuur, commissies, afgevaardigden en studentassessor 
5. Vaststellen agenda 
6. Samenwerking UvA-HvA 
7. Werkgroep flexstuderen 
8. Kieswijzer  
9. Evaluatie Studiesucces  
10. Selectieve Masters  
11. Begrotingscyclus  
12. Inwerktraject  
13. Promotie verkiezingen  
14. Raad van Advies  
15. Voorinvesteringen  
16. Repro 
17. W.v.t.t.k. 
18. Rondvraag  
Sluiting 

Opening 
Naomi opent de vergadering om 10.00 uur. 

1. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  

2. Vaststellen verslag & doornemen actielijst 
Het verslag van 9 maart wordt vastgesteld.  

3. Mededelingen 
- Lianne heeft vanmiddag een overleg met de Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting 
en inventariseert welke vragen de CSR wil stellen. 5 

- Gijs merkt op dat het moeilijk wordt om de PV in te plannen in het laatste blok omdat er geen 
enkel moment is dat iedereen beschikbaar is.  

4. Update DB, afgevaardigden en studentassessor 
O&F: 
- Benoemingsprocedure decanen: maandag was het faculteitsberaad op de FGW. Heel wat 
mensen waren ontevreden over de procedure, ze wilden liever een openbare presentatie. Lucas 10 
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gaat nu samen met Reimer het dossier oppakken wat vrij uitgebreid aan het worden is. 
- Huisvesting: de directeur huisvesting is bezig met de medezeggenschap bij projectgroepen te 
krijgen. We hebben vrijdag ook een update gekregen daarover, het is nog een opzetje. We 
proberen goed contact te houden met de FSR-FGw want zij moeten natuurlijk eigenlijk ook 
betrokken worden. Verder komen er misschien onderwijszalen in de kelder van RECA, toen was 15 

iedereen boos. 
- Repro: de gunning is gedaan. Het is moeilijk om er iets van te vinden want het is een Europese 
aanbesteding en we zijn te laat ingestapt in het proces. 
- profileringsfonds: Nancy van JS is het aan het herschrijven. Ik heb contact met Hein over 
voorlichting van februari-wisseling.  20 

- Deutsche Bank: dat is een slechte bank, Reimer heeft contact opgenomen met de 
vicevoorzitter van het College en hij wil het met de GV bespreken. 
- Begroting: we moeten knelpunten in het financieel beleid doorgeven aan F&C. Daar beginnen 
we deze week mee.  
 25 

O&O: 
- Doorstroommasters: Iris heeft een opzet voor een advies geschreven voor de aankomende 
pv. Daar gaan we nog een beetje aan prutsen en perfectioneren morgen. ASVA is van plan 
allemaal slechte ervaringen van de aanvullend selectieve masters te verzamelen en mee te 
stunten. Ondertussen wacht ik op CvB-reactie met de argumentatie voor aanvullend selectieve 30 

masters en welke masters nu aanvullend selectief zijn met welke ingangseisen.  
- Opleidingsaccreditatie: er waren dus workshops in het land van de NVAO hierover. Er is 
sprake van dat het voorstel voor de pilot naar de minister wordt opgestuurd om interesse te 
laten zien. Wij moeten sowieso nog instemmen voordat het doorgaat en er was aan de UCO 
beloofd dat zij het nog een keer te zien kregen dus daar ga ik nog achteraan. 35 

- Learning Analytics: er is een concept Programma van Eisen voor de nieuwe digitale 
leeromgeving. Opvallende eerste insight is dat er al best uitgebreid op Learning Analytics wordt 
ingegaan. Van Gabriela heb ik begrepen dat de werkgroep nu wel actief is dus dat zal 
binnenkort uitgebreider besproken worden.   
- Benoemingsprocedure OC's: een hele hoop OC's hebben inmiddels gereageerd op onze vraag 40 

wat ze van het advies over de benoemingsprocedure van OC's vonden. We wachten alleen nog 
wat reactie af van een aantal FSR'en. 
 
V&C: 
Verkiezingen: Ik heb aan bureau communicatie gevraagd of we tijdens de verkiezingen een 45 

eenmalige pop-up kunnen krijgen op Blackboard waar studenten kunnen kiezen uit: 'nu 
stemmen' 'niet stemmen' of 'meer informatie'. Ik wacht nog op een reactie. Verder gaat Gabriela 
kijken voor de photoflyers en zodra we weten of er wel of geen kieskompas komt kan het design 
afgemaakt worden voor de verkiezingen. Dan kunnen we de banners, flyers, posters en 
koffiebekers bestellen.  50 

Cartoontentoonstelling: alles is geregeld qua datum en locatie, maar de posters moeten nog 
wel gedrukt worden en er moet een informatieflyer gemaakt en besteld worden. Zodra dit er is 
zijn we er klaar voor! 
UB-nacht: Lucas is nog in contact met verenigingen over of zij iets willen doen tijdens de UB-
nacht. Tot zover hebben drie verenigingen positief gereageerd. We gaan aankomende woensdag 55 

inventariseren wie wat wil doen en dan kijken we wat de CSR zelf wil organiseren. 
Evaluatie docent van het jaar: deze komt er aan en aankomende donderdag is onze eerste 
meeting. 
  
Afgevaardigden 60 

De afgevaardigden lichten de updates toe die per mail zijn verstuurd.  
 
Studentassessor 
De studentassessor licht de update toe die zij per mail heeft verstuurd. 
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5. Vaststellen agenda  65 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het vertrek van Amman, de vicevoorzitter van het 
College, en de samenwerking HvA-UvA wordt toegevoegd als punt 6. Het agendapunt Blended 
Learning wordt verplaatst naar volgende week. 
 

6. Samenwerking UvA-HvA 70 

De vicevoorzitter van het College heeft gisteren bevestigd dat hij vertrekt omdat hij geen 
voorstander is van de bestuurlijke fusie van UvA en HvA. De evaluatie van de samenwerking 
UvA-HvA verliep volgens hem niet snel genoeg. Daarbij wordt gespeculeerd dat de evaluatie is 
tegengehouden door de voorzitter van de RvT. Mocht dit inderdaad zo zijn, dan heeft de 
voorzitter van de RvT volgens de CSR zijn hand overspeeld. Er is nu nog veel onduidelijkheid en 75 

de CSR besluit te wachten met het innemen van een officieel standpunt in deze kwestie.  De 
CSR is kritisch over de samenwerking UvA-HvA. 
160316-01 Naomi schrijft vandaag een persbericht met de strekking: “De CSR eist 

openheid over wat er gebeurd is en de rol van de RvT hierin.” 
160316-02 Yvo en Guinevere schrijven voor de PV van 23 maart een statement over de 80 

samenwerking UvA-HvA. 
160316-03  Yvo en Guinevere leggen alle informatie over de samenwerking UvA-HvA en 

het vertrek van Amman voor aan de COR. 
 

7. Werkgroep Flexstuderen  85 

De CSR bespreekt de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. de pilot flexstuderen. Het voorstel van de 
werkgroep is om de pilot uit te stellen naar het studiejaar 2017-2018 omdat het niet haalbaar is 
om het organisatorisch te regelen en er nog geen juridische basis is. De Minister zou het echter 
prettig vinden als er alvast mensen flexstuderen tijdens de voorbereiding van het AMvB. Het 
idee is om een pre-pilot uit te zetten voor 100 studenten. De raad vindt het niet wenselijk dat de 90 

pré-pilot voor 100 mensen uitgezet wordt. Je kunt dit namelijk niet gebruiken voor de evaluatie 
en sommige raadsleden verwachten een administratieve chaos. 
 

8. Kieswijzer  
De CSR bespreekt of de raad een  kieswijzer wil ontwikkelen voor de 95 

studentenraadsverkiezingen. Lianne en Naomi hebben op 15 maart gesproken met de drie 
facultaire partijen die tegen een Kieskompas zijn. Zowel MFAS, Oprecht en Lief zijn tegen alleen 
een centrale kieswijzer omdat partijen die meedoen op zowel centraal als decentraal niveau 
daar groot voordeel mee hebben. 
 100 

MFAS 
- MFAS is tegen een kieskompas met alle facultaire partijen en centraal in één. Het schept veel 
verwarring als partijen door elkaar staan in één schema. Het kieskompas vergroot de kennis 
over wat de FSR doet dan niet. Differentiatie op decentraal niveau is onmogelijk met slechts 5 
vragen. 105 

- MFAS staat in principe positief tegenover een facultair kieskompas, er moeten namelijk 
genoeg vragen zijn om het verschil in nadruk duidelijk te maken.  
- MFAS denkt echter dat voor dit jaar er te weinig tijd is voor een degelijk kieskompas. Ook zijn 
zij nu voor het eerst los van UvA-sociaal en nog bezig met een eerste partijprogramma. Daarom 
stellen zij voor het kieskompas volgend jaar pas door te voeren en dan partijen zeer vroeg in het 110 

proces te betrekken.  
 
Oprecht 
- Oprecht is tegen een kieskompas met alle facultaire partijen omdat dat te onduidelijk is voor 
studenten. Een landschap met alle partijen zorgt voor te veel verwarring. Daarnaast richten zij 115 

zich bijna uitsluitend op faculteit specifieke onderwerpen.  
- Bezwaren tegen een kieskompas überhaupt is dat genuanceerde meningen moeilijk uitkomen 
en inhoudelijke stelling wellicht worden overgeslagen door studenten. Oprecht richt zich juist 
heel erg op de complexe materie. Een informatie-deken met pop-out biedt misschien een 
oplossing, maar als studenten geen zin hebben om dat te lezen blijft het probleem bestaan.  120 

- Oprecht laat nog weten of ze wel of niet heil zien in een facultaire kieskompas 
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Lief 
- Lief onderschrijft alle praktische bezwaren van een kieskompas met alle faculteiten en 
centraal gezamenlijk (zie bezwaren MFAS en Oprecht). Het praktische bezwaar dat de 125 

kandidaten van Lief zelf hun partijprogramma schrijven weegt zwaar. Zij presenteren dat pas 
op 6 mei en het is dus moeilijk om al stellingen te bedenken of te beantwoorden. 
- Lief is daarnaast principieel tegen een kieswijzer omdat zij het gesprek willen aangaan met 
studenten. Uitleggen gaat beter face-to-face en het is belangrijk dat mensen een gezicht kennen 
van de FSR zodat zij gemakkelijk naar diegene toe kunnen stappen. De persoonlijke benadering 130 

is belangrijk. Het kieskompas is een veel afstandelijker middel wat de afstand tussen de FSR en 
de student vergroot. Ook is het verschil tussen relevante onderwerpen tussen opleidingen groot 
(denk aan eventueel fuseren met de VU) en dat komt niet naar voren in een kieskompas. 30 
stellingen kunnen ook afschrikkend werken omdat studenten het gevoel hebben overal een 
mening over te moeten hebben; informatie wordt niet persoonlijk gemaakt. Verschillen tussen 135 

partijen komen minder goed over in het kieskompas omdat het meer gaat om een 
aanpak/vorm-verschil. Inhoudelijk liggen partijen heel dicht bij elkaar en partijpolitiek speelt 
daar geen rol. Het kieskompas leent zich echter alleen goed voor die inhoud en minder voor de 
vorm.  
 140 

Opties 
Optie 1: Centraal Kieskompas: Er komt alleen een centraal Kieskompas. Partij Mei, UvAsociaal 
en De Vrije Student krijgen dan andere namen op facultair niveau. 
Optie 2: Centraal+facultair Kieskompas: Er komt een centraal Kieskompas waar ook facultaire 
partijen aan meedoen. Dit zou één Kieskompas zijn, maar dat kan veel verwarring opleveren 145 

omdat er voor alle faculteiten maar twee vragen opgenomen kunnen worden en studenten 
vragen voorgelegd krijgen die niet voor hun faculteit van toepassing zijn. Het probleem is dat je 
bij de uitslag mogelijk een facultaire partij krijgt die niet op jouw faculteit meedoet. 
Optie 3: Geen Kieskompas: Als de CSR niet alle bezwaren van partijen weg kan nemen, wil de 
raad dan nog wel een Kieskompas? 150 

Optie 4: Facultaire Kieskompassen voor de faculteiten die dat willen, namelijk de FEB, FdR, FMG 
en FGw. FNWI, AMC en ACTA krijgen geen Kieskompas. Per faculteit zijn er 15 centrale en 15 
facultaire vragen. De stellingen voor centraal wegen niet mee voor facultair en andersom. Ook 
zou er een uitlegicoontje beschikbaar zijn, voor zowel  de stellingen als de partijen. Uiteindelijk 
rolt er een winner en een landschap uit. Het facultaire stemadvies wordt eerst getoond.  155 

 
160316-04 Mark vraagt aan Jouke of het mogelijk is om 4 facultaire Kieskompassen te 

ontwikkelen met 15 centrale en 15 facultaire vragen. 
 
Gijs stelt voor dat ASVA volgend jaar het proces voor het Kieskompas organiseert omdat de 160 

raadsleden vanuit hun partij belang hebben bij bepaalde ontwerpen voor het Kieskompas. 
 
Besluit 160316-01 
De CSR besluit na stemming om facultaire Kieskompassen te ontwikkelen voor de FEB, FdR, 
FMG en FGw met per faculteit 15 centrale en 15 facultaire vragen. 165 

 

9. Evaluatie Studiesucces  
Naar aanleiding van vragen die opkwamen bij een eerdere PV hebben de dossierhouders aan de 
werkgroep gevraagd om nog een aantal dingen te veranderen aan de voorgestelde vragenlijst 
en het plan van aanpak. Denk hierbij aan negatieve bijeffecten en de wijze implementatie van de 170 

aanbevelingen. Deze punten zijn opgenomen in de vragenlijst en het plan van aanpak en deze 
zullen dinsdag 15 maart in de UCO besproken worden. Daarna kan de werkgroep aan de slag 
met de enquête.  
 

10. Selectieve Masters  175 

De CSR bespreekt een conceptadvies over selectieve masters. Guinevere neemt de zin op dat het 
onderwijs niet beter wordt als je het aan betere studenten geeft en zij past de alinea over 



 Centrale Studentenraad 

studentenraad.nl/csr  ~  csr@studentenraad.nl 
 

Pagina 5 ~ 7 

laatbloeiers en selectiviteit aan. Tot slot voegt Guinevere de vraag toe of de UvA haar eigen 
bacheloropleidingen niet goed genoeg vindt. 
160316-05 Raadsleden sturen hun opmerkingen over het conceptadvies selectieve 180 

masters naar Guinevere.  
 

11. Begrotingscyclus  
De CSR bespreekt het voorstel voor de nieuwe begrotingscyclus van de UvA. Op dit moment is 
het CvB bezig met het opstellen van het tijdpad van de begroting voor 2017. Belangrijk, want bij 185 

het instemmen met de begroting heeft de centrale medezeggenschap zeven punten ter 
verankering van het adviesrecht op de facultaire begroting afgesproken.  Het is van belang dat 
de CSR de adviezen van de facultaire medezeggenschap over hun facultaire begroting kan 
meenemen in hun instemming op de centrale begroting. Het proces moet zodanig ingericht 
worden dat dat verzekerd is.  190 

De begroting is een GV-aangelegenheid. Eigenlijk moet de CSR samen met de COR een 
advies toezenden. Vooral de 3-weken termijn en gezamenlijk facultair advies heeft haast, wil de 
medezeggenschap nog invloed kunnen uitoefenen op het tijdpad. Daarnaast moeten de 
raadsleden nadenken over knelpunten. Het is een optie om een GV te organiseren om dit te 
bespreken, maar het advies kan ook afgestemd worden met de dossierhouder van de COR en 195 

snel per mail verzonden worden.  De raad kan zich vinden in het conceptadvies dat Lianne heeft 
opgesteld en gaat ermee akkoord om dit onafhankelijk van de GV te versturen. 
160316-06 Lianne vraagt aan alle FSR’en of zij het goed vinden om samen met de OR 

advies uit te brengen over de begroting. 
160316-07 Lianne informeert bij David Jan of hij punten wil toevoegen aan het 200 

conceptadvies over de begrotingscyclus.  
  
 

12. Inwerktraject  
De CSR bespreekt de planning van het inwerktraject van de nieuwe raad. De raad vindt het een 205 

goed idee om een taakgroep op te richten. Deze zal bestaan uit Guinevere, Gijs, Mark en Özenç 
en Pauline. De raad besluit een huisje te huren voor het inwerkweekend in juni. Gijs en Yvo 
zouden het geld liever op een andere manier uitgeven, maar de meerderheid ziet het belang in 
van een weekend buiten Amsterdam omdat je elkaar dan beter leert kennen en elkaar meer 
gunt. 210 

 
De voorgestelde data voor het inwerktraject zijn: 
Deadline afgevaardigden: 10 juni  
Startdag: 17 juni 
Inwerkweekend: 24, 25 en 26 juni 215 

Recesperiode: 4 juli t/m 14 augustus 
Inwerkweken 15 t/m 29 augustus 
Weekend met alle FSR’en en CSR: 3-4 september 
 
160316-08  De taakgroep legt de data voor het inwerktraject vast.  220 

160316-09 Mark geeft de data van het inwerktraject door aan de partijen. 
 

13. Promotie verkiezingen  
Vorige week heeft de CSR besloten om €1.750,- uit te geven aan het photoflyeren. Het bedrag 
uit de offerte bleek echter excl. 21% BTW te zijn. Vandaar dat de vraag nu voorligt of de CSR 225 

€2.025,32 uit wil geven aan photoflyers in de verkiezingsweek. 
 
Besluit 160316-02 
De CSR besluit €2.025,32 uit te geven aan photoflyers in de verkiezingsweek om stemmen mee 
te werven. 230 

 

14. Raad van Advies  
De CSR besluit over de nieuwe leden van de Raad van Advies van de CSR. De huidige CSR doet 
niet zoveel met de RvA, maar wil de adviesraad ook nog niet drastisch veranderen omdat 
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volgende raden wellicht wel graag gebruik willen maken van de expertise van de 235 

adviesraadsleden. Guinevere stelt voor om in plaats van de RvA een alumnivereniging op te 
richten voor de CSR.  
160316-10 Gijs geeft aan de voorzitter van de RvA voor wie de CSR graag wil toevoegen 

aan de Raad van Advies.  
 240 

15. Voorinvesteringen  
De meeste CSR-leden hebben al een oordeel gevormd over het voorstel van de Rector over de 
voorinvesteringen. De e-mailstemming eindigt donderdag 17 maart om 14.00 uur. 
 

16. Repro  245 

De CSR bespreekt de Europese Repro aanbesteding van de UvA. De aanbesteding kost 1 miljoen 
minder t.o.v.  de vorige aanbesteding op post/PKSV/repro, dus dat is een voordeel. Daarbij 
zullen de print-/kopieerkosten niet hoger zijn dan ze nu zijn. Tevens hebben de dossierhouders 
gekeken naar het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de 3 organisaties die 
meedingen, maar zij hebben geen vuile was kunnen vinden. 250 

160316-11 Özenç kijkt of het bedrijf dat de aanbesteding wint nog duurzamer zou 
kunnen werken. 

17. W.v.t.t.k. 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 255 

18. Rondvraag  
- Guinevere kondigt aan dat na O&O wordt gebrainstormd over de opening van de 
tentoonstelling over studeren met een functiebeperking. 
- Mark vertelt dat V&C vanmiddag vergadert in CREA. 
- Gijs vraagt alle raadsleden om de datumprikker voor de OV-voorbereiding in te vullen. 260 

- Pauline kondigt haar vertrek als ambtelijk secretaris aan. Zij werkt met veel plezier voor de 
CSR, maar geeft de voorkeur aan een baan in haar woonplaats. De vacature wordt morgen 
gepubliceerd en begin april vinden de sollicitatiegesprekken plaats.   

Sluiting 
Naomi sluit de vergadering om 13.00 uur. 
 265 

Besluiten 
160316-01 De CSR besluit na stemming om facultaire Kieskompassen te ontwikkelen 

voor de FEB, FdR, FMG en FGw met per faculteit 15 centrale en 15 facultaire 
vragen. 

160316-02 De CSR besluit €2.025,32 uit te geven aan photoflyers in de verkiezingsweek 270 

om stemmen mee te werven. 
160309-01 De CSR besluit 1.750,- euro uit te geven aan photoflyers tijdens de 

studentenraadsverkiezingen. 
160309-02 De CSR besluit om aan de nieuwe CSR te adviseren om Mark en Guinevere 

plaats te laten nemen in de werkgroep studiesucces en hen opnieuw mandaat 275 

te geven. 
160224-03 De CSR besluit na stemming om de vergoeding voor de medezeggenschap 

zoals weergegeven in de tabel van het vergaderstuk voor de PV van 24 
februari aan te nemen.  

160224-04 De CSR besluit na stemming om de conceptbrief over het Profileringsfonds aan 280 

te nemen.  
160217-04 De CSR besluit na stemming om de verhoging van de vergoeding voor de 

medezeggenschap budgetneutraal in te voeren.  
160217-05 De CSR besluit na stemming om verenigingen die groter zijn dan 3.000 leden 

geen 92 i.p.v. 80 maandbeurzen kunnen ontvangen in het studiejaar 2016-285 

2017.  
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160217-06 De CSR besluit na stemming dat een bestuur van een studentenpartij in ieder 
geval aanspraak kan maken op 3 maanden beurs voor het bestuur als geheel.  

160217-07 De CSR besluit na stemming dat een bestuur van een studentenpartij in ieder 
geval aanspraak kan maken op 6 maanden beurs voor het bestuur als geheel.  290 

160210-01 De CSR besluit het budget voor de verkiezingen aan te nemen, met 
inachtneming van de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de PV van 10 
februari en mogelijke aanpassingen in het promotiemateriaal van de gadgets. 

160204-01 De CSR besluit om in het nieuwe profileringsfonds een maandbeurs op te 
nemen van 275 euro en dit bedrag te corrigeren voor inflatie.  295 

 

Actielijst 
160316-01 Naomi schrijft vandaag een persbericht met de strekking: “De CSR eist 

openheid over wat er gebeurd is en de rol van de RvT hierin.” 
160316-02 Yvo en Guinevere schrijven voor de PV van 23 maart een statement over de 300 

samenwerking UvA-HvA. 
160316-03  Yvo en Guinevere leggen alle informatie over de samenwerking UvA-HvA en 

het vertrek van Amman voor aan de COR. 
160316-04 Mark vraagt aan Jouke of het mogelijk is om 4 facultaire Kieskompassen te 

ontwikkelen met 15 centrale en 15 facultaire vragen. 305 

160316-05 Raadsleden sturen hun opmerkingen over het conceptadvies selectieve 
masters naar Guinevere.  

160316-06 Lianne vraagt aan alle FSR’en of zij het goed vinden om samen met de OR 
advies uit te brengen over de begroting. 

160316-07 Lianne informeert bij David Jan of hij punten wil toevoegen aan het 310 

conceptadvies over de begrotingscyclus.  
160316-08  De taakgroep legt de data voor het inwerktraject vast.  
160316-09 Mark geeft de data van het inwerktraject door aan de partijen. 
160316-10 Gijs geeft aan de voorzitter van de RvA voor wie de CSR graag wil toevoegen 

aan de Raad van Advies.  315 

160316-11 Özenç kijkt of het bedrijf dat de aanbesteding wint nog duurzamer zou 
kunnen werken. 

160224-06 De dossierhouders van digitaal toetsen, blended learning, duurzaamheid, 
veiligheid, catering en functiebeperking kijken wat er over hun dossier wordt 
gezegd in het Plan van Eisen en de powerpointpresentatie voor de huisvesting 320 

van de UB en Binnenstadscampus.  

Pro memorie 
130904-03  Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen 

schriftelijk door aan Gijs. Voor commissievergaderingen geven zij hun 
afwezigheid schriftelijk door aan de commissievoorzitter. 325 

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

141001-09 Halverwege het jaar vindt een herziening van de begroting plaats. 
140903-02  Afgevaardigden sturen voor dinsdag 24:00 uur een schriftelijke update over 

wat er speelt in de facultaire raden als reply op de conceptagenda. 330 

151104-01 De afgevaardigden agenderen punten vanuit de CSR in hun facultaire PV en 
koppelen de reactie van de FSR terug aan de CSR in de PV of in hun update. 

151021-03 De dossierhouders van de commissie D&DC, de subcommissie Diversiteit en 
de commissie Finance en de BAC’s koppelen regelmatig terug aan de raad wat 
de stand van zaken is. 335 

151104-01 De dossierhouders van de onderzoekscommissies sturen een schriftelijke 
update als reply op de stukken voor de PV. 

150204-01 Raadsleden slaan hun vergaderstukken op bij het betreffende dossier op de P-
schijf. 

160302-01 De CSR houdt bij de organisatie van evenementen rekening met studenten die 340 

geen Nederlands spreken. 


