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Geacht College,
Hierbij doet de Centrale Studentenraad van de Universiteit van Amsterdam (CSR) u een
advies toekomen betreffende nog te ontvangen documenten/informatie. Voor het goed functioneren van de
raad moet het college inlichtingen verschaffen al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de
vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft (WHW artikel 9.32.6). Dit is de reden van deze brief.
Het eerste document betreft de evaluatie over de UvA en de HvA welke is toegezegd tijdens de
Overlegvergadering van 24 januari 2012. De CSR zou deze zo snel mogelijk willen ontvangen.
Het tweede onderwerp betreft de intemationale becijfering. De CSR is verheugd dat hier een besluit in
is genomen. Hij zou graag echter het besluit nog op papier willen ontvangen. Ook zou hij graag het
plan van aanpak willen zien, hoe de uitwerking van het besluit vorm krijgt.
Op 3 juli 2012 is er toegezegd dat de CSR de defmitieve evaluatieopzet van SIS zou ontvangen. Deze
hebben wij tot op heden niet ontvangen ondanks dat de evaluatie deze maand van start gaat. Graag
ontvangt de CSR de opdracht aan de commissie alsmede de wijze waarop het College van Bestuur is
omgegaan met de adviezen van de CSR.
De CSR heeft 29 mei 2012 een ongevraagd advies uitgebracht met betrekking tot het kiesreglement.
Er is toegezegd dat de meest dringende zaken voor januari herzien zouden worden. Tot op heden
heeft de CSR echter nog geen herziening ontvangen, graag zou de CSR deze zo spoedig mogelijk
ontvangen.
De GV heeft het instemmingsverzoek ontvangen met betrekking tot het profueringsdocument. Voor
dit instemmingsverzoek heeft de rector toegezegd op 16 oktober 2012 om de oude documenten op
waaruit de keuze voor de thema's en zwaartepunten blijkt op te zoeken.
De CSR heeft vaak moeite met de vindbaarheid van documenten op de UvA-website bijvoorbeeld de
bijlages van het studentenstatuut. Wij verzoeken met klem om hier werk van te maken.
De CSR hoopt dat U snel kan reageren op de bovengenoemde verzoeken.
In afwachting van uw schriftelijke reactie(s).
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