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SAMENVATTING VAN DE 126e OVERLEGVERGADERING VAN DE CENTRALE STUDENTENRAAD EN 
HET COLLEGE VAN BESTUUR, gehouden op 16 april 2013 
 
Aanwezig: 
 5 
Van de zijde van de CSR 2012-2013: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Jet van Genuchten, Jaco van der Veen, Joeri van Mil, 
Farah Meeuse Slahouaoui, Sascha Korzec, Nick de Rooij, Rik van den Hoven, Sophia Zeeff, Zilla van der Spek, Sam 
Quax 
 
Afwezig: Alex Hartveld, Ishtu Hageman 10 
 
Van de zijde van het College van Bestuur:  
Dymph van den Boom, Miek Krol, Babs van den Bergh, Frank van Kampen 
 
Voorzitter van de overlegvergadering: Sofie Sloot 15 
 
Notulist: Irma Peters 
 
Toehoorders:  
 20 
Agenda: 
 

Opening  
1. Vaststelling van de agenda 
2. Vaststellen notulen van de overlegvergadering van 5 maart 25 
3. Doornemen advieslijst 
4. Mededelingen 
5. Studieadviseurs 
6. Wetenschapsintegriteit 
7. HBO-p 30 
8. UvA/VU 
9. WVTTK 
10. Rondvraag 
Sluiting 

 35 
Opening (14:04 uur) 
De voorzitter opent de vergadering en geeft de afmeldingen door. 
 
1. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.    40 
 
2. Vaststellen notulen 
De notulen worden met enige wijzigingen vastgesteld: 
Naar aanleiding van: 
R.124: Het woord ‘pilot’ bij excellentie op de FGw wordt verwijderd uit de tekst, omdat dit suggereert dat het traject bij 45 
een positieve beoordeling straks ook op andere faculteiten ingezet zal worden. Het traject is echter toegepast op de FGw. 
R.169: Er was afgesproken zoveel mogelijk maatregelen door te voeren. Alle twintig maatregelen doorvoeren zal niet 
lukken, de rector kan daarom het woord plateau niet plaatsen. Raadslid van Mil geeft uitleg en de tekst blijft ongewijzigd.    
 
3. Doornemen advieslijst 50 
Het advies strategisch kader Internationalisering komt er aan zegt mevr. Krol toe. Raadslid van der Veen vertelt dat de 
regeling partijfinanciering voor de verkiezingen vastgesteld zou zijn. Dat is over drie weken en hij hoopt dat deze 
deadline gehaald wordt. De laatste stand van zaken moet op papier gezet worden. Voorzitter Gooskens vraagt naar het 
BKO-advies. Mevr. Krol weet dat deze ontvangen is.  
 55 
4. Mededelingen 
De rector vertelt dat de trail goed verlopen is en de UvA de maximale score behaald heeft. Half mei is de bespreking en 
in juni wordt het eindrapport verwacht. De technisch voorzitter vraagt hoe de lunch van vanmiddag is verlopen. Deze is 
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goed bevallen. De rector vertelt dat er is gesproken over de NSE en er de afspraak er is om vaker samen te lunchen met 
studenten. Zij is tevreden over de input van de studenten en wil dit graag een aantal keer herhalen. CSR-voorzitter vraagt 60 
of de twee aanwezige UvA-medewerkers zich voor willen stellen. Mevr. Van den Bergh en dhr. Van Kampen stellen 
zichzelf kort voor.  
 
130416-01 De CSR en de rector besluiten om de ‘Lunch met de rector’ te herhalen. 
 65 
4. Studieadviseurs 
Raadslid Quax vertelt dat hij samen met raadslid Hageman heeft gesproken met onder meer dhr. Van Kampen over 
studieadviseurs. Hun bevindingen waren dat veel studenten op de UvA van tijd tot tijd studiebegeleiding nodig hebben. 
Ook op de NSE scoort studiebegeleiding niet hoog. Opmerkelijke bevindingen waren: het ontbreken van inhoudelijke 
kennis bij de adviseurs, het gebrek aan willigheid om een student te willen helpen, slechte beschikbaarheid van de 70 
studieadviseurs en onduidelijke informatiestromen. Graag wil de raad daarom een nieuwe audit om de adviseurs te testen. 
Raadslid Quax noemt voor de grootste problemen enkele mogelijke oplossingen: de lange wachttijd voordat een student 
bij een adviseurs terecht kan zou overkomen kunnen worden door langere openingstijden en de inzet van meer 
medewerkers. Ook is een aparte informatievoorziening voor de adviseurs van groot belang. Momenteel werken de 
adviseurs met de informatie die op de website van de UvA staat, informatie die studenten zelf ook kunnen opzoeken. 75 
Een mogelijke oplossing is een apart gedeelte op de UvA-website voor adviseurs met specifieke informatie.  

Een volgend punt is de empathie. Adviseurs lijken studenten te ontmoedigen om dingen te ondernemen. Uit 
een enquête op de FEB bleek dat een coachende adviseurs goede reacties teweeg brengt. Hierbij zou kunnen worden 
gekeken naar de taakomschrijving van de adviseurs en zouden zij getraind kunnen worden voor hun nieuwe taken. Ook 
kan de studieadviseur ontlast worden door de informatievoorziening elders te verbeteren, zoals bij de informatiebalie of 80 
op de website. De rector kan zich niet erg vinden in de coachende rol die er geschetst wordt. Mevr. Van den Bergh vraagt 
of studenten een afspraak maken en dan weer worden weggestuurd. Dit is voorgekomen, antwoordt raadslid Quax. Een 
snellere doorverwijzing zou een oplossing zijn merkt raadslid Quax op, bijvoorbeeld door ouderejaars in te zetten. Dhr. 
Van Kampen stelt voor om de diensten beter op elkaar af te laten stemmen. Als voorbeeld hiervan noemt hij de nieuwe 
Roeterseilandcampus, waar men de loketgedachte wil doorvoeren. Het is de bedoeling een centrale receptie te hebben die 85 
zelf informatie verstrekt of doorverwijst naar de studieadviseur. De studieadviseur moet voorspelbare openingstijden  en 
een inloopspreekuur hebben in dit plan. Momenteel heeft de UvA zich voorgenomen dit door te voeren op het nieuwe 
REC. Daarnaast is door landelijke ontwikkelingen steeds meer aandacht voor studieadviseurs als vak. Studentenservices 
van de UvA heeft zich daarbij aangesloten. Zij willen van dit gebied een serieus vak maken, omdat er veel mensen in 
werken, maar er geen opleiding is tot studentadviseur. Vandaar dat er nu wordt gekeken of er scholing kan worden 90 
gegeven om mensen tot adviseur op te leiden. Naast dat er tijd bij komt kijken, is professionaliteit van groot belang in 
deze zaak.  

Raadslid Gooskens vraagt naar de functieomschrijving van de adviseurs en de verwachtingen op termijn. Met 
Rechtsgeleerdheid wordt dit jaar een pilot gehouden: alle studenten van het eerste jaar worden op gesprek gevraagd. Hen 
wordt verteld waar zij zich kunnen melden, indien zij het jaar niet goed doorkomen. De vragen die gesteld worden gaan 95 
niet over de inhoud, maar over de praktische zaken om de studie heen. Raadslid Quax is blij met deze pilot, maar ziet 
twee valkuilen in de loketgedachte: Het nieuwe REC is ten eerste pas in 2015 af. Ten tweede is de back-office niet groter 
geworden. Daarom twijfelt hij of de wachtlijsten wel weggewerkt gaan worden. Dhr. Van Kampen geeft aan dat het 
probleem van te weinig computers per aantal adviseurs opgelost gaat worden. Raadslid Van Genuchten krijgt het idee dat 
het proces dat dhr. Van Kampen schetst nog erg in de kinderschoenen staat en vraagt of dit niet versneld kan worden. 100 
De rector geeft aan dat hoewel er nog geen officiële opleiding tot adviseur is, er nog altijd goede adviseurs zijn. Dhr. Van 
Kampen weet dat studieadviseur een aantrekkelijk beroep is en dat er makkelijk mensen voor het werk te vinden zijn. 
Deze vertrekken echter ook weer snel; daarom is de professionalisering zo belangrijk. Raadslid Zeeff wil benadrukken dat 
zij de pilot op de FdR goed vindt, maar dat zij weet dat op de medische faculteit het probleem speelt dat indien je zelf 
langs een adviseur gaat, je geen antwoord op je vraag krijgt. Dhr. Van Kampen geeft aan dat het voorbeeld van Sophia 105 
over schakeltrajecten een zeer specifiek voorbeeld is. De rector vertelt over Roeterseiland waar straks een loket moet 
komen waar alle studenten terecht kunnen. De organisatie vindt dan plaats in de back-office, zodat de student dit niet zelf 
hoeft te doen, zoals nu vaak gebeurt.  

Raadslid Van der Veen legt uit dat bij bijvoorbeeld ziekte een persoon niet direct naar een balie gaat, vooral bij 
persoonlijke vragen zullen studenten niet direct naar een groot opgezette balie gaan. Hij vraagt hoe deze afweging 110 
gemaakt is en schetst een beeld van de FMG. De rector geeft aan te gaan kijken naar een goede oplossing voor het 
probleem dat er geschetst wordt. Het doel van een balie is om mensen niet meer van het kastje naar de muur te sturen. 
Wat zij van studenten verwacht, is dat zij een heldere vraag stellen. Raadslid Van der Veen geeft aan dat dit niet altijd 
mogelijk is. 

Raadslid Quax vertelt dat er op het OV van 23 januari 2013 is geconcludeerd dat er actie moest worden 115 
genomen en vraagt wat de rector gaat doen. Zij vertelt dat er een werkgroep in het leven is geroepen en er wordt gekeken 
hoe men de dienst op de nieuwe campus beter in te richten.  Zij vraagt zich af of er genoeg input is of dat er meer 
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problemen in kader moeten worden gebracht. Raadslid Quax denkt ook dat er genoeg problemen op tafel liggen en wil 
weten of er al vóór de afronding van de verbouwing van de Roeterseilandcampus oplossingen geïmplementeerd kunnen 
worden. De rector reageert positief en zal goed bekijken wat er al gerealiseerd kan worden. Op de vraag of de raad zitting 120 
kan nemen in de werkgroep, antwoord dhr. Van Kampen dat hij niet denkt dat de raad zich in deze positie moet willen 
plaatsen. Zij moeten controle uitvoeren. De rector stelt voor dat dhr. Van Kampen de raad op de hoogte houdt van de 
vorderingen van de werkgroep.  

De rector is niet tegen een coachende rol voor adviseurs, maar benadrukt dat de adviseurs er is om de student 
van eerlijk advies te voorzien. Ook dit advies is vrijblijvend.  125 

De technisch voorzitter vat het onderwerp samen en concludeert dat er vanaf heden wordt gewerkt aan 
verbetering van de rol van studieadviseurs, terwijl er gewerkt wordt aan een nieuw loket op het nieuwe 
Roeterseilandcomplex. Tevens wordt er gewerkt aan advisering voor adviseurs via intranet. Dit gebeurd al, leggen de 
rector en dhr. Van Kampen uit.   
  130 
130416-01 Dhr. Van Kampen blijft de Studentenraad informeren over de vordering op het gebied van 

studieadvisering. 

 

5. Wetenschapsintegriteit 
Raadslid Quax leidt het onderwerp in en vraagt hoe het CvB tegenover de zaak Rijpkema staat en hoe de huidige 135 
procedure op de UvA eruit ziet. De rector vertelt niet tegen de oude procedure te zijn, maar vertelt dat er veel verschillen 
waren tussen de regelingen op de universiteiten in Nederland. Er is nu een protocol aangenomen voor alle universiteiten. 
De universiteiten hebben hun protocol naar de VSNU gestuurd, die de documenten op overeenkomsten heeft getest. 
Hieruit kwam dat elke instelling een raadsman of vrouw moest hebben, die bij zaken bekijkt of deze naar de commissie 
voor wetenschappelijke integriteit  gaan of dat hij of zij deze zelf afhandelt. Het advies van de commissie of raadsman 140 
gaat naar het CvB, die over de verdere stappen besluit. De UvA is bijna op het punt dat de raadsman en commissie 
kunnen worden benoemd. Bij eerdere zaken werd er gewerkt met ad-hoc commissies. De rector is tevreden met de 
overzichtelijkheid en kennisopbouw van de nieuwe, blijvende commissie. Zij denkt dat als elke instelling met deze 
systematiek werkt er eenduidige besluiten zullen worden genomen. Wat betreft de media kan er voor betrokkenen veel 
mis lopen. Het is fijn dat er straks een loket is die de media van informatie voorziet. In mei wordt bekend wie de nieuwe 145 
aanstellingen krijgen. Raadslid Quax vraagt of er een kans is dat docenten anders worden behandeld dan studenten. De 
rector legt uit dat het werk dat studenten en docenten doen, anders van aard is. Het is goed dat er een commissie is die de 
verschillen kent en uitzoekt. Naast de procedures zal er worden gekeken naar de rest van de keten van academische 
vorming. Een student moet geleerd worden om wetenschappelijk integer te handelen. Dit begint al in het onderwijs, dat 
door de medewerkers gegeven wordt. Hier wordt nu aan gewerkt.          150 
 
130416-02 De CSR wordt door het College in mei ingelicht over de samenstelling van de commissie voor 

wetenschappelijke integriteit en de raadsman of vrouw. 
 
6. HBO-p 155 
Raadslid Meeuse vertelt dat de raad schrijft aan een voorstel over de HBO-p route, met het oog op het wetsvoorstel dat 
eraan zit te komen. Mevr. Krol vult aan dat het voorstel er ligt, maar nog niet is aangenomen. Door het wetsvoorstel 
‘kwaliteit in verscheidenheid’ verandert de HBO-propedeuse route. Eerst was deze vrij toegankelijk voor iedere student 
die zijn of haar HBO-propedeuse haalde. In het wetsvoorstel staat dat universiteiten eigen criteria mogen toepassen om 
de HBO-p route in te perken. Het blijkt dat studenten die via deze route naar de UvA komen in bijna alle gevallen niet 160 
nominaal studeren of hun diploma helemaal niet halen.  

De rector legt uit dat er met de HvA al is gekeken naar studenten die zouden kunnen overstappen. Veel 
studenten redden het niet op het WO als ze na het eerste jaar overstappen. Wel lukt het bachelors met een schakeljaar 
goed om de overstap naar een WO-master te maken. Het is propedeuse studenten nooit verboden om de overstap te 
maken, maar de UvA wil hen een realistisch beeld geven van wat hen te wachten staat. Ook het wetsvoorstel is erop 165 
gericht om de groep studenten met een HBO-p te beschermen. Raadslid Meeuse vraagt of de rector de studenten wil 
beschermen door gebruik te maken van de inperking. De rector legt uit dat zij hen van zoveel mogelijk opties en 
informatie wil voorzien. De rector noemt de intake als een voorbeeld om een betere selectie te maken van studenten. De 
HvA gaat ook intakes doen. Er wordt nu onderzocht wat de instelling de studenten kan bieden als zij na de intake niet 
weten wat zij willen studeren. De p-route kan onderdeel van een verplichte intake worden. Het raadslid vraagt of de 170 
rector elke faculteit bij de intake wil betrekken. Zij is van mening dat de intakes verplicht moeten worden, zodat 
studenten niet tussen wal en schip kunnen geraken. Raadslid van Mil concludeert dat de studenten die hun propedeuse 
goed doorkomen de kans moeten krijgen om naar het WO te gaan. Dat is inderdaad de insteek van de rector. Het is 
wettelijk ook niet mogelijk om studenten de route te ontzeggen.     
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 Raadslid Meeuse is blij dat de rector de samenwerking met de HvA noemt. Uit eigen ervaring weet ze dat zij 0 175 
begeleiding kreeg, niet vanuit de HvA en niet vanuit de UvA. Dit kan erg verbeterd worden. Er kunnen diverse middelen 
bedacht worden om studenten die op het HBO excelleren andere uitdagingen te bieden of hun vaardigheden te testen. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan programma’s die worden ontwikkeld op de HvA. Raadslid Meeuse vraagt 
hoe de rector hierin staat. Zij antwoordt dat HBO-ers het in het algemeen beter doen op de arbeidsmarkt dan WO-
studenten. De rector wil daarom niet dat de nadruk enkel op overstappen ligt, opleidingen aan beide instelling bieden 180 
goede vooruitzichten.  
  
130416-02 Het College zegt toe dat de route naar het WO voor  HBO-studenten die hun propedeuse 

succesvol doorlopen open blijft. 

15.05 Zilla van der Spek verlaat de vergadering. 185 
15.13 Mevr. Van den Bergh verlaat de vergadering. 
 
7. UvA/VU 
Raadslid van Mil vraagt de rector om een update over de laatste veranderingen in de zaak. Ook raadslid Korzec is zeer 
benieuwd naar de uitkomst van de laatste vergadering. Het antwoord hierop is dat de go, no-go nu wordt uitgesteld. De 190 
intentieverklaring is er nog steeds. De rector legt uit dat de go, no-go ervoor is om niet de intentieverklaring uit te zitten 
tot het gaatje en dan een beslissing te nemen. Raadslid Korzec vraagt of de intentieverklaring alles behalve de ACTA en 
academische ziekenhuizen omvat. Mevr. Krol noemt de AFS, het AUC en de FGw. Het raadslid vraagt wat het go, no-go 
moment nu inhoudt. De rector begrijpt de vraag van het raadslid niet direct, het gaat om dezelfde punten uit de 
intentieverklaring op alle onderdelen. Gooskens legt uit dat er te weinig informatie is gegeven aan de FSRen en ORen 195 
over de verschillende onderdelen. Wat bijvoorbeeld de Business Schools betreft, geeft de rector aan, moet er een goed 
businessplan komen. Op dit moment kan niet definitief gezegd worden of alle plannen door gaan. Er is nog geen plan, 
vandaar dat de verschillende gremia nog weinig informatie hebben gekregen. Raadslid Bodrij vraagt of er nu een nieuw 
go, no-go moment zal komen of dat er nu wordt gewacht op het aflopen van de intentieverklaring. De rector weet niet of 
deze er komt, omdat er nu geen datum voor een nieuw beslissingsmoment gesteld kan worden. Raadslid van der Hoven 200 
vraagt of de rector de adviesbrief van de CSR over de AFS nuttig vond. Dit is het geval. Mevr. Krol vertelt over haar 
gesprek met de OR. Er is een GOV op 17 mei en deze week is er een overleg met de Raad van Toezicht. Daarna zullen 
de stukken die naar de RvT zijn gegaan, naar de medezeggenschap gestuurd worden. Een aantal stukken hiervan is zeer 
concurrentiegevoelig en daardoor hoogst vertrouwelijk. Informatie zal er zijn over onder meer het Europa Instituut en 
SIS. Mevr. Krol stelt voor dat de raad op deze documenten wacht. Raadslid Korzec vraagt of er in de nieuwe stukken 205 
informatie over de ACTA AUC te vinden zal zijn. Eigen onderzoek wees uit dat de ACTA zelf kon kiezen welke 
onderwijsvisie ze aannamen. Daar is naast de eerste alinea verder niets over te vinden in de documenten. Dit komt omdat 
dit niet in de vraagstelling stond, vertelt mevr. Krol. De vraag ging over de governance. De rector legt uit dat de conclusie 
helder was: het tussenbestuur bleek niet te werken. Raadslid van der Veen legt de link naar het afwijken van het systeem, 
dit maakt uitwerkingen moeilijk en hij legt uit dat dit ook voor medezeggenschap geldt. Wat betreft de vertrouwelijke 210 
stukken, schijnt de FSR-FNWI de vertrouwelijke AFS stukken van de decaan in te mogen zien. De raad vraagt of de 
FSR-FNWI dit wel echt mag, omdat hij anders geen commentaar kan geven op de informatie. Dit zal door het College 
besloten worden, stelt mevr. Krol. Als tweede vraagt raadslid van der Veen of er nu een einddatum voor de VU 
samenwerking gegeven wordt. De rector legt uit dat dit sowieso de einddatum van de intentieverklaring is, die in de 
zomer valt. Het probleem is dat de VU dan werkt met een interim-bestuur. Het raadslid vraagt daarom of de plannen 215 
voor een tijd op stapel worden gezet. Dit is niet het geval, er wordt doorgewerkt aan de plannen, het bestuurlijk besluit 
komt dan later, stelt de rector. Raadslid van Mil concludeert dat er toch wordt doorgegaan en geïmplementeerd. Zo ver is 
men nog niet, stelt de rector. Raadslid Gooskens vraagt of de VU minstens de instellingstoets moet halen voor doorgang 
van de samenwerking. Dat is het geval.           
 220 
130416-03 Nadat de RvT met het College heeft overlegd, stuurt het College de stukken over de AFS aan 

de medezeggenschap.  
130416-03 Het College zegt toe dat de samenwerking met de VU enkel doorgang vindt, indien de VU de 

instellingstoets behaald. 
 225 
8. W.V.T.T.K. 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Raadslid van den Hoven vraagt naar het dichtgooien van de HBO-p route. Universiteiten mogen de route inperken. 230 
Mevr. Krol vraagt of de raad een student kan opgeven voor de klachtencommissie. De raad zal morgen een naam aan 
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haar doorgeven. Raadslid van Genuchten vraagt naar de stukken die de raad op de nieuwe CSR-website mag zetten met 
het oog op vertrouwelijkheid. Mevr. Krol geeft aan dat de lijst die van Genuchten haar stuurde is goedgekeurd. 
 
130416-04 De CSR geeft het College zo snel mogelijk de naam van het nieuwe lid van de 235 

klachtencommissie door. 
130416-04 De documenten die Jet van Genuchten op de nieuwe CSR-website wil plaatsen, hebben de 

goedkeuring van mevr. Krol. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 15.47 240 
 
 
Besluiten 
130416-01 De CSR en de rector besluiten om de ‘Lunch met de rector’ te herhalen. 
130416-02 Het College zegt toe dat de route naar het WO voor  HBO-studenten die hun propedeuse succesvol  245 

doorlopen open blijft. 
130416-03 Het College zegt toe dat de samenwerking met de VU enkel doorgang vindt, indien de VU de  

instellingstoets behaald. 
130416-04 De documenten die Jet van Genuchten op de nieuwe CSR-website wil plaatsen, hebben de  

goedkeuring van mevr. Krol. 250 

Actielijst 
120124-02 Het College komt per september met een evaluatie op de samenwerking tussen de UvA en   
  HvA.  
120904-01 Het College zal het MOS herzien en de eerste conceptversie voor het OV van 130618 aan de CSR 

sturen en agenderen op de volgende vergadering. 255 
130131-02 De CSR schrijft voor het OV van 130618 een advies op basis van de presentatie van en zijn bezoek aan 

dhr. Hoekstra en mevr. Knol, over UvA-Q.   
130131-07 Tijdens de OV van 130618 krijgt de CSR een update over de herziene propositie van de UvA VU  

samenwerking. 
130305-02 De rector doet navraag over de start van het nieuwe programma voor excellentie tijdens haar 260 

werkoverleg met de faculteit FGw en brengt verslag uit aan de CSR. 
130305-08 De rector stuurt de CSR een begeleidende brief bij de definitieve AFS-propositie, waarin uitleg wordt 

gegeven over het wel of niet opnemen van de punten van de raad in de propositie. 
130305-10 Wanneer de evaluatie van de intake en matching-pilot af is in het najaar 2013, stuurt het College deze 

aan de CSR. 265 
130305-11 Mevr. Krol stuurt de opdracht SIS-evaluatie aan de CSR. 
130416-01 Dhr. Van Kampen blijft de Studentenraad informeren over de vordering op het gebied van 

studieadvisering. 
130416-02 De CSR wordt door het College in mei ingelicht over de samenstelling van de commissie voor 

wetenschappelijke integriteit en de raadsman of vrouw. 270 
130416-03 Nadat de RvT met het College heeft overlegd, stuurt het College de stukken over de AFS aan de 

medezeggenschap.  
130416-04 De CSR geeft het College zo snel mogelijk de naam van het nieuwe lid van de klachtencommissie door. 
 
Pro memorie 275 
100907-02 Het CvB zal de capaciteit van fietsenplekken en studieplekken tijdens het realiseren van de nieuwbouw 

scherp in de gaten houden en ingrijpen wanneer een tekort ontstaat. 
101210-03 Het CvB zegt toe de CSR om advies te vragen wanneer besluiten worden genomen om gebouwen te 

verkopen.  
111206-01 Het CvB zal de studenttevredenheid monitoren en input van de CSR hieromtrent ten harte nemen. 280 
 
Voor het komende artikel24-overleg: 
130123-01 De CSR en het CvB zijn op de 123e overlegvergadering op 23 januari 2013 tot nieuwe werkafspraken 

gekomen en zullen hun uiterste best doen om deze afspraken na te leven.  
130123-02 Het College zal de verslaglegging van besluiten verbeteren en wanneer de CSR om nadere informatie 285 

over besluiten vraagt, deze aan hem verstrekken. 
130123-03 Mail en bijlagen die het CvB aan de CSR stuurt, zullen van een duidelijke koptekst voorzien worden. 
130123-04 Besluiten die het CvB mondeling aan de CSR laat weten, zullen tevens in een schriftelijke reactie aan de 

raad gestuurd worden.  
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130123-05 Indien het College instemt, zal het informatie die vaststaat op papier in dezelfde vorm doorsturen aan 290 
de CSR, zodat deze de informatie met de achterban kan delen.     

130123-06 Het College zal de context bij onderwerpen meenemen bij het doorspreken van actiepunten. 
130123-07 Er zal duidelijk worden stilgestaan bij (mondelinge) toezeggingen van het College, zodat er geen 

onnodige schriftelijke reacties hoeven te worden gegeven, maar de toezeggingen wel helder worden 
genotuleerd.    295 

130123-08 Indien de CSR vraagt om een motivatie voor vertrouwelijkheid van een stuk, zal het College het stuk 
daarvan voorzien. 

130123-09 Indien de raad of FSR’en problemen ondervinden in de communicatie met decanen, kunnen zij direct 
contact opnemen met mevr. Krol. 

130123-11 Het College zal na het uitbrengen van de kaderbrief direct met de CSR in gesprek gaan in een artikel24-300 
overleg. De decanen zullen hetzelfde doen met hun FSR’en. 


	Opening (14:04 uur)

