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Agenda   

Opening     

1. Post  

2. Vaststellen notulen <5 min> (bijlage: Notulen) 

3. Mededelingen <5 min> 

4. Update commissies & afgevaardigden 

5. Vaststellen agenda < 10 min> 

6. Alternatieve opening academisch jaar (bijlage: agendastuk alternatieve opening) <10 
min> Besluitvormend  
De CSR besluit al dan niet deel te nemen aan de alternatieve opening van het academisch jaar. 

7. Examencommissies (bijlage: agendastuk examencommissies & conceptbrief) <15 min> 
Oordeelvormend  
De CSR bespreekt zijn nieuwe aanpak examencommissies naar aanleiding van de eerder besproken brief. 

8. Model OER (bijlage: agendastuk reactie mOER) <20 min> Oordeelvormend  
De CSR bespreekt de reactie van het CvB op zijn adviesbrief betreffende de mOER. 

9. Dubbele benoeming decaan (bijlage: agendastuk dubbele benoeming) <15 min> 
oordeelvormend  
De CSR bespreekt de brief betreffende werkafspraken bij dubbele benoemingen. 

10. Voorbereiding GV (bijlage: agendastuk GV en stukken GV 140404) <10 min> Informerend 
De CSR bespreekt de GV van 4 april voor. 

11. CSR in de media (5 min)  

12. Wvttk 

13. Rondvraag   
 

 

 
Agenda van de CSR vergadering 

       

 Datum 2 april 2014 Locatie CREA, 3.12 
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