
 

 

Geacht College van Bestuur,  
 
 

Op 20 september 2017 heeft de Centrale Studentenraad (CSR) een memo met betrekking tot de 

werving van een nieuwe studentassessor voor het kalenderjaar 2018 ontvangen. Deze memo 

stelt dat het na vaststelling door het College van Bestuur (CvB) besproken zal worden met de 

CSR. De CSR heeft de memo pas ontvangen op 20 september d.d. Dit betekent dat de raad maar 

één gezamenlijk vergadermoment heeft gehad voordat de termijn verliep. De raad is van 

mening dat dit geen ruimte biedt om tot een weloverwogen oordeel te komen. Ook betreurt de 

raad het ontbreken van een discussiemoment tussen de CSR en het College omtrent de 

voorgelegde procedure, terwijl deze op 1 oktober van start zou moeten gaan.  

 

De procedure voor de werving van de nieuwe assessor is belangrijk voor de CSR, des te meer nu 

er wijzigingen worden voorgesteld ten opzichte van de procedure van vorig jaar. Dit zijn zowel 

de veranderingen aan het tijdspad (de sollicitatieprocedure start een maand eerder dan in het 

voorgaande jaar) als de samenstelling van de benoemingsadviescommissie. De tijd die aan de 

CSR gegeven was voor deze beslissingen was hier van zwaarwegend belang om een goed 

oordeel te kunnen vormen. Deze oordeelsvorming heeft naar onze mening niet kunnen 

plaatsvinden. De CSR vindt het cruciaal dat op zijn minst de procedure wordt uitgesteld, zodat 

er goed overleg plaats kan vinden over de samenstelling van de BAC en de wervingsprocedure, 

voordat deze van start gaat. 

 

Aan het functioneren van de assessor in relatie tot de CSR wordt door de CSR veel waarde 

gehecht, aangezien deze van grote invloed is op de samenwerking tussen de CSR en het College 

van Bestuur. Om deze samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen is het van groot belang 

dat de CSR nauw betrokken wordt in de aanstelling van elke nieuwe studentassessor, in de 

vorm van meer zeggenschap over de sollicitatieprocedure. Concreet is de raad van mening dat 

de voorgestelde procedure uitgesteld wordt. Er is meer tijd nodig voor overleg tussen het CvB 

en de CSR. Voorts is de CSR van mening dat, gelet op de democratische legitimiteit van 

studentenvertegenwoordiging, hij volledige controle moet krijgen over de 
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benoemingsprocedure. De CSR is van mening dat dit een belangrijke discussie is die ook op 

faculteiten plaats zou moeten vinden, bijvoorbeeld tussen de decaan en de FSR.  

 

De CSR ziet graag een reactie tegemoet en gaat graag in gesprek over bovenstaande brief. 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Pim van Helvoirt 
 
Voorzitter  
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