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Notulen van de Plenaire Vergadering van de CSR van woensdag 26 september 2012 
Aanwezig: Lucie Gooskens, Roos Bodrij, Joeri van Mil, Jaco van der Veen, Jet van Genuchten, Farah Meeuse Slahouaoui, 
Sascha Korzec, Zilla Lupina, Alex Hartveld, Ishtu Sadal, Sophia Zeeff, Nick de Rooij, Sam Quax 
 
Afwezig: Rik van den Hoven 5 
Gast:  
 
Voorzitter: Lucie Gooskens 
 
Notulist: Irma Peters 10 
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2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 15 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. CSR in de media 
7. Opinieartikel Nicolai 
8. Visitekaartjes 20 
9. Vesten 
10. Werkgroep verkiezingsoproep 
11. Google agenda 
12. Docent van het Jaar 
13. Corvee-schema 25 
14. Conbo 
15. Agendastuk 
16. Werkafspraken 
17. Wvttk 
18. Rondvraag en sluiting 30 
 
 
Opening 

Lucie opent de vergadering om 11.01 
 35 
 
1. Post 

De postlijst wordt besproken.  
 
 40 
2. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  
 
 
3. Mededelingen 45 
DB  
 
Afgevaardigden 
 
AMC 50 
Afgelopen week was zeer druk. De OER is al vastgesteld, de regelingen nog niet. De FSR is het niet eens met één van de 
beslissingen hierin. De beslissing betreft een verplichte onderzoeksstage voor de coschappen, terwijl de meeste studenten 
juist na hun coschappen pas weten welke richting zij op willen gaan. Vandaag volgt de beslissing van de decaan. 
 
FGw 55 
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FdR 
De sollicitaties voor raadsassistenten worden momenteel afgenomen. 
 
FEB 60 
Er wordt door TAQT geadviseerd op een geschil met de decaan. De FSR is gevraagd om input te geven, waar hard aan 
gewerkt wordt. 
 
FNWI 
Er is een officiële overdracht geweest. De nieuwe decaan is aan de FSR voorgesteld.  65 
 
FMG 
Aan de decaan is gevraagd wat het effect zal zijn van de bezuinigingen. Er zal extra hard in de financiering gesneden 
worden. Er wordt gewerkt aan huisvesting.  
 70 
Algemeen 
Roos heeft van Quirine gehoord dat het iets beter met haar gaat. Op de VU is er een persoon bij aard- en 
levenswetenschappen overleden. Roos wil een kaart naar de VU sturen. Roos wil dat ieder reageert op de mail van de ISO 
en stelt voor om samen naar de bijeenkomst te gaan. Als laatste stelt zij Sam voor. Sam heeft de plek van Quirine 
ingenomen na haar besluit om de raad te verlaten. Alle raadsleden stellen zich voor aan Sam.  75 
Sascha laat weten dat het meisje dat op de INTREE-week een trui heeft gewonnen, heeft geageerd en zal deze ontvangen. 
Jet heeft een rekening geopend voor V&C. Er zal op donderdag 11 oktober een GV zijn van 9.00-11.00u. 
 
11.09 Sam en Sascha komen de vergadering binnen.  
 80 
4. Update commissies 

O&O De Commissie Onderwijs en Onderzoek is op dit moment actief bezig met verschillende dossiers. Wat betreft 
het dossier UvA/VU samenwerking staat er een gesprek met iemand van het projectbureau op de planning. Hier hopen 
wij informatie vandaan te halen om bij het traject betrokken te blijven. Het dossier profilering is deze week in een 
stroomversnelling gekomen doordat het rapport van de reviewcommissie is uitgekomen. Dossierhouders hebben samen 85 
met Lucie (Voorzitters CSR) een opinieartikel geschreven waarvan inmiddels een deel in de Folia is verschenen. 
Intake en Matching dat onder andere gelieerd is aan numerus fixus en bindend studieadvies staat voor volgende 
commissievergadering op de agenda  als discussiepunt. 
 
 90 
O&F De nieuwe interface voor SiS ziet er veelbelovend uit. Rik gaat studenten vragen om te testen en zal met de UvA 
contact hebben over een vacaturesite voor studentenfeedback. Contact met de ASVA studentenunie over een website 
voor constructieve feedback aan de cateraar Eurest ging goed. Farah gaat samen met ASVA naar de cateraar met het plan. 
Het probleem van de ongeldige collegekaarten blijkt minder groot dan gedacht. Alle probleemgevallen hebben inmiddels 
een mail gekregen. De taskforce duurzaamheid heeft zichzelf opgeheven en gaat in andere vorm verder om duurzame 95 
initiatieven op UvA en HvA te coördineren. 
 
 
V&C Door het wegvallen van een aantal leden is de commissie lichtelijk lamgelegd. Zilla heeft Docent van het Jaar 
overgenomen en werkt samen met Alexander. De constitutieborrel wordt door Ishtu afgemaakt voordat zij de commissie 100 
verlaat. Omdat het nieuwe raadslid niet op dinsdagen naar de commissievergaderingen kan, moet er nog een oplossing 
gevonden worden voor het vullen van de plek.   
 
 
5. Vaststellen agenda 105 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
 
6. CSR in de media 
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Gisteren is aan de hand van het document van de reviewcommissie een opinieartikel aan de Folia gestuurd. Deze mocht 110 
de raad eerst vertrouwelijk inzien, maar was gisteren al openbaar gemaakt door de commissie. Jet vertelt dat de website en 
facebook nu overzichtelijker zijn gemaakt en er meer informatie op staat. 
 
7. Opinieartikel Nicolaï  

Nicolaï van Partij MEI heeft een opinieartikel geschreven over de bezuinigingen op het Hoger Onderwijs. Het DB heeft 115 
tijdens het IO aan de rector gevraagd of het een idee zou zijn om ook een artikel naar buiten te brengen over het feit dat 
de rek uit de financiering van het onderwijs is. De rector stond daar niet onwelwillend tegenover, maar ziet liever dat een 
overkoepelende organisatie die voor zijn rekening neemt. Het artikel van Nicolaï bericht over het ontslag van tijdelijke 
docenten, afschaffing van kleine studies en de drang naar nog sneller af te studeren. Jaco wil weten of de CSR het artikel 
wil onderschrijven. Jet is het eens met deze manier van het laten horen van de stem van de student. Zij vindt dat de 120 
achterban van de CSR groot genoeg is. Zij vraagt zich af welke krant het best voor het artikel benaderd kan worden. Jaco 
denkt aan Trouw, gezien hun recente artikelen over studenten en de arbeidsmarkt. Het lijkt Jaco geen probleem om met 
partij MEI samen te werken. Dit zou elke keer met een andere partij kunnen en bijvoorbeeld ook met de rector.  
 
Vanaf dit punt wordt het agendastuk vertrouwelijk behandeld. 125 
 
120926-01 De CSR besluit na stemming Jaco een mandaat te geven het opinieartikel financiën samen met 

de voorzitter van Partij MEI te publiceren met in achtneming van wijzigingen verwoord door 
raadsleden per mail met een reactietermijn van 24 uur. 

 130 
11.43 Zilla komt de vergadering binnen. 
 
8. Visitekaartjes 

Jet leidt het onderwerp in. Zij wil voor de PR van de raad visitekaartjes bestellen voor een maximaal bedrag van 40 euro 
per persoon. Momenteel heeft V&C nog een groot budget over, Jet is daarom van mening dat visitekaartjes een goede 135 
investering zijn. Zilla vraagt hoeveel kaartjes Jet per persoon wil bestellen en hoe zij aan het bedrag komt. Jet heeft dit via 
een website van een bekende kaartjesmaker uit laten rekenen. Zij kwam met een eigen ontwerp op dit bedrag uit. Zilla 
denkt dat een ontwerp met meerdere namen, die van het DB, een idee zou zijn. Roos weet dat er een algemeen kaartje 
van de CSR bestaat met enkel het telefoonnummer en email-adres erop. Jet denkt dat het visitekaartje tegenwoordig 
persoonlijker moet zijn, dan enkel het bedrijf of de raad zelf. Ishtu vraagt waarom de DB-leden wel visitekaartjes zouden 140 
krijgen en algemeen raadsleden niet. Zij hebben ook dossiers en gaan naar bijeenkomsten. Jet wil de kosten drukken door 
enkel het DB kaartjes te geven. Ook is zij van mening dat het DB bij de meeste bijeenkomsten is en het eerste 
aanspreekpunt is voor vele groepen. Zij benadrukt dat de keuze hiervoor geen teken van hiërarchie is. Ishtu zou zelf ook 
graag een kaartje hebben. Ook Nick ziet verbreding van het aantal kaarten wel zitten. Op een vraag van Zilla antwoordt 
Joeri dat persoonlijkheid wel betekend dat de naam van het DB-lid op de kaart moet staan, anders wordt je alsnog 145 
vergeten. Roos stelt voor een commissiekaartje met dossiers te laten drukken. Sam lijkt het geen goed idee, omdat dossiers 
wisselen en de kaart dan niet meer persoonlijk is. Roos is van mening dat zij als vicevoorzitter geen kaartje nodig heeft. 
Joeri wil wel graag een kaartje, vooral om aan UvA-medewerkers te geven. Jaco sluit zich bij Joeri aan. Jet vindt het nog 
altijd een goed idee en de kosten zijn miniem. Joeri wil wel de opmerking van Ishtu meenemen. Ishtu wil eigen kaartjes 
desnoods ook zelf betalen. Geen enkel raadslid heeft hier problemen mee. Jet beantwoordt Ricks vraag of ISO en LOF 150 
afgevaardigden ook een kaartje krijgen, en wil deze dan bekostigen met het uitvallen van Roos’ kaartjes.  
 
120926-02 De CSR besluit unaniem om Jet het mandaat te geven om visitekaartjes te bestellen voor het DB 

minus Roos en de LOF- en ISO-afgevaardigden en stelt hiervoor maximaal 240 euro 
beschikbaar.        155 

 
9. Vesten 

Jet stelt voor om elegante zwarte capuchonvesten aan te schaffen voor de raad. Het logo komt groot op de rug en klein 
op de borst. Voor vrouwen zal een vrouwelijk vest besteld worden en voor mannen een bijpassend model. Roos en Lucie 
zijn het er niet mee eens, maar gaan wel mee. Sascha heeft ook al een vest van zijn FSR. Andere raadsleden benijden hem 160 
hierom. Ishtu benadrukt dat er geen regels meer zijn over het dragen van de vesten. Dit is inderdaad niet het geval. Sophia 
vraagt waar de vesten gekocht gaan worden. Jet wil ze bij de H&M kopen, omdat die pasvormen bekend zijn bij de 
meeste leden en er dan gepast kan worden. Als de vesten gekocht zijn, worden deze elders beplakt.  
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120926-03 De CSR besluit na stemming om Jet het mandaat te geven om vesten te organiseren en stelt 165 
hiervoor 560 euro beschikbaar.        

 
10. Werkgroep verkiezingsoproep 

Jet leidt het onderwerp in. Na een korte leespauze wordt er een vragenronde gehouden. Sophia vraagt wat er dit jaar met 
het overgebleven geld gedaan wordt als de papieren stemoproep verdwijnt. Het geld zal dit jaar aan extra’s worden 170 
uitgegeven. Het jaar erop verdwijnt het budget dat over is na de overstap naar digitaal. Nick merkt op dat de opkomst nu 
al zeer laag is en denkt dat een oproep per post of mail niet veel uit zal maken. Jaco antwoordt dat hij denkt dat de 
overstap toch wel zal geschieden. Jet kreeg het idee dat de CSR wel moet instemmen met de verandering. Jaco is het eens 
met de overstap naar een ander middel om studenten op te roepen. Ook Roos sluit zich hierbij aan en wil graag met BC 
zoeken naar effectievere alternatieven. Sascha zou liever eerst cijfers zien over de papieren stemoproep voordat hij de 175 
overstap zou wagen. Een alternatief vindt hij moeilijk te noemen en dan is papier de manier om toch extra studenten te 
bereiken. Alex is het eens dat er bespaard moet worden. Hij ziet verbetering in de verkiezingswebsite en ook in het 
zenden van een oproep sms aan studenten. Jet is van mening dat het veranderen van alle digitale zaken erg duur zal zijn. 
Roos vraagt zich af of het mogelijk is om dit jaar als testcase te gebruiken voor een digitale oproep en als de opkomst 
keldert terug te gaan naar de papieren stemoproep. Het is belangrijk om te weten in hoeverre de CSR de keuze voor de 180 
oproep bepaalt. Jet denkt dat de input van de CSR zeer gewaardeerd wordt, omdat zij meer feeling hebben met de 
achterban. Ook denkt zij dat er met de UvA goed te onderhandelen valt over de oproep, gezien de doelstelling van BC 
ook niet gehaald is bij een lagere opkomst. Zilla noemt Jets motivatie te optimistisch. Sam denkt dat het voorstel van Jet 
als voorwaarde voor deelname aan de werkgroep gesteld kan worden. Zilla vraagt of er onderzoeken zijn naar de effecten 
van de verschillende soorten oproepen. Deze zijn er niet, maar Jet denkt ook dat de UvA sowieso naar digitalisering toe 185 
wil om te bezuinigen. Sascha stelt voor dat indien dit het laatste jaar voor bezuinigingen is, alsnog voor een papieren 
oproep te kiezen en dan te focussen op duurzaamheid en besparing. Jet denkt niet dat BC hier aan dacht. Lucie stelt voor 
om nu te stemmen en later nogmaals te kijken naar ideeën voor die aangedragen worden voor in de werkgroep. Jaco ziet 
het andersom. De persoon uit de werkgroep zal met input komen ter stemming voor op de PV. Het laatste voorstel wordt 
door de raad aangenomen als actiepunt.  190 
 
120926-04 De CSR besluit na stemming met BC te gaan praten over het veranderen van de stemoproep van 

papier naar digitaal en mee te denken over een goede vorm van een digitale oproep. 
 
120926-01 V&C zal een voorstel ter vervanging van de papieren stemoproep zoals geformuleerd in de 195 

werkgroep stemoproep naar de PV brengen. 
 
11. Google agenda 

Jet werkt veel met google agenda en wil het gebruik hiervan graag aan de raad uitleggen, zodat de gehele raad op deze 
manier kan communiceren. Ook wil Jet graag een verantwoordelijke per agenda aanstellen. Elke commissie en vergadering 200 
heeft een aparte agenda. De verantwoordelijken worden aangewezen.  
 
12. Docent van het Jaar 

Sascha vertelt dat de Docent van het Jaar kick-off van groot belang is. Deze wordt gehouden op 26 oktober. Er is een 
informatieavond voor alle FSRen. Hij hoopt dat ieder daarbij aanwezig kan zijn.  205 
  
120926-02 De CSR afgevaardigden geven aan hun FSR de kick-off van de Docent van het Jaar-prijs door. 
 
13. Corvee-schema 

Roos heeft een corveeschema opgesteld. Deze hangt in de kamer. Links staat het weeknummer, daarna het 210 
verantwoordelijke koppel van de week en daarna alle taken die in een week gedaan moeten worden. Sophia vraagt of de 
week niet beter van donderdag naar donderdag kan lopen. Roos heeft hier rekening mee gehouden door elke week een 
DB-lid in het koppel te zetten. Deze persoon is meestal ook op vrijdag aanwezig op de kamer.  
 
120926-03 Roos maakt afkruishokjes voor bij het corveeschema.  215 
 
14. Conbo 

Lucie heeft het constitutieborrelschema voor zich en neemt eerst de presentielijst van afgelopen week door. Jet wil graag 
dat achteraf wordt gecheckt of mensen echt naar de borrel zijn geweest, waar zij zich voor opgegeven hebben. Dit wil 



 
 

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
Centrale Studentenraad 

 

 5
 

Lucie vanaf nu ook gaan doen. Er wordt een strak schema bijgehouden. Joeri vraagt of er afspraken voor het geven van 220 
een cadeau gemaakt kunnen worden. Alex vertelt over het cadeau dat zijn FSR weggeeft en hem lijkt het een idee om een 
vast geschenk te geven. Jet denkt dat realisatie van een cadeau niet meer haalbaar is, maar misschien wel voor volgend 
jaar. Joeri wil dit dan wel voor dit jaar in de winkel kopen.  
 
120926-04 Joeri en Sascha regelen relatiegeschenken voor komende constitutieborrels.  225 
 
15. Agendastuk 

Irma geeft uitleg over het invullen van het standaard formulier voor het maken van een agendastuk. 
 
16. Werkafspraken 230 
Roos gaat verder met het derde deel van de werkafspraken. Deze week wil zij het hebben over de rol van het DB: eerst de 
functie van het gehele DB binnen de raad en daarna per rol. Ook de secretaris en penningmeester komen aan bod.  
 - De verwachting die Ishtu van het DB heeft, wordt nu goed ingevuld naar haar mening. De coördinatie 
en mate van aanwezigheid zijn naar haar mening goed opgevat. Sam trekt het DB groter en vergelijkt de rol met die van 
elk DB, die de rol van generalist op zich behoort te nemen. De raad is het erover eens dat het DB niet te veel boven de 235 
gewone raadsleden verheven moet zijn. Ook wil men niet dat het DB te veel in dossiers duikt. Wel moeten leden in staat 
zijn om algemene raadsleden bij te staan. Jet vult aan dat zij vindt dat ieder de verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn 
taken. Als DB moet je niet ieder achter de broek aan zitten.  
 - Roos vraagt naar de invulling van de rol van de commissievoorzitters. Sascha is van mening dat ieder 
zijn eigen bestuursstijl heeft. De scheidslijn tussen tijdsbesteding aan dossiers en het overzicht houden is niet vaststaand 240 
en dient goed in de gaten te worden gehouden. Jet ziet de voorzitter als back-up van de commissie, die ervoor moet 
zorgen dat er bij misstanden doorgewerkt kan worden. Hij of zij moet genoeg informatie hebben. Sam voegt toe dat de 
voorzitter genoeg overzicht moet hebben om dingen op elkaar te laten aansluiten. Roos vraagt of het de voorzitter moet 
zijn die moet aansturen of dat elk lid eigen initiatief moet nemen. Sascha denkt dat dit per dossier verschilt. Sam vindt 
communicatie met de voorzitter van groot belang, om problemen en de planning juist bij te houden. Initiatief van de 245 
commissievoorzitter is het bijhouden van het grote overzicht volgens Jet, initiatief van de algemene raadsleden is eigen 
ideeën aanleveren bij de voorzitter. Roos vraagt naar de verantwoordelijkheid bij sluimerende dossiers. Ook daar kan 
initiatief van beide kanten komen. Roos vraagt of men nog verschil ziet tussen de verschillende commissievoorzitters. 
Farah denkt dat dit ligt aan de verschillen in persoonlijkheid, maar ziet geen wezenlijk verschil. Jaco denkt wel dat V&C 
door de projectbasis anders functioneert. Ook O&F is door de dossiers die de UvA hen stuurt anders aan het werk, dan 250 
O&O die meer drijft op initiatieven van studenten. Vicevoorzitter Roos vraagt naar de invulling van haar rol. Lucie vindt 
dat zij interne zaken op orde moet houden. En sociale activiteiten organiseren, merkt Jet op. Sascha denkt dat de 
vicevoorzitter er ook voor interne problemen is, maar zij is geen psycholoog. Jet vindt dat raadsleden ook bij anderen 
terecht moeten kunnen met problemen. Roos ziet de functie als een moeilijk omschrijfbare functie, omdat zij zeer 
afhankelijk is van de vraag van de groep. Sam lijkt de wisselwerking met de voorzitter van grote invloed. De voorzitter is 255 
het eerste punt en reactief daarop vervult de vicevoorzitter de taken waar de voorzitter niet aan toe komt. Jaco voegt toe 
dat de vicevoorzitter niet de enige moet zijn die alles wat overblijft verdeelt of zelf maar oppikt. De voorzitter moet de 
vergadering in goede banen leiden volgens Alex. Dit houdt in dat zij tijdens de vergadering orde houdt, maar ook ervoor 
met aandragers van agendapunten gaat zitten ter voorbereiding. Jet vindt dat de voorzitter een inspirerend leider moet 
zijn. Zilla reageert op Jet door te stellen dat een leider personen met verschillende idealen moet kunnen binden. De 260 
omgang met externe contacten moet goed lopen. De voorzitter moet zijn eigen identiteit vasthouden en niet enkel de 
CSR zijn. De penningmeester zal eens per een paar maanden een update van de financiën geven. Jet wil ook graag dat de 
penningmeester helpt met het vinden van antwoorden op vragen vanuit de raad. De AS heeft al eens eerder uitgelegd 
waarvoor zij in dienst is. Roos wil graag dat ieder zijn verantwoordelijkheid naar de notulen toe neemt en deze nakijkt en 
input aan Irma levert. Zilla denkt dat ieder eigen soort input kan leveren. Ishtu is van mening dat ieder die bij een bepaalt 265 
onderwerp sprak extra naar die notulen moet kijken. Jaco wil graag na de OV dat de notulen besproken worden en dat 
één persoon verantwoordelijkheid heeft voor het gehele nakijken. Roos’ ervaring met de OV-notulen is dat zij op de dag 
van de deadline een laatste check moest doen. Zij wil liever dat dit meer gestructureerd verloopt. Op advies van Jaco 
wordt afgesproken dat tijdens de eerste commissievergadering de notulen inhoudelijk worden besproken en dat er daarna 
iemand apart naar de spelling kijkt.   270 
 
120926-05 De sociale commissie organiseert een bijeenkomst om Sam beter te leren kennen.  
 
17. Wvttk 

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 275 



 
 

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
Centrale Studentenraad 

 

 6
 

 
18. Rondvraag en sluiting 

De wc-krant komt volgende week uit. Het smoelenboek is rondgestuurd. Alex wil dat ieder deze nog even checkt. 
Vanavond is de borrel van BC. De facebook-pagina van de CSR heeft weinig likes. Jet wil deze updaten door iedereen zijn 
vrienden te laten uitnodigen. Het ISO wil dat er een foto van de raad wordt meegebracht. Lucie zorgt hiervoor.  280 
 
Lucie sluit de vergadering om 14.05 
 
 
Besluitenlijst 285 
120620-06  De CSR besluit na stemming om voor de CSR ‘12-‘13 een jaarplan-training te regelen met een  
 mandaat van 350euro bij Taqt, te houden in september/oktober. Susan vraagt Taqt om de factuur op te 

sturen naar de crediteurenadministratie.  
120926-01 De CSR besluit na stemming Jaco een mandaat te geven het opinieartikel financiën samen met de 

voorzitter van Partij MEI te publiceren met in achtneming van wijzigingen verwoord door raadsleden per 290 
mail met een reactietermijn van 24 uur. 

120926-02 De CSR besluit unaniem om Jet het mandaat te geven om visitekaartjes te bestellen voor het DB minus 
Roos en de LOF- en ISO-afgevaardigden en stelt hiervoor maximaal 240 euro beschikbaar.        

120926-03 De CSR besluit na stemming om Jet het mandaat te geven om vesten te organiseren en stelt hiervoor 560 
euro beschikbaar.        295 

120926-04 De CSR besluit na stemming met BC te gaan praten over het veranderen van de stemoproep van papier 
naar digitaal en mee te denken over een goede vorm van een digitale oproep. 

 
 
Actielijst  300 
120912-01 De afgevaardigden vragen hun decaan wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen zoals verwoord in de 

kaderbrief. 
120919-01 De raadsleden sturen input voor de CSR constitutieborrel aan Ishtu.  
120919-03 Roos maakt afspraken met de ASVA over de keuken. 
120919-04 De raadsleden sturen feedback over de werkafspraken CSR-CvB aan Roos. Deze worden binnen een 305 

kleinere groep besproken en geagendeerd op de PV van 121003. 
120926-01 V&C zal een voorstel ter vervanging van de papieren stemoproep zoals geformuleerd in de werkgroep 

stemoproep naar de PV brengen. 
120926-02 De CSR afgevaardigden geven aan hun FSR de kick-off van de Docent van het Jaar-prijs door. 
120926-03 Roos maakt afkruishokjes voor bij het corveeschema.  310 
120926-04 Joeri en Sascha regelen relatiegeschenken voor komende constitutieborrels.  
120926-05 De sociale commissie organiseert een bijeenkomst om Sam beter te leren kennen.  
 
 
Promemorie lijst 315 
120404-03 De CSR neemt per acclamatie aan om zich in de toekomst onder de noemer ‘Wie betaalt de  
 rekening?’ te scharen als het om acties in verband met de landelijke ontwikkelingen en  
 maatregelen rondom het hoger onderwijs gaat.   
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Sophia en voor de website aan Ishtu. 
 320 
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