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Agenda 
1. Opening 
2. Post 
3. Vaststellen notulen 
4. Mededelingen 
5. Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden 
6. Vaststellen agenda 
7. Instellingscollegegeldtarief  
8. Profileringsfonds  
9. Model OER deel A  
10. Docentprofessionalisering  
11. Studentenraadsverkiezingen 
12. W.v.t.t.k. 
13. Rondvraag  
14. Sluiting 

1. Opening 
 Lina opent de vergadering om 12:02 uur.  

2. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  

3. Vaststellen notulen 
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 

4. Mededelingen 
- Youssri en Laura zijn ziek, Anneloes is afwezig vanwege werk, Ilse komt een half uur later. 
- Gamze moet eerder weg vanwege de PV van de FSR FMG. 5 

5. Update dagelijks bestuur, commissies  en afgevaardigden 
DB 
Vrijdag bespreekt de COR in hun interne overleg de toezeggingen omtrent het Instellingsplan, 
waarna er volgende week naar alle waarschijnlijkheid een e-mailstemming plaats zal vinden. 
Verder heeft de DB-evaluatie plaatsgevonden afgelopen week, en afgelopen maandag de ov-
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voorbereiding. Tot slot is het programma voor het evaluatieweekend gemaakt. Praktische en 10 

inhoudelijke informatie volgt snel. 
 
O&F: 
Deze week hebben weer een aantal evaluatiegesprekken plaatsgevonden, waardoor de 
dossierverdeling op een aantal punten aangepast is en voor sommige een duidelijkere keuze 15 

over prioriteiten is gemaakt. Op een enigszins ongelukkig moment is de reactie van JZ 
binnengekomen inzake het icg. Vervolgens zal een gestructureerd vergaderstuk hierover 
wederom op de pv komen. 

Een rondetafelgesprek over studentzaken is gehouden met een poging tot het IP te 
bespreken. Misschien wordt de UvA een OR rijker bij het AUC. Tour de faculté staat inmiddels 20 

op 3 geplande afspraken. Het inmiddels roemruchte begrotingsadvies de deur uit. Het 
cateringoverleg heeft plaatsgevonden, naar aanleiding hiervan zijn in O&F nog aanvullende 
ideeën bedacht, van rollende keukens tot viskramen aan toe. En zijn klachten opgekomen over 
het gebrek aan koffieautomaten in het gebouw J/K.   

Het profileringsfonds heeft een proactieve wending genomen, gesprekken zullen 25 

ingepland worden met de belanghebbenden en de pv wordt nog nader geïnformeerd. Het 
Instellingscollegegeldtarief zijn nadere voorwaarden uitgedacht voordat tot de werkgroep 
toegetreden mag worden en wat in de werkgroep bediscussieerd moet worden.      

Tenslotte hoopt O&F op een plekje in de UCO. 
 30 

O&O: 
Afgelopen week is in de PV UvA-Matching en de Erecode besproken. Beide onderwerpen 
werden van goede input voorzien, wat prettig is voor de dossierhouders. In de commissie is 
zoals vanouds de mOER weer eens besproken, om alvast te kijken voor enige 
onderhandelingsruimte. Daarnaast hebben we het gehad over de invulling van 35 

honoursprogramma's. Komende week zal de Erecode besproken worden op de OV; voor de rest 
staat komende week vooral in het teken van de mOER. 
 
V&C: 
UB-Nacht: Er zijn door de dossierhouders ontzettend veel leuke dingen bedacht die gedaan 40 

kunnen worden in de UB wanneer deze de hele nacht open is. De UB-nacht vindt dit jaar plaats 
op 18 maart.  
WC-Krant: Na een gesprek met hoofd Facilities zal de WC-krant gepitcht worden op het 
volgende interfacultaire facilities overleg. Er is besloten om in plaats van FSR te activeren voor 
het maken van een wc-krant, nu te focussen op het faciliteren van de wc-krant. Op die manier 45 

kunnen FSR-en die een wc-krant WILLEN dit makkelijk(er) implementeren. 
Verkiezingen: Dossierhouders zijn sinds het kerstreces druk bezig op het verkiezingen-dossier. 
Er is een start gemaakt met de vormgeving, er zijn al zadelhoesjes besteld en ook voor ander 
promotiemateriaal zijn leuke ideeën. Op de pv zal de begroting besproken worden, waarna de 
dossierhouders weer verder kunnen om van de verkiezingen een succes te maken! 50 

 
Afgevaardigden 
 
AMC 
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OWI-MI: Aanstaande donderdag is de vergadering met het bestuur van Medische 55 

Informatiekunde. Op de agenda staan de bestuursstructuur bij MI, de resultaten van de 
Sinterklaasenquete en een eventuele kieslijst bij MI. Vanwege dat laatste punt zal ik er bij zijn 
om mijn "centrale" visie erop te geven (ook n.a.v. gesprekken die ik heb gehad met CSR leden).  
MFAS-UVASOCIAAL: MFAS denkt er over na zich los te koppelen van UvAsociaal. Dat willen ze 
eigenlijk al jaren maar ik denk dat de onderwijscommissaris nu wel door gaat pakken. Ze gaan 60 

in ieder geval los van uvasociaal naar de verkiezingsbijeenkomst.  
Co-assistenten: De co-assistenten zijn druk met lunchkostenvergoeding, het verbeteren van de  
terugkomdagen en docentprofessionalisering/feedback in de masterfase.  
Overig: WC-krant is af. Eindelijk foto's voor de website gemaakt. De training die door ons is 
opgezet met onderwijssupport voor de jaarvertegenwoordigen gaat van start. Werkgroepen 65 

voor de overdracht en continuïteit van de FSR gaan hoogstwaarschijnlijk ook binnenkort van 
start in samenwerking met de Raad van Advies. Sollicitaties voor OC geneeskunde en 
bachelorwerkgroepen zijn afgerond. Onze truien gaan eindelijk naar de drukker haha. We 
hebben een weekend weg gepland met de raad omdat we teveel geld hebben.  
 70 

FdR 
Afgelopen pv hebben we gestemd over de oer voorstellen. En maandag hebben we de concept 
brief geschreven met de oer dossierhouders. Vandaag gaat daar over gestemd worden. 
 
FEB 75 

Think tank: de fsr heeft vorige week donderdag en think tank georganiseerd. Onderwerp van 
discussie was de algehele 'student-experience'. De uitkomsten zullen vandaag of volgende week 
in de pv besproken worden. Ik was er zelf helaas niet bij,  dus meer info volgt. Verder zijn we 
nog steeds bezig met een zichtbaarheidscampagne. 
 80 

FGw 
Vorige week heeft fsr fgw een ov gehad, over de facultaire begroting en het proces rondom 
Profiel 2.0. O&F stond daarom in het teken van het eerste onderwerp (naast updates rond met 
name huisvesting en de enquete) en O&O in het teken van het tweede.   

Over de begroting hebben we een aantal vragen gesteld die ons kunnen helpen een 85 

advies te formuleren. Met betrekking tot het Profiel hebben we een grof tijdspad gekregen voor 
de hervormingen op onze faculteit. Ook hebben we een aantal problemen aan de kaart gesteld 
die wij in het proces rond de werkgroepen hebben ervaren. Een daarvan was de beperkte 
betrokkenheid van de studenten bij de bachelorwerkgroep waarna we (opnieuw) van Frank de 
toezegging hebben gekregen dat de studenten in deze werkgroep hun eigen advies mogen 90 

aanleveren.  
V&C helpt (naast de normale activiteiten als muurkrant en nieuwe posters) Stichting 

de Visiefabriek met het organiseren van een filmscreening van "Generatie Nooitgenoeg" in de 
Doelenzaal aankomende donderdag van 19-21u. 
 95 

FMG  
OV: Vanmiddag vindt de eerste OV plaatst met de nieuwe interim decaan E. Visscher. De 
adviezen 'Verhuizing', 'Participatie', 'CROHO Labels' en 'Facultair Strategisch Plan' zullen 
besproken worden.  
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Common Room: 30 januari nodigen de studieverenigingen alle studenten, docenten en overige 100 

FMG-medewerkers uit voor een feest ter gelegenheid van de officiële opening van de Common 
Room.  
FSP: Het Facultair Strategisch Plan is vorige week besproken, echter heb ik de notulen van de 
PV van vorige week nog niet ontvangen dus meer dan deze informatie kan ik helaas niet geven. 
 105 

FNWI    
We hebben net BO gehad (helaas tegelijk met Artikel 24 overleg). Daarin is het volgende 
besproken. 
FSP: Het FSP van de FNWI is niet extreem concreet en er staan weinig harde doelstellingen in. 
Deze worden middels een convenant tussen de decanen en het CvB afgesproken, waar wij dus 110 

verder geen rechten over hebben. Wij willen graag middels het FSP meer inzage en rechten over 
de toekomst van het opleidingsaanbod en hadden ook iets meer verwacht dat dit in het FSP zou 
staan. Volgens het DT is de toekomst van de FNWI hier te onzeker voor. Dit laatste vind ik wel 
een goed argument, dit eerste niet helemaal okee omdat het DT ons al het hele jaar voorhoudt 
dat het FSP juist wel concrete dingen over samenwerking gaat bevatten, en als ze wel dingen 115 

weten maar dit niet in het FSP zetten is dat wel een handige manier om de medezeggenschap te 
ontwijken. 
Joint Degrees: We hebben een hoop vragen gesteld over de consequenties van de joint degree 
aanvragen, vooral het penvoerderschap zorgt voor onduidelijkheden. Gelukkig liggen alle 
penvoerderschappen voor deze aanvragen bij de UvA, al is er bij de master Chemistry wel ruzie 120 

over geweest. Het belangrijkste punt voor ons is de vraag hoe de medezeggenschapsconstructie 
geregeld gaat worden. Ons is toegezegd dat geen enkel medezeggenschapsorgaan iets hoeft in te 
leveren, maar we gaan binnenkort met alle fsrren en het DT overleggen en dan komt dit op de 
agenda. 
Procedureafspraken: We proberen te regelen dat we per geval mogen meebeslissen over hoe de 125 

informele medezeggenschap betrokken moet worden bij nieuwe samenwerkingsverbanden. 
Ook willen we nog steeds instemmingsrecht op de joint programmes, we gaan met ingang van 
nu aan de slag met hoe we dit moeten aanpakken. 
 
Update Anneloes (vanwege afwezigheid) 130 

UB Nacht: Ik ben deze week voornamelijk bezig met het programma van de UB nacht. Dit houdt 
in dat ik met programma elementen bezig ben, en probeer alle kosten voor de elementen 
specifieker in kaart te brengen.  
DAS (Dag van de Amsterdamse Student): De organisatie van de DAS komt nu op gang met de 
eerste team bijeenkomsten. Ik ben de CSR afgevaardigde in de DAS Commissie. We zijn op dit 135 

moment op zoek naar een medewerker van ASVA die de hele DAS gaat coördineren.  
Begroting: Samen met de andere dossierhouders ben ik bezig met de planning voor de 
gesprekken met de decanen (vooral inhoudelijk). Ook zijn we bezig geweest met de 
voorbereiding voor het artikel 24 overleg.  
Huisvesting: Deze week zijn er geen grote gelegenheden dus ik hou me gewoon op de hoogte van 140 

alles wat er gebeurt in REC de verhuizing.  
Studiegids: Er komt een nieuwe taskforce aan voor de ontwikkeling van de studiegids. Ik ben me 
daarvoor aan het inlezen zodat ik actief kan participeren volgende week.  
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6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. De agendapunten Docentprofessionalisering en Verkiezingen 145 

worden omgedraaid. 
 
Ilse Blomberg komt binnen om 12:30 uur.  

7. Instellingscollegegeldtarief  
De raad heeft negatief geadviseerd op de adviesaanvraag over de instellingscollegegeld-150 

tarieven. Het CvB heeft schriftelijk aangegeven dat zij dit advies naast zich neer wil leggen. De 
PV heeft juridisch advies ingewonnen met betrekking tot de haalbaarheid van een geschil. De 
CSR vormt een oordeel over de vervolgstappen met betrekking tot het beleid omtrent het 
Instellingscollegegeldtarief. Wil de raad het bemiddelingstraject ingaan of zitting nemen in de 
werkgroep? 155 

Alle raadsleden zijn begin januari geconsulteerd over de uitgave van 390 euro aan 
juridisch advies. Vandaag wordt in de PV het formele besluit ter stemming gebracht. De 
technisch voorzitter gaat over tot stemming over de uitgave van 390 euro aan juridisch advies. 
Er zijn 10 stemgerechtigden en allen stemmen voor. 

Besluit 150121-01 
De CSR besluit na stemming om 390 euro uit het potje ‘onvoorzien’ te besteden aan het 
juridische advies, mocht dit niet door het CvB vergoed worden. 
 
De technisch voorzitter gaat over tot stemming over deelname aan de werkgroep over de 
Instellingscollegegeldtarieven. Er zijn 10 stemgerechtigden. Er zijn 8 stemmen voor, 1 tegen en 
1 onthouding. 
 
Besluit 150121-02 
De CSR besluit na stemming om deel te nemen aan de werkgroep over de 
Instellingscollegegeldtarieven, mits aan de voorwaarden wordt voldaan zoals verwoord in de 
PV van 21 januari 2014. 
 
De meerderheid van de raadsleden verwacht dat deelname aan de werkgroep de meest 
effectieve manier is om inzicht te krijgen in de hoogte en opbouw van de collegegeldtarieven. 
De CSR bespreekt de voorwaarden van deelname aan de werkgroep. De dossierhouder zal de 
punten verwerken in de conceptreactie aan het CvB die morgen besproken zal worden in de 
commissievergadering. 

8. Profileringsfonds  160 

De CSR bespreekt het nieuw op te zetten Profileringsfonds. Op dit moment zijn in Amsterdam 
drie onderwijsinstellingen met hun eigen aparte profileringsfondsen. Een studentenorganisatie 
staat bij één van deze fondsen ingeschreven, maar deze vereniging kan wel studenten van al 
deze instellingen als leden dan wel als bestuur hebben. De studenten van een andere instelling 
dan degene waar de organisatie is ingeschreven, worden niet meegeteld of kunnen individueel 165 

geen aanspraak maken op een beurs.   
De meerderheid van de raadsleden kan zich vinden in de volgende uitgangspunten 

voor de bestuursbeurzen voor studentenorganisaties: 
1. Er is één (gelijkluidende) regeling voor de drie instellingen 
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Studenten in Amsterdam hebben recht op gelijke financiële ondersteuning ongeacht aan welke 170 

instelling ze studeren. 
2. Er is één register voor studentenorganisaties 
Studie- of studentenverenigingen worden door ingeschreven te zijn in het register, erkend door 
de drie instellingen. 
3. Er is één stelsel van uitbetaling 175 

Studenten die bestuurslid zijn van een erkende studentenorganisatie en voldoen aan de 
voorwaarde om een bestuursbeurs te ontvangen, ontvangen de beurs direct. 
4. Er is één aanvraag 
Door de studentenorganisatie wordt in één aanvraag de bestuursbeurzen voor alle 
bestuursleden, ongeacht de instelling waar de bestuursleden ingeschreven staan, ingediend. De 180 

instellingen verrekenen achteraf hoeveel euro ze aan bestuursbeurzen voor studenten van de 
andere instellingen hebben voorgeschoten.  
 Els merkt op dat het belangrijk is om in het achterhoofd te houden dat de 
bestuursbeurzen niet te veel omlaag moeten gaan. Stefan vult aan dat de CSR is in de eerste 
plaats de belangenvertegenwoordiger is van UvA-studenten. Jordi stelt dat bij een nieuwe 185 

regeling de belangen van alle studenten meegenomen kunnen worden, waar vooral 
verenigingen die veel leden hebben van verschillende onderwijsinstellingen van kunnen 
profiteren. In een volgende PV zal de inhoud van het profileringsfonds besproken worden. 
Stefan stelt voor om daarnaast op een ander moment aandacht te geven aan grote 
studentenorganisaties die veel schijnleden hebben en daardoor nu veel subsidie ontvangen. 190 

Deze subsidie valt niet binnen het profileringsfonds. 
 
Jordi neemt het technisch voorzitterschap over. 

9. Model OER deel A  
De CSR heeft een reactie ontvangen van het College op het negatieve advies van de raad ten 195 

aanzien van het bindend maken van deel A van de model OER. Het College stelt voor dat deel A 
van de Model OER bindend wordt vastgesteld. De inhoud van alle richtlijnen zou echter jaarlijks 
ter discussie staan. Waar nodig wordt een specifieke faculteit voor een specifieke bepaling 
uitgezonderd (denk aan de veelvoud van 3EC discussie voor AMC) of wordt de mogelijkheid 
geboden om in deel B, binnen de kaders van deel A, een bepaling nader uit te werken voor de 200 

betreffende faculteit. Het College heeft aangegeven dat de FSR op de uitwerking van die 
bepalingen in deel B hetzelfde recht behoudt als dat het over het algemene artikel in deel A zou 
hebben. Het tijdspad zou er ook anders uitzien, zodat de FSR’en altijd de CSR kunnen adviseren 
over deel A op een moment dat beide raden voldoende kennis van zaken hebben. De CSR 
behoudt jaarlijks het recht om zich uit te spreken over de richtlijnen. 205 

Het tijdspad zou er voor 2016-2017 en verder dan zo uitzien: 
1. < mei ’15: JZ inventariseert wensen onder faculteiten voor veranderingen in de OER A 
2. Begin mei ’15: de inhoud van de OER deel A wordt bij de CSR voorgelegd 
3. Halverwege mei ’15: FSR’en adviseren CSR over de OER deel A 
4. Halverwege juni ’15: de CSR reageert na zes weken op de OER deel A 210 

5. Juli ’15: JZ verwerkt de reactie op de OER deel A 
6. Eind augustus ‘15/begin september ’15: CvB en CSR bespreken eventueel de reactie 
7. September ’15: OER deel A 2016-2017 wordt vastgesteld 
8. September ’15 – juni ’16: Faculteiten ontwerpen OER deel B 
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9. September ’15 – juni ’16: FSR’en stemmen in met OER deel B 215 

10. September ’15 – juni ’16: OER deel B 2016-2017 wordt vastgesteld 
11. September ’16 – juni ‘17: OER 2016-2017 is geldig 

De dossierhouder licht toe dat dit voorstel bewerkstelligt dat een gedeelte van de OER 
een universitair deel wordt, waar de CSR jaarlijks inspraak op heeft. De richtlijnen worden 
minder zwaar aangezien een bepaling niet alleen ter discussie staat wanneer het CvB dat 220 

goeddunkt maar jaarlijks opnieuw kan worden bediscussieerd. Deel A bevat de 
universiteitsalgemene bepalingen waarvoor in deel B een nadere specificering plaats vindt. De 
FSR behoudt het instemmings-/adviesrecht op de nadere facultaire uitwerking als dat op het 
algemene artikel ook het geval was. Tom merkt op dat ook in dit nieuwe voorstel FSR’en alleen 
nog kunnen manoeuvreren binnen de kaders die door het CvB worden gesteld. Dennis vult aan 225 

dat dit voorstel nog steeds een compromis is en er nog steeds rechten weggehaald worden bij 
FSR’en. Een OER moet in zijn optiek zo lokaal mogelijk gemaakt worden. Als FSR word je 
afhankelijk van de CSR die de soms tegenstrijdige adviezen van FSR’en tegen elkaar zal moeten 
afwegen. Jordi vindt het ook een risico voor een FSR om afhankelijk te zijn van onervaren 
mensen in de CSR. Samantha benadrukt dat er voor de FSR’en niets in positieve zin veranderd is 230 

in het nieuwe voorstel omdat deel B voornamelijk bestaat uit opleidingsspecifieke bepalingen. 
Tariq brengt hier tegenin dat een aantal bepalingen die voorheen in deel A stonden naar deel B 
gaan, waar de FSR instemming- en adviesrecht op heeft. Als deel B heel groot wordt, kan dit 
echter tot onduidelijkheid leiden. Samantha stelt daarom voor om een facultair deel te 
behouden zoals het nu is  en de OER op te splitsen in een A-, B- en C-deel. Een aantal 235 

afgevaardigden geven aan dat er zo min mogelijk getornd zou moeten worden aan de rechten 
van de FSR’en, maar zij zien ook veel voordelen in het centraal stellen van bepaalde 
faciliterende zaken. Zij willen vooral graag beter weten welke gevolgen er zijn per artikel. De 
dossierhouders zullen uitwerken wat de precieze gevolgen zijn voor de FSR’en in het voorstel 
(actiepunt 150121-01).  240 

10. Docentprofessionalisering  
De CSR wordt geïnformeerd over het dossier Docentprofessionalisering. De UvA heeft vanaf 
2013 onderscheid aangebracht tussen de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) en de 
Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO). De BKO heeft betrekking op de kwaliteiten waarover een 
medewerker tenminste moet beschikken om op universitair docent-niveau te kunnen 
functioneren. De SKO heeft betrekking op vaardigheden waarover een ervaren docent met 245 

programmabrede verantwoordelijkheden dient te beschikken (denk aan 
onderwijsvernieuwing, curriculumontwikkeling). De UvA is goed op weg om door middel van 
dergelijke kwalificaties onderwijs op hoog niveau te garanderen. Deze trajecten zijn echter 
alleen toegankelijk voor docenten met een vaste aanstelling. Dat betekent dat junior- of 
werkgroepdocenten die werkcolleges geven niet in aanmerking komen voor dergelijke 250 

trajecten. Op het AMC is de Studenten Onderwijs Kwalificatie (StOK) speciaal ontwikkeld voor 
student-assistenten. Het StOK-programma is gericht op het verwerven van competenties op 
didactisch en onderwijskundig gebied. Dit soort facultaire initiatieven dragen volgens de 
dossierhouder bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Zij wil graag 
bewerkstelligen dat er UvA-breed een training komt voor werkgroepdocenten. 255 
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11. Studentenraadsverkiezingen  
Ilse, Samantha en Gamze organiseren dit jaar de verkiezingen. Samantha is de contactpersoon 
voor studentenpartijen en promotiemateriaal. Ilse zal het medezeggenschapsfilmpje op zich 
nemen en samen met Laura de simulatie organiseren. Gamze zal voornamelijk het proces 
coördineren en contact houden met FS en Eurest. De verkiezingen 2015 vinden plaats in een 260 

gebroken week, namelijk vanaf donderdag 7 t/m woensdag 13 mei. Het besluit over de 
begroting van de studentenraadsverkiezingen wordt doorgeschoven naar volgende week. 

12. W.v.t.t.k. 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 

13. Rondvraag  
- Stefan vraagt of de CSR een standpunt in wil nemen over waar een surveillant aan moet 
voldoen? Dit onderwerp zal besproken worden in de commissievergadering van O&O. 265 

- Ilse kondigt aan dat aanstaande dinsdag in het AMC het promotiefilmpje voor de 
studentenraadsverkiezingen wordt opgenomen van 13:00-17:00 uur.  

14. Sluiting 
Jordi sluit de vergadering om 15:20 uur.    

 
Besluiten 
150121-01  De CSR besluit na stemming om 390 euro uit het potje ‘onvoorzien’ te 270 

besteden aan het juridische advies, mocht dit niet door het CvB vergoed 
worden. 

150121-02 De CSR besluit na stemming om deel te nemen aan de werkgroep over de 
Instellingscollegegeldtarieven, mits aan de voorwaarden wordt voldaan zoals 
verwoord in de PV van 21 januari 2014. 275 

Actielijst 
141119-07 De raad komt later terug op de werkafspraken over aanwezigheid bij 

vergaderingen en bespreekt dan in hoeverre de raadsleden deze nog naleven. 
150114-01 Alle raadsleden zoeken in hun omgeving naar potentiële studenten voor de 

lunch met de Rector en zetten de namen op het whiteboard in de raadskamer. 
150114-02 Tariq zal de wijzigingen verwerken en de raad de laatste versie van het 280 

Medezeggenschapsconvenant toesturen 
150121-01 De dossierhouders werken zo gedetailleerd mogelijk uit wat de precieze 

gevolgen zijn voor de FSR’en in het nieuwe voorstel van de mOER. 
  
Pro memorie 
140903-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 
140903-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’14-’15 aan te nemen en zich 

hieraan te houden.  
140903-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden  
  van informatie via sociale media, WC krant en specifiek Facebook en Twitter, 
  onder andere via het mediaschema. 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan 

Dennis via een tekstbericht. Voor commissievergaderingen geven zij hun 
afwezigheid door aan de commissievoorzitter via een tekstbericht. 

140917-12 De penningmeester agendeert elke eerste PV van de even maand een update 
over de interne financiën. 

141001-09 Er wordt afgesproken dat halverwege het jaar een herziening van de 
begroting zal plaatsvinden. 
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140903-02 Afgevaardigden sturen voor woensdag 10:00 uur een schriftelijke update over 
wat er speelt in de facultaire raden als reply op de conceptagenda. 
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