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Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 
4. Update dagelijks bestuur, commissies en afgevaardigden 
5. Vaststellen agenda 
6. Studentbestuurslid CvB 
7. CSR-budget 
8. Benoemingsprocedure CvB-leden 
9. Ondersteuning CSR 
10. Staat van de Universiteit 
11. W.v.t.t.k. 
12. Rondvraag  
Sluiting 

Opening 
Tariq opent de vergadering om 12.00 uur.  

1. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden met enkele tekstuele wijziginen vastgesteld.  

3. Mededelingen 
- Dennis, Lina en Stefan zijn afwezig met bericht. 

4. Update dagelijks bestuur, commissies  en afgevaardigden 
DB 5 

Geen update door afwezigheid van de vicevoorzitter. 
 
O&F: 
Geen update door ziekte van de commissievoorzitter. 
 10 

O&O: 
Geen update door afwezigheid van de commissievoorzitter.  
 
V&C 
Op dit moment is het erg druk met de organisatie van de verkiezingen. Alle voorbereidingen zijn 15 

gedaan en vanaf donderdag is het the real deal. De online verkiezingskrant begint zich langzaam 
te vullen, de laatste hand aan de stemoproep en stemapplicatie worden gelegd en morgen 
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(woensdag) worden alle promotiematerialen naar alle locaties gebracht. Afgelopen donderdag 
vond het debat plaats. Groot succes (wat Folia helaas niet zo zag). Opkomst was matig, maar er 
is wel een goede discussie gevoerd tussen partijen. 20 

Verder zijn we nog bezig met de organisatie van de DAS, is er een stand gereserveerd 
voor de intreeweek en gaan we met de commissie nog nadenken over wat we nuttig vinden in 
het inwerktraject voor toekomstige V&C'ers. 
 
Afgevaardigden 25 

De afgevaardigden lichten de update toe die zij per mail naar de raad hebben gestuurd.   

5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  

6. Studentbestuurslid CvB  
De CSR bespreekt de conceptvacature voor het studentbestuurslid in het CvB. Wat betreft de 
termijn is het idee dat het studentbestuurslid een collegejaar lang volwaardig meedraait, 8 uur 
p/w meeloopt vanaf mei en in september 8 uur p/w beschikbaar is om zijn of haar opvolger te 30 

begeleiden. Het aantal uren van de functie varieert naar verwachting tussen de 32 en 38 uur, 
afhankelijk van het takenpakket. Wat betreft de werkzaamheden wil de raad met het CvB 
bespreken of het studentlid een besluitvormende stem moet hebben. De raad beschouwt het 
studentlid als de schakel tussen de studentenraden en het CvB. De bedoeling is om de partijen 
nader tot elkaar te brengen en de medezeggenschap te versterken. De CSR heeft liever niet dat 35 

het studentlid een besluitvormende stem heeft zodat de bestuurders verantwoordelijk blijven 
en verantwoording moeten afleggen aan de medezeggenschap. De CSR wil voorkomen dat het 
studentlid een bestuurder wordt en de raad wil het studentlid daarom ook niet de 
discretionaire bevoegheid geven om eigen zaken op te pakken. Het blijft volgens de CSR ook de 
verantwoordelijkheid van het CvB om de academische gemeenschap te betrekken bij het beleid 40 

van het College.  
Het voorstel van de raad is dat het studentlid de CvB-vergaderingen en CBO-

vergaderingen zal bijwonen en aanwezig is bij de overlegvergaderingen tussen het CvB en de 
CSR en om de week bij de plenaire vergaderingen van de CSR. Daarnaast zal het studentlid 
deelnemen aan de medezeggeschapsevenementen van de studentenraden. Het studentlid legt 45 

verantwoording af aan de medezeggenschap en het CvB. Meerdere raadsleden merken op dat 
het belangrijk is om een goed evalutietraject in te voeren.  Gedurende de periode zal de functie 
regelmatig geëvalueerd worden, bijv. eens per maand tijdens de plenaire vergadering van de 
CSR of tijdens een overlegvergadering met het College.  
 Onder de verantwoordelijkheden van het studentlid vallen onder andere: 50 

schakelfunctie studentenraden; voorzien van informatie aan studentenraden en CvB; 
studentenstem laten horen in het CvB; praten met betrokken partijen; contact onderhouden 
met facultaire assessoren; signaleren van nieuwe dossiers. De CSR zou een inwerkmap of 
draaiboek kunnen maken waarin de taken nader worden gespecificeerd. De raad wil de 
sollicitatieprocedure laten lopen via P&O of via de ambtelijk secretaris van de CSR. In de 55 

sollicitatiecommissie zullen de studentenraden en het CvB vertegenwoordigd zijn.  
Pauline mailt de aan- en opmerkingen van de raad op de conceptvacature naar Stefan 

(actiepunt 150506-01).  De dossierhouder neemt contact op met de bestuursstaf om de 
conceptvacature te bespreken (actiepunt 150506-02). Linda schrijft een bericht voor 
Facebook om de achterban te informeren en om inbreng te vragen over wat volgens hen de rol 60 

is van het studentlid CvB (actiepunt 150506-03). 

7. CSR-budget 
De CSR bespreekt het budget van de raad. De eventuele aanschaf van kantoorartikelen wordt 
volgende week besproken. 

8. Benoemingsprocedure CvB-leden  
De Raad van Toezicht (RvT) heeft aangegeven twee vacatures in het College van Bestuur (CvB) 
te willen vervullen. Dat betekent dat er twee leden in het CvB-leden geworven en benoemd 65 

zullen moeten worden: de CvB-voozitter en de rector magnificus. De RvT heeft de centrale 
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medezeggenschapsorganen (CMR, COR en CSR) gevraagd om eind mei met een (het liefst 
gezamenlijk) voorstel te komen hoe de RvT zou kunnen benoemen. De CSR bespreekt op welke 
wijze hij tot een voorstel voor de benoemingsprocedure voor CvB-leden wil komen.  
 Tariq stelt voor om in de week van 18 mei een moment te creëeren waarop de 70 

academische gemeenschap kan nadenken over de diverse mogelijkheden voor 
benoemingsprocedures. De raad wil deze avond organiseren met de CMR en COR. Daarna 
hebben de COR en CSR een interne vergadering en zullen de raden een oordeel vormen tijdens 
een GV op bijvoorbeeld 22 mei. Dit advies kan vervolgens voorgelegd worden tijdens het WHW-
gesprek met de RvT eind mei. De raad denkt dat de organen onafhankelijk van elkaar kunnen 75 

nadenken over de benoemingsprocedure, maar acht het van belang dat de 
medezeggenschapsraden een gezamenlijk voorstel voorleggen aan de RvT.  

Els en Tariq worden de dossierhouders voor dit debat en zij nemen deze week contact 
op met Edgar Du Perron, de COR en de CMR. 

9. Ondersteuning CSR  
De CSR denkt na welke ondersteuning hij al dan niet vanuit de bestuursstaf wenst. Tijdens de 80 

OV is naar voorgesteld dat de nieuwe contactpersoon ondergebracht zou worden bij 
Academische Zaken, maar deze persoon hoeft niet persé al werkzaam te zijn bij Academische 
Zaken. De raad zou graag meer onafhankelijk juridisch advies willen krijgen van de UvA of juist 
meer budget om juridisch advies in te winnen. Daarnaast wil men graag meer geld om door het 
jaar heen trainingen aan te vragen omdat raadsleden hierdoor op een andere manier aan het 85 

denken worden gezet. Ook wil de raad graag  worden met de communicatie, want er is nu een 
barrière om studenten te bereiken. De raad wil graag makkelijker toegang tot mail-to-all. Om 
studenten beter te kunnen bereiken, zou iemand van de UvA beschikbaar gesteld kunnen 
worden om de CSR te ondersteunen. Daarbij wordt er veel gevraagd aan mankracht van de CSR 
voor evenementen terwijl hiervoor ook werkstudenten ingezet zouden kunnen worden door 90 

BC. Laura stelt voor dat ASVA en CSR de DvHJ-verkiezing uitdenken en mensen van buitenaf 
aannemen om een ondersteunende commissie te vormen die de logistieke taken uitvoert. 
Tijdens de komende commissievergaderingen wordt besproken welke ondersteuning de 
commisies nodig hebben.  

De raad wil ook graag dat er een positiever beeld van de medezeggenschap wordt 95 

gecreëerd zodat deze minder als een last wordt gezien.  
Het DB doet een voorstel voor een brainstormsessie over het inwerken (actiepunt 

150506-04).  

10. Staat van de Universiteit  
De CSR bespreekt de stand van zaken omtrent de Staat van de Universiteit. Afgelopen weekend 
was het Festival of Sciences van DNU. Linda en Youssri gaan naar een bijeenkomst over het 100 

diversiteitsbeleid. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de pre-commissie Finance zullen 
twee experts advies geven over het onderzoeksvoorstel voor de commissie Finance. 

11. W.v.t.t.k. 
Tijdens het IO van 12 mei wordt het Profileringsfonds geagendeerd en Laura gaat daarom mee.  
Verzoek van Samantha om niet mee te gaan. 

12. Rondvraag  
- CREA is 13 t/m 15 mei gesloten. Pauline boekt een zaal voor de PV op 13 mei van 12.00-15.00 105 

uur (actiepunt 150506-05).  

Sluiting 
Tariq sluit de vergadering om 15:10 uur.    
 

Actielijst 
150304-01 DB bespreekt het oordeelvormend bespreken van onderwerpen op de PV en 110 

agendeert het op de PV van 6 mei.  
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150325-02 De raad bespreekt tijdens de PV van 6 mei de mogelijkheid om sommige 
taken, die nu bij de CSR liggen, over te hevelen naar Bureau Communicatie en 
op welke manier de CSR extra ondersteuning zou willen krijgen. 

150401-04 Tariq zet de spelregels over de samenwerking tussen de actiegroepen en de 115 

medezeggenschap aangaande de opdracht en samenstelling van de 
onafhankelijke commissies op papier zodat voor alle betrokkenen duidelijk is 
wat  de bedoeling is. 

150408-03 Pauline en Samantha geven tijdens de PV van 6 mei een update van het hele 
CSR budget. 120 

150408-04 Dennis voegt een artikel over de stemprocedure toe aan het HR en legt het 
volgende week ter stemming voor aan de PV.  

150415-07 De afgevaardigde FdR vraagt aan zijn FSR om te reageren op de mail over de 
schakeltrajecten. 

150429-01 Lina neemt contact op met Edgar du Perron om hem te informeren over de 125 

vragen die de benoemingsprocedure oproept bij actiegroepen’. 
150429-02 Youssri stuurt deze week de inbreng van de CSR naar de UCO over de 

instellingsaccreditatie. 
150429-03 Het DB vraagt twee raadsleden om contact te onderhouden met Edgar du 

Perron. 130 

150429-04  Stefan vraagt aan Jordi om het verslag van de assessorenmeeting door te 
sturen aan de raad. 

150429-05 Raadsleden inventariseren voor maandag 4 mei waar zij het kantoorbudget 
aan zouden willen uitgeven. 

150429-06   Tariq stuurt een mail naar de groepen die het akkoord hebben gesloten dat de 135 

CSR zich zorgen maakt over het proces en er maximaal twee woordvoerders 
per groep aan tafel zitten. 

150429-07 Per commissie wordt bekeken of de commissievergadering op 8 mei doorgaat. 
150506-01 Pauline mailt de aan- en opmerkingen van de raad op de conceptvacature 

naar Stefan. 140 

150506-02 De dossierhouder studentlid CvB neemt contact op met de bestuursstaf om de 
conceptvacature te bespreken. 

150506-03 Linda schrijft een bericht voor Facebook om de achterban te informeren en 
om inbreng te vragen over wat volgens hen de rol is van het studentlid CvB. 

150506-04 Het DB doet een voorstel voor een brainstormsessie over het inwerken, 145 

waarin ook strategisch  
150506-05 Pauline boekt een zaal voor de PV op 13 mei van 12.00-15.00 uur. 

 
Pro memorie 
140903-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 150 

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. 155 

130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen 
schriftelijk door aan Dennis. Voor commissievergaderingen geven zij hun 
afwezigheid schriftelijk door aan de commissievoorzitter. 

140917-12 De penningmeester agendeert elke eerste PV van de even maand een update 
over de interne financiën. 160 

141001-09 Halverwege het jaar vindt een herziening van de begroting zal plaats. 
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. 
 


