
 

  

Beste vergaderdeelnemers, 

 

U bent uitgenodigd voor de 149ste Overlegvergadering en het Art. 24-overleg tussen de Centrale 

Studentenraad en het College van Bestuur op dinsdag 19 januari 2016 van 13.30 tot 16.30 uur in 

de Vondelzaal van de Universiteitsbibliotheek. Het agendavoorstel voor de vergadering ziet er als 

volgt uit: 

Agenda  

1. Opening en vaststellen agenda  (5 min) 

2. Vaststellen verslag van de Overlegvergadering van 8 december 2015 (5 min) 

Bijlage: conceptverslag  

3. Mededelingen (5 min) 

4. Algemene beschouwingen  (30 min) 

Van den Boom  en Appelman nemen het afgelopen halfjaar door in een korte toespraak en geven 

een vooruitblik op het komende half jaar. 

Nazending: Planning onderwerpen CvB/CSR januari - augustus 2016  

5. Strategische agenda OCW (30 min) 

De CSR bespreekt graag hoe het Instellingsplan zich verhoudt tot de strategische agenda van OCW 

en wat de implicaties van de strategische agenda zijn voor de UvA. 

6. Pilot flexstuderen (10 min) 

De CSR bespreekt graag de stand van zaken. 

7. Stilteruimtes (5 min) 

De CSR bespreekt graag de implementatie van de stilteruimtes. 

8. Wvttk 

9. Rondvraag en sluiting 

 

  

 Aan de leden van  

de Centrale Studentenraad en 

het College van Bestuur van  

de Universiteit van Amsterdam 

Nieuwe Achtergracht 170 

1018 WV Amsterdam 

(020) 525 3726 

csr@studentenraad.nl 

studentenraad.nl/csr 
     

  

 Datum 19 januari 2016 Locatie UB, Vondelzaal 

Contactpersoon P. Vincenten 

E-mail csr@uva.nl 
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Actielijst OV 

Actielijst 
150630-03 De rector deelt het ontwikkeldocument samenwerking AAA in oktober met de CSR. 
151027-01 De rector deelt het memo en het advies over studiebegeleiding in het CBO en de UCO. De CSR 

ontvangt een terugkoppeling van hoe het advies ontvangen is in het CBO. 
151208-01 De rector legt het verzoek om per faculteit een coördinator functiebeperking aan te stellen 

voor aan het CBO. 
151208-02 De rector geeft aan de werkgroep Toekomst Elektronische Leeromgeving mee dat zij 

rekening dienen te houden met studenten die door een functiebeperking/chronische ziekte 
behoefte hebben aan aanvullende functionaliteiten. 

151208-03 De CSR doet in het eerste kwartaal van 2016, in overleg met de directeur Facility Services, 
een voorstel voor het strategisch kader duurzaamheid.  

Pro memorie 
100907-02 Het CvB zal de capaciteit van fietsenplekken en studieplekken tijdens het realiseren van de 

nieuwbouw scherp in de gaten houden en ingrijpen wanneer een tekort ontstaat. 
130416-01 De studentenraad wordt regelmatig geïnformeerd over de vordering op het gebied van 

studieadvisering. 
140604-01 Het College geeft indien van toepassing de CSR een update ten aanzien van de 

harmonisatieplannen.  
140415-04  Bij jaargesprekken in november met decanen en bestuurders wordt voor de zomer 

informatie ingewonnen bij de betreffende studentenraad over de omgang met de 
medezeggenschap. 

 
Voor het komende artikel24-overleg: 
130123-07 Er zal duidelijk worden stilgestaan bij (mondelinge) toezeggingen van het College, zodat er  

geen onnodige schriftelijke reacties hoeven te worden gegeven, maar de toezeggingen wel   
 helder worden genotuleerd.   

130123-08  Indien de CSR vraagt om een motivatie voor vertrouwelijkheid van een stuk, zal het College 
 het stuk daarvan voorzien. 

130123-09  Indien de raad of FSR’en problemen ondervinden in de communicatie met decanen, kunnen 
 zij direct contact opnemen met de contactpersoon voor de medezeggenschap. 

130610-01  Het College voorziet de CSR van een halfjaarlijkse tijdsplanning voor adviesmomenten. 

 


