
 

  
Beste vergaderdeelnemers, 
 
U bent uitgenodigd voor de 153ste Overlegvergadering en het Art.24-overleg tussen de Centrale 
Studentenraad en het College van Bestuur op dinsdag 26 juni 2016 van 14.00 tot 17.00 uur in K21 
in het Maagdenhuis. 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 24 mei 2016 (5 min) 
1 Bijlage: conceptverslag Overlegvergadering 24 mei 2016 

3. Mededelingen (5 min) 

4. Studentassessor (15 min) 
De CSR en het college bespreken de verlenging van de pilot studentassessor, het traject naar 
de eindevaluatie, en het traject van een eventuele nieuwe aanstelling. Tevens wordt de memo 
studentassessorschap die ter kennisgeving meegestuurd is kort bekeken.  
2 Bijlagen: brief tijdspad studentassessor & memo studentassessorschap (ter kennisgeving) 

5. Werkgroep duurzaamheid (15 min) 
De CSR en het college bespreken het opstellen van een werkgroep duurzaamheid.  
1 Nazending: vergaderstuk werkgroep duurzaamheid. 

6. Studentenstatuut (15 min) 
De CSR en het College bespreken het advies van de CSR over het studentenstatuut, en de 
wijzigingen van de kant van het CvB. 
1 Bijlage: advies studentenstatuut 

7. Profileringsfonds (10 min) 
De CSR en het College bespreken de memo van de CSR over het Profileringsfonds voor het 
studiejaar 2016-2017. 
2 Bijlagen: memo profileringsfonds & wijzigingen profileringsfonds 

8. Decentraal selecteren (15 min) 
De CSR en het College bespreken het advies van de CSR over decentrale selectie. 
Bijlage: advies decentrale selectie 

9. Jaarverslag (15 min) 
De CSR en het College bespreken het jaarverslag van de UvA 
Bijlage: UvA Jaarverslag (incl. jaarrekening) 
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10. Honoursbachelors (10 min) 
De CSR legt zijn advies over de honoursbachelors ter kennisgeving voor.  
Bijlage: conceptadvies Honours FSR 

11. Algemene beschouwingen (30 min) 
Karen Maex en Naomi Appelman nemen het afgelopen halfjaar door in een korte toespraak en  
geven een vooruitblik op de belangrijkste dossiers van het komende collegejaar.  

12. W.v.t.t.k. 

13. Rondvraag en sluiting 
 

Actielijst OV 

Actielijst 
160524-01  De rector zal het discussiestuk ‘Selectieve masters’ na bespreking door het College in het 

najaar naar de CSR sturen. 
160524-02  De CSR denkt na over het tijdspad voor het aanstellen van de studentassessor in het CvB. 
165024-03  De rector bespreekt het Memo Studentassessor van de CSR in het CvB. 
160524-04  De CSR stuurt het memo over verschillende opties om decanen te benoemen ter 

kennisgeving aan het College 
160524-05  De CSR komt terug op de verhouding tussen draagvlakgesprekken en openbare presentaties 

en deelt haar visie hierover met het College. 
160524-06  De rector informeert de CSR over de PBO’s met betrekking tot de aanbevelingen van de 

midterm-review en de enquête studieadvies. 
160524-07  De CSR agendeert de midterm-review voor een volgende OV. 
160412-05 De contactpersoon voor de medezeggenschap kijkt in het overzicht van schakeltrajecten na 

of zij-instromers meer ‘diversiteit’ meebrengen. 
160412-06 De CSR formuleert een inhoudelijk voorstel om de onderwijsdirecteuren van een paar grote 

faculteiten te motiveren te investeren in het stimuleren van bottom-up 
studentenorganisaties. 

160412-08 De CSR neemt contact op met een medewerker van ICTS om te bekijken hoe een catalogus 
van ‘diversere’ literatuur vormgegeven zou kunnen worden op Blackboard. (herformuleren) 
groep bl met nog beginnen. Iris overlegt met de voorzitter 

160412-11 De contactpersoon voor de medezeggenschap stuurt de namen van de medewerkers door die 
lid waren van het Platform duurzaamheid. 

160301-05 De rector stuurt een overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot selectieve masters 
naar de CSR, incl. de visie van het College, de onderbouwing daarvan en het plan van aanpak.  

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

150630-03 De rector deelt het ontwikkeldocument samenwerking AAA in juni 2016 met de CSR. 
 

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. 
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