Aan de leden van
de Centrale Studentenraad en
het College van Bestuur van
de Universiteit van Amsterdam

Datum

16 november 2016

E-mail

csr@uva.nl

Contactpersoon

T. van den Berg

Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV Amsterdam
(020) 525 3726
csr@studentenraad.nl
studentenraad.nl/csr
Locatie

Maagdenhuis, K21

Beste vergaderdeelnemers,

U bent uitgenodigd voor de 156ste Overlegvergadering tussen de Centrale Studentenraad
en het College van Bestuur op dinsdag 22 november 2016 van 15:30 tot 17:30uur in
kamer 21 (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 11 oktober 2016 en
doornemen actielijst (5 min)
Bijlage: conceptverslag Overlegvergadering 11 oktober 2016
3. Mededelingen (5 min)
4.

UvA-HvA ontvlechting (10min)
De CSR en het College bespreken de ontvlechting van de diensten n.a.v. het voorgenomen
besluit van het College.

5. Commissie D&D (20min)
De CSR en het College bespreken de quick wins en de interpretatie van de uitslagen van
het referendum.
Nazending: CSR notitie over de quick wins

6. Internationalisering (15min)
De CSR en het College bespreken de beleidsnotitie over de Internationaliseringsstrategie.
7. Diversiteit (15min)
De CSR en het College bespreken de aanbevelingen van de CSR over de implementatie van
Diversiteitsbeleid.
Nazending: CSR notitie over Diversiteitsbeleid
8. Blended Learning (15min)
De CSR en het College bespreken de visie van de CSR op Blended Learning.

9. Huisvesting (10min)
De CSR en het College bespreken de problemen omtrent huisvestingsontwikkeling.

10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag en sluiting

Actielijst
161011-01
161011-02
161011-03
161011-04
161011-05
161011-06
161011-07
161011-08
161011-09
161011-10
161011-11
160906-03
160628-01
160628-05
160628-10
160524-01
160524-06
Pro memorie
161011-01
140604-01

De CSR stuurt de notitie over zijn visie op de diensten door aan het College.
De rector brengt de huidige vormen van doorstroom van HvA naar UvA en andersom in kaart,
zodat dit niet verloren gaat tijdens de ontvlechting.
De CSR en het College spreken over bekostiging van doorstroom binnen het allocatiemodel.
Het College maakt een inventarisatie van de Hbo-p doorstroom- en selectie-eisen met hierin
opgenomen de argumentatie voor dergelijke selectie, en stuurt dit bestand door aan de CSR.
De CSR stuurt via de commissie D&D een lijst met zaken die het College kan faciliteren om de
bekendheid van het D&D-referendum te vergroten, zonder een extra campagnefinanciering toe
te kennen.
De CSR stuurt zijn visie op internationalisering door aan het College. Het College neemt deze
visie mee en komt hier voor de OV op 22 november 2016 op terug.
De CSR en de rector komen bijeen om de rol, tijdpad en aanstelling van de studentassessor te
bespreken.
Mevr. Widdershoven zoekt uit of de gegevens van de NSE-enquête over een functiebeperking
gedeeld kunnen worden met de CSR.
De CSR informeert mevr. Widdershoven over de personen die onwettelijk gedupeerd zijn door
een BSA in het tweede studiejaar.
De rector deelt het onderzoek naar de geestelijke gezondheid van studenten met de CSR zodra
dit af is, en betrekt de CSR in het onderzoek waar mogelijk.
Het College betrekt de CSR bij het opstellen van een nieuw convenant voor
studtentenverenigingen in het Profileringsfonds.
De CSR en het College denken op korte termijn na over de insteek en het organiseren van een
lezingenreeks als informatieverschaffing en bevraging van de samenwerking UvA-HvA.
De CSR ontvangt het plan van aanpak van de midterm-review zodra het vastgesteld is.
De rector zal spreken met de directeur Student Services over de bereikbaarheid en het
functioneren van StS met betrekking tot het profileringsfonds.
De rector brengt in kaart wie er verantwoordelijk is voor de beslissing over Learning Analytics
en betrekt de CSR hier in.
De rector zal het discussiestuk ‘Selectieve masters’ na bespreking door het College in het
najaar naar de CSR sturen.
De rector geeft in december 2016 terugkoppeling aan de CSR over de ontvangst van het
rapport studieadvies en de acties die hieruit voortvloeien.
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Het College houdt toezicht op de betrokkenheid van promovendi en postdocs.
Het College geeft indien van toepassing de CSR een update ten aanzien van de
harmonisatieplannen.
Bij jaargesprekken in november met decanen en bestuurders wordt voor de zomer
informatie ingewonnen bij de betreffende studentenraad over de omgang met de
medezeggenschap.
De studentenraad wordt regelmatig geïnformeerd over de vordering op het gebied van
studieadvisering.
Het CvB zal de capaciteit van fietsenplekken, studieplekken en ruimtes voor
studieverenigingen tijdens het realiseren van de nieuwbouw en verhuizingen scherp in de
gaten houden en ingrijpen wanneer een tekort ontstaat.

