
 

  
Beste vergaderdeelnemers, 
 
U bent uitgenodigd voor de 158ste Overlegvergadering tussen de Centrale Studentenraad en het College van 
Bestuur op dinsdag 21 februari 2017 van 14:30 tot 16:30uur in REC G -1.01 op het Roeterseiland.  
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 17 januari 2017 (5 min) 
Bijlage: conceptverslag Overlegvergadering 17 januari 2017. 

3. Doornemen actielijst (5 min) 

4. Mededelingen (5 min) 

5. Studiesucces (20 min) 
De CSR en het College bespreken de voortgang van de bespreking van studiesucces en de jaarindeling 
8-8-4 tussen de CSR en FSR’en, en de visie van het College van Bestuur op studiesucces. 

6. Flexstuderen (20 min) 
 De CSR en het College bespreken de eventuele deelname aan de pilot Flexstuderen.  

7. Psychisch welzijn (20 min) 
De CSR en het College bespreken de visie van de CSR op mogelijke verbeterwijzen van het psychisch 
welzijn van studenten aan de UvA.  

8. Opleidingscommissies (15 min) onder voorbehoud 
De CSR en het College bespreken de rol en werkwijze van de opleidingscommissies aan de UvA. 

9. W.v.t.t.k. 

10. Rondvraag en sluiting 
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Actielijst 
170117-01 Het College vraagt de decanen hun akkoord om de schriftelijke reacties op het allocatiemodel gebundeld  
 aan de CSR door te sturen of bedenkt een andere manier om de CSR de reacties te doen toekomen. 
170117-02 Het College en de CSR zullen in het kader van de onderwijsvisie nadenken over de wijze waarop  
 kleinschalig en grootschalig onderwijs goed ingericht kunnen worden.  
170117-03 De CSR stuurt zijn visie op masterselectie aan het College. 
170117-04 Het College en de CSR treden met het directieteam en de FSR van de FNWI in gesprek over de verhuis- en  
 samenwerkingsplannen van de faculteit.  
170117-05 Het College verheldert op korte termijn schriftelijk welke advies- en instemmingsrechten er centraal en  
 facultair worden verleend aangaande de verhuis- en samenwerkingsplannen aan de FNWI.  
161122-06 Het College vraagt de secretaris van de universiteit om te bekijken wat er redelijk en billijk mogelijk is  
 ter ondersteuning van de communicatie van de CSR, zoals bij het vertalen van teksten en het vormgeven  
 van content.  
161011-03 De CSR en het College spreken over bekostiging van doorstroom binnen het allocatiemodel.  
161011-10 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. 
160628-05 De rector zal spreken met de directeur Student Services over de bereikbaarheid en het functioneren  
 van StS met betrekking tot het profileringsfonds. 
160524-01 De rector zal het discussiestuk ‘Selectieve masters’ na bespreking door het College naar de CSR sturen. 
160524-06 De rector geeft in december 2016 terugkoppeling aan de CSR over de ontvangst van het rapport  
 studieadvies en de acties die hieruit voortvloeien.  
 
Pro memorie 
161011-01 Het College houdt toezicht op de betrokkenheid van promovendi en postdocs. 
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. 
130416-01 De studentenraad wordt regelmatig geïnformeerd over de vordering op het gebied van studie-

advisering. 
100907-02 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. 

Voor het komende artikel24-overleg: 
130610-01  Het College voorziet de CSR van een halfjaarlijkse tijdsplanning voor adviesmomenten. 
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. 
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