
 

  
Beste vergaderdeelnemers, 
 
U bent uitgenodigd voor de 161ste Overlegvergadering & Artikel 24-overleg tussen de Centrale 
Studentenraad en het College van Bestuur op dinsdag 4 juli 2017 van 14:30 tot 17:30uur in 
zaal E.0.08 op het Roeterseiland.  
Het agendavoorstel voor de vergadering ziet er als volgt uit: 

Agenda  
1. Opening en vaststellen agenda  (5 min) 

2. Vaststellen verslagen van de Overlegvergadering 11 april 2017 en de Overlegvergadering 
31 mei 2017  (5 min) 
Bijlage: conceptverslag OV 11 april 2017, conceptverslag OV 31 mei 2017. 

3. Doornemen actielijst (5 min) 
Bijlage: Voorstel doornemen actielijst 

4. Mededelingen (5 min) 

5. Opleidingscommissies en model-OER (30 min)  
De CSR en het CvB bespreken de versterking van de Opleidingscommissies en de het vastleggen van 
de rechten van de decentrale medezeggenschap in de model-OER.  
Bijlage: Brief OC’s en m-OER 

6. Strategisch Kader Internationalisering & Taalbeleid (20 min)  
De CSR en het CvB bespreken het opstellen van taalbeleid in het kader van beleid aangaande 
internationalisering en het instellen van numerus fixi.  
Bijlage: Meeleesmemo taalbeleid 

7. Onderwijsvisie (10 min)  
De CSR en het College bespreken de hernieuwde Onderwijsvisie. 

8. Bindend Studieadvies (20 min) 
De CSR en het CvB bespreken de effecten van het BSA op de universiteit. 
Bijlage: Brief BSA-advies studentenraden 
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9. Samenstelling werkgroepen (20 min) 
De CSR en het CvB bespreken de samenstelling van werkgroepen en de wijze waarop deze mogelijk 
verbeterd kan worden.  

10. D&D (20 min)  
De CSR en het CvB bespreken een samenvatting van de uitwerking van de aanbevelingen uit het 
D&D-rapport en het instellen van het Universitair Forum. 
Bijlage: Meeleesmemo samenvatting D&D  

11. Algemene beschouwingen (30 min)  
De CSR en het CvB beschouwen het verloop van het collegejaar 2016-2017 en blikken vooruit op het  
collegejaar 2017-2018.  

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

13. Rondvraag en sluiting 
 

Actielijst 
170531-01  De CSR en  het College gaan op basis van een inventarisatie in gesprek over de 

problemen omtrent de examencommissies en bespreken hoe deze problemen opgelost 
kunnen worden.  

170531-02  Het College zal in september met de decanen spreken over het toepassen van de 8-8-4 
semesterindeling op te rigide wijze, en benadrukt hierbij de mogelijkheid om flexibel 
met deze indeling om te gaan.  

170531-03  Op basis van de uitkomsten uit de werkgroep Sterke Medezeggenschap zal het College 
reageren op het voorstel tot het instellen van een Universitair Initiatief dat de CSR heeft 
gedaan.  

170531-04  Het College stuurt de brief die hij op verzoek van de CSR heeft gestuurd aan 
pensioenfonds ABP door aan de CSR ter kennisgeving.  

170531-05 Het College en de CSR treden in gesprek over de mogelijke voertaalwijziging binnen de 
CSR en de voertaal in de gesprekken tussen de CSR en het College.  

170411-03 De rector bespreekt met de CSR en dhr. Van Ast het instellen van een gebruikersraad en 
de voorgestelde wijzigingen in de governance-structuur van huisvestings-ontwikkeling. 

170411-04 Het College brengt op basis van (geschatte) studententaantallen in kaart hoeveel de 
bekostiging van een 60 ECT schakeltraject kost, voorafgaand aan de kaderbrief en 
begroting 2018. 

170411-08 Het College ziet er op toe dat de frase over het optimaal gebruiken van de wettelijke 
mogelijkheden van masterselectie zal worden geschrapt uit het instellingsplan. 

170411-10 De rector zal tijdens het CBO op 20 april aangeven dat de facultaire medezeggenschap 
actief betrokken dient te worden in het vormgeven van de gesprekken over de 
uitkomsten van het D&D-referendum.  

170411-11 Het College informeert de CSR over de processen die genomen worden om de veiligheid 
op het REC op korte en lange termijn te waarborgen. 

170221-05 Het CvB stelt een tijdlijn op om de mogelijkheden om de voorstellen van de CSR met 
betrekking tot Studiesucces mee te kunnen nemen in de OER duidelijk te maken. 

170221-08 Het CvB doet op de volgende OV verslag van het gesprek met de directeur 
studentenpsychologen en de directeur studentservices over eventuele versterking van 
het team van studentenpsychologen. 

170221-15 Het CvB vraagt de directeur bedrijfsvoering van de FMG om een plan op te stellen voor 
het oplossen van de problemen in gebouw REC BCD met betrekking tot de faciliteiten 
voor mensen met een functiebeperking.  

170221-16 Het CvB zoekt uit of de faciliteiten voor mensen met een functiebeperking zijn 
opgenomen in de plannen voor de verbouwing van REC A. 

170221-17 Het CvB zoekt uit of het mogelijk is voor studenten om zich af te melden voor de centrale 
en facultaire nieuwsbrieven. 
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170221-19 Het CvB gaat na of de problemen bij de international office en de aanmeldingen voor 
global exchange zijn opgelost. 

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. 

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 
studieadvisering. 

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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