
 

  
Beste vergaderdeelnemers, 
 
U bent uitgenodigd voor de 162ste Overlegvergadering tussen de Centrale Studentenraad en het 
College van Bestuur op dinsdag 5 september 2017 van 14:30 tot 16:30uur in zaal C10.20 op 
het Roeterseiland.  
Het agendavoorstel voor de vergadering ziet er als volgt uit: 

Agenda  

1. Opening en vaststellen agenda  // Opening and setting the agenda (5 min) 

2. Vaststellen van de verslagen van Overlegvergaderingen// Setting the minutes of the 
Overlegvergaderingen (5 min)  
Bijlagen (via link): conceptverslag OV 11 april 2017, conceptverslag OV 31 mei 2017, 
conceptverslag OV 4 juli 2017. 

3. Doornemen actielijst // Checking the actions list (5 min) 

4. Mededelingen // Announcements (5 min) 

5. Hervormingskalender //  Reforms calendar (20 min)   
De CSR en het CvB bespreken de hervormingsagenda voor het collegejaar 2017-2018.    
The CSR and CvB discuss the reforms calendar for the academic year 2017-2017.  
Bijlage: Meeleesmemo Hervormingskalender 

6. Universitair Forum // University Forum (20 min)   
De CSR en het CvB bespreken het voorstel tot het instellen van het Universitair Forum.  
The CSR  and the CvB discuss the proposal for the University Forum. 

7. Allocatiemodel // Allocation Model (10 min)   
De CSR en het CvB bespreken de planning voor het herzien van het allocatiemodel.   
The CSR and the CvB discuss the planning for the revision of the allocation model. 

8. Universiteitsbibliotheek // University Library (20 min) 
De CSR en het CvB bespreken de adviespunten van de CSR voor de nieuwe Universiteitsbibliotheek.  
The CSR and the CvB discuss the points of advice from the CSR for the new University Library.  
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9. Overdracht // Transfer (20 min)   
De CSR en het CvB beschouwen het verloop van het collegejaar 2016-2017 en blikken vooruit op 
het  collegejaar 2017-2018.  
The CSR and the CvB reflect on the academic year 2016-2017 and look ahead towards 2017-2018. 

10. W.v.t.t.k. 

11. Rondvraag en sluiting 

Actielijst 
170704-01  Het CvB inventariseert welke procesafspraken er facultair zijn gemaakt om de 

Opleidingscommissies te versterken en op welke wijze de medezeggenschap in dit 
proces is betrokken. Hierover wordt een terugkoppeling gegeven in september. 

170704-02  Het CvB zal bij het opstellen van een taalbeleid het instellen van numeri fixi en de 
voertaalwijzigingen samennemen, en treedt hierover in gesprek met de CSR.  

170704-03  Het CvB spreekt in de UCO over de BSA-evaluatie in het licht van het rapport 
Studiesucces, en zal los van de UvA-matching evaluatie een evaluatie voor het BSA 
organiseren.  

170704-04  Het CvB zal nadenken over een wijze waarop  werkgroepen divers en breed worden 
samengesteld om de verschillende invalshoeken te vertegenwoordigen. 

170704-05  Het CvB zal nagaan hoe het voorstel voor het instellen van het Universitair Forum kan 
worden geschreven om het gewicht van het orgaan duidelijker naar voren te brengen.  

170704-06  Het CvB neemt de notitie van de CSR over de mogelijke wijze van decaanbenoemingen 
mee in de evaluatie van de decaanbenoemingen.  

170704-07  Het CvB zorgt ervoor dat het organogram op de UvA-website wordt gecorrigeerd.  
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  Het voorstel van de CSR tot het instellen van een Universitair Initiatief zal worden 
geïncorporeerd in het rapport van de werkgroep Sterke Medezeggenschap.  

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. 

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

170221-15 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.  

170221-17 Het CvB zoekt uit of het mogelijk is of het mogelijk is om studenten zich af te laten 
melden voor de centrale en facultaire nieuwsbrieven en geeft hierover een 
terugkoppeling tijdens de OV in september. 

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. 
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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 De contactpersoon van de medezeggenschap kan ook worden benaderd voor vragen en 
het verstrekken van informatie aan de FSR’en. 
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