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Beste vergaderdeelnemers, 
 
U bent uitgenodigd voor de 163ste Overlegvergadering tussen de Centrale Studentenraad en het 
College van Bestuur op dinsdag 24 oktober 2017 van 14:30 tot 16:30uur in zaal E 0.08 op het 
Roeterseiland.  
Het agendavoorstel voor de vergadering ziet er als volgt uit: 

Agenda  

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

2. Vaststellen van de conceptverslagen // Setting the concept minutes (5 min)  
Bijlagen: Conceptverslag OV 170411, Conceptverslag OV 170531, Conceptverslag OV 170905; 
Nazending: Conceptverslag OV 170704 

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

4. Mededelingen // Announcements (5 min) 

5. 8-8-4 semester indeling //  8-8-4 semester planning (15 min)   
De CSR en het CvB bespreken de mogelijkheid tot het flexibiliseren van de semesterindeling.    
The CSR and CvB discuss the possibility to flexibilize the semester planning.  
Bijlage: Meeleesmemo 8-8-4 

6. Studentassessor-CvB // Student assessor CvB (15 min)   
De CSR en het CvB bespreken het proces voor de evaluatie van de Studentassessor-CvB en de 
benoemingsprocedure van de nieuwe studentassessor.  
The CSR  and the CvB discuss the procedure for the evaluation of the student assessor CvB and the 
procedure for hiring the next student assessor.  
Bijlage: Meeleesmemo Studentassessor 

7. Herschikking vakantie // Rearranging the holidays (10 min)   
De CSR en het CvB bespreken de mogelijkheid tot het herschikken van de vakantie.   
The CSR and the CvB discuss the possibility to rearrange the holidays.    
Bijlage: Meeleesmemo Herschikking vakantie 

8. Docent van het Jaar-verkiezingen // Teacher of the Year award (10 min)   
De CSR en het CvB bespreken de rol van de CSR in het organiseren van de Docent van het Jaar-verkiezing. 
The CSR and the CvB discuss the role of the CSR in organizing the Teacher of the Year-award.   
Bijlage: Meeleesmemo Docent van het Jaar 
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9. Model-OER // Model-OER (15 min) 
De CSR en het CvB bespreken de model-OER.   
The CSR and the CvB discuss the model-OER.   
Bijlage: Meeleesmemo Model-OER 

10. Taalcursussen Nederlands //  Dutch language courses (10 min)   
De CSR en het CvB bespreken het aanbieden van taalcursussen Nederlands aan internationale studenten. 
The CSR and CvB discuss offering Dutch language courses to international students.  

11. CBO agenda’s en verslagen //  CBO agenda and minutes (10 min)   
De CSR en het CvB bespreken het sturen van de CBO-agenda’s en notulen aan de CSR.   
The CSR and CvB discuss sending the CBO agendas and minutes to the CSR.  
Bijlage: Meeleesmemo CBO 

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

13. Rondvraag en sluiting 
 
 
 
 
Actielijst OV 
170905-01 The CvB will provide the CSR a list of all the schakeltrajecten and informs the CSR about 

the existing procedure that needs to be followed when ending a schakeltraject. 
170905-02 The rector will make sure that the report of the Studiesucces scan is discussed in the 

UCO, to see what can be done regarding the semester planning. 
170905-03 The CvB will discuss the possibility of organizing another series of round table 

conversations with the deans. 
170905-04 Het CvB zal in het definitieve voorstel van het Universitair Forum meenemen op welke 

wijze de academische gemeenschap onderwerpen kan inbrengen.  
170905-05 The CSR contacts Maria Heijne to discuss the books on display in the new University 

Library. 
170905-06 Het CvB zal nagaan welke afspraken er zijn gemaakt met Intree over sponsoring door 

en samenwerking met externe bedrijven. 
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 Oktober. 

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. 
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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. 

170411-04  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. 

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. 

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 

samenwerkingsplannen met andere instellingen of instituten.  
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 De contactpersoon van de medezeggenschap kan ook worden benaderd voor vragen en het 
verstrekken van informatie aan de FSR’en. 
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