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

Datum
Contactpersoon
E-mail

13 februari 2018

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

Mw. T.L. van den Berg

REC B2.03

csr@uva.nl

Beste vergaderdeelnemers,

U bent uitgenodigd voor de 166ste Overlegvergadering tussen de Centrale Studentenraad en het College van
Bestuur op dinsdag 20 februari 2018 van 14:30 tot 16:30uur in zaal B2.03 op het Roeterseiland.
Het agendavoorstel voor de vergadering ziet er als volgt uit:

Agenda
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Opening en vaststellen agenda // Opening and setting the agenda (5 min)
Vaststellen van het conceptverslag // Setting the concept minutes (5 min)
Nazending: Conceptverslag OV 180109
Doornemen actielijst // Checking the actions list (5 min)
Mededelingen // Announcements (5 min)

Instellingsplan // Strategic plan (10 min)
De CSR en het CvB bespreken het verloop van de ronde tafel gesprekken en de herijking van het Instellingsplan.
The CSR and CvB discuss the course of the round table discussion and the reviewing of the strategic plan.

Collegegeldvrij besturen // Tuition fee free board year (15min)
De CSR en het CvB bespreken de mogelijkheid om studenten vrij te stellen van collegegeld tijdens een voltijd
bestuurs- of medezeggenschapsjaar.
The CSR and CvB discuss the possibility to exempt students from their statuary tuition fee when fulfilling a fulltime
board- or council year.

7.

Bijlage: Meeleesmemo Collegegeldvrij Besturen

8.

Bijlage: Meeleesmemo Medezeggenschap Canvas

Canvas // Canvas (15 min)
De CSR en het CvB bespreken het vergroten van de zichtbaarheid van de medezeggenschap in Canvas.
The CSR and CvB discuss increasing the visibility of representative councils in Canvas.
Duurzaamheid // Sustainability (15 min)
De CSR en het CvB bespreken het voorstel van de CSR voor het opstellen van een duurzaamheidsbeleid.
The CSR and CvB discuss the CSR’s proposal for creating a sustainability policy.

Nazending: Meeleesmemo Sustainability
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9.

Compensatie voor eerstejaars studenten in OC’s // Compensation for 1st year students in OC’s (15 min)
De CSR en het CvB bespreken een financiële compensatie uit het Profileringsfonds voor eerstejaars studenten in
opleidingscommissies.
The CSR and CvB discuss a financial compensation from the profiling fund to first year students in program committees.

Bijlage: Compensation for First Year Students in OC’s

10. Prioriteiten // Priorities (15 min)
De CSR en het CvB bespreken de prioriteiten die de CSR gezamenlijk met het CvB wil stellen.
The CSR and CvB discuss the priorities which the CSR would like to set together with the CvB.

11. W.v.t.t.k.

12. Rondvraag en sluiting
Actielijst OV
180109-01
180109-02
180109-03

180109-04
180109-05

180109-06
180109-07
180109-08
171128-01
171128-02

171128-03

171128-04

171128-06
171128-09
171024-08
171024-09

171024-11

171024-12
171024-13

170704-02

170704-03

170411-08

The CSR discusses the public availability of the UCO minutes with Lucy Wenting and Brigitte Widdershoven.
The CvB asks Anne de Graaf about the different appointing procedures for diversity officers at the
faculties and will stress the importance of this appointment to the deans while asking them to consider
sufficiently involving the FSR’s.
The CvB checks what is currently being done to increase the number of study spaces and within which
time frame something can be done.
The CSR investigates which options for study places outside of the university buildings could be used to
increase the amount of study spaces for UvA-students.
The CSR discusses the working situation of the cleaning staff with Harold Swartjes (FS). If necessary, the
CvB invites Swartjes to join the OV for a follow up to the conversation.
The CSR internally discusses which shared goals they would like to agree on with the CvB.
The CSR sends the CvB the documentation which states the rights of the CSR in case of selling the Maagdenhuis.
The CSR contacts Arne Brentjes to get an explanation of the content of the report from the Rekenkamer
about the Voorinvesteringen.
Het CvB vraagt Intreeweek in hoeverre er problemen zijn met de financiering van de Intreeweek in
relatie tot de externe gelden en de interne financiering vanuit de UvA.
The CSR discusses what the possibilities and desirability of setting out an international LERU-network or
link between students (from the medezeggenschap) would be.
The CvB will see in what way it is currently possible for regular students to follow the honours courses
within their own faculty.
The CSR proposes a way to discuss the set-up of honours programs in regard to excellence, and the way
in which honours programs could be evaluated.
The CvB publishes the latest version of the Studentenstatuut on the website.
The CvB asks all faculties to provide a complete and up-to-date e-mail list of all OC’s.
The CSR discusses the rearrangement of holidays with Lucy Wenting, and checks whether it is possible to
start a working group to investigate the possible consequences and future scenarios for teachers and
students when re-arranging the holidays.
De CSR stelt een lijst met de organisatorische zaken voor de Docent van het Jaar verkiezingen op, en geeft
aan bij welke van deze zaken hulp van het CvB of BC gewenst is.
The CvB asks other universities about their experiences with the organization of organizing Dutch
language courses for international students in the General Assembly of the VSNU.
The CvB looks into different possibilities and the subsequent costs of offering Dutch languages to
international students.
The CvB will state in the UCO that it is important that working groups concerning international topics
should be made accessible to non-Dutch speaking students.
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.
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.
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.
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Pro memorie
161011-01
140604-01
140415-04
130416-01
100907-02

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 samenwerkingsplannen
met andere instellingen of instituten.
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.

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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