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Beste vergaderdeelnemers, 
 
U bent uitgenodigd voor de 167ste Overlegvergadering tussen de Centrale Studentenraad en het College van 
Bestuur op dinsdag 27 maart 2018 van 15:30 tot 17:30uur in zaal K.21 op het Maagdenhuis.  
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 het conceptverslag // Setting the concept minutes (5 min)  
Nazending: Conceptverslag OV 180220 

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

4. Mededelingen // Announcements (5 min) 

5. Honours & Excellentie //  Honours & Excellence (20 min)     
De CSR en het CvB bespreken de interdisciplinaire honoursprogramma’s en de UvA-VU honourscommissie.   
The CSR and CvB discuss the interdisciplinary honours programs and the UvA-VU honours committee.  
Nazending: Meeleesmemo Honours & Excellentie 

6. UvA-Q //  UvA-Q (20 min)     
De CSR en het CvB bespreken de (vertrouwelijke) toegang tot de evaluatierapporten in UvA-Q voor de OC’s.    
The CSR and CvB discuss the (confidential) insight in the evaluation reports in UvA-Q for the OC’s.  
Nazending: Meeleesmemo UvA-Q 

7. Internationale studenten in de medezeggenschap //  International students in medezeggenschap (20 min) 
De CSR en het CvB bespreken het financieel compenseren van internationale studenten in de medezeggenschap.  
The CSR and CvB discuss compensating international students in the medezeggenschap financially.  
Nazending: Meeleesmemo internationale studenten in de medezeggenschap 

8. Universiteitsforum //  University Forum (20 min)     
De CSR en het CvB bespreken de aanbevelingen van de CSR n.a.v. de eerste bijeenkomst van het Universiteitsforum.  
The CSR and CvB discuss the CSR’s recommendations following the first meeting of the University Forum.  
Nazending: Meeleesmemo Universiteitsforum 
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9. W.v.t.t.k. // Any other business 

10. Rondvraag en sluiting // Questions and closing the meeting 
 
 
Actielijst OV 
180220-01 The CSR informs the CvB which topics from the Instellingsplan they feel deserve extra attention.  
180220-02 The CvB and CSR discuss the Profileringsfonds and (possible alternatives to) collegegeldvrij besturen and 

they discuss the evaluation criteria that could be used for evaluating the Profileringsfonds in 2019. 
180220-03 De CSR treedt in gesprek met Henriette van Oosterzee en Bart Manders over de mogelijkheid van vergroten 

zichtbaarheid medezeggenschap. De CSR koppelt hierover terug aan het CvB. 
180220-04 The CvB and CSR discuss the current workings on sustainability with Facility Services and the sustainability 

organizations of the university. This discussion will be taken as a starting point for setting out a broader 
vision about sustainability. 

180220-05 The CvB considers the pros and cons of the CSR’s proposal about a financial compensation from the profiling 
funds to 1st-year students in OC’s. The CvB comes back to this during OV180327. 

180220-06 The CvB will inquire the current workload of Juridische Zaken and inform the CSR about the status of the 
upcoming requests for consent and/or approval. 

180220-07 The CvB will contact Brigitte Widdershoven, Peter van Baalen and Han van der Maas to ensure that the 
communication and working on the rescheduling of empty tutorial rooms happens properly.  

180220-08 The CvB will contact Albert Feilzer to inquire the status of the UvA-VU honours committee. 
180220-09 The CvB shares their written response to the report of the Algemene Rekenkamer with the CSR. 
180220-10 The CSR forwards their set shared goals for the academic year 2017-2018 with the CvB. 
180109-03  The CvB checks what is currently being done to increase the number of study spaces and within which time 

frame something can be done.  
180109-04  The CSR investigates which options for study places outside of the university buildings could be used to 

increase the number of study spaces for UvA-students.  
171128-02 The CSR discusses what the possibilities and desirability of setting out an international LERU-network or 

link between students (from the medezeggenschap) would be. 
171128-04 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. 
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.      

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. 


	Agenda
	1. Opening en vaststellen agenda  // Opening and setting the agenda (5 min)
	2. Vaststellen van het conceptverslag // Setting the concept minutes (5 min)  Nazending: Conceptverslag OV 180220
	3. Doornemen actielijst // Checking the actions list (5 min)
	4. Mededelingen // Announcements (5 min)
	5. Honours & Excellentie //  Honours & Excellence (20 min)     De CSR en het CvB bespreken de interdisciplinaire honoursprogramma’s en de UvA-VU honourscommissie.   The CSR and CvB discuss the interdisciplinary honours programs and the UvA-VU honours ...
	6. UvA-Q //  UvA-Q (20 min)     De CSR en het CvB bespreken de (vertrouwelijke) toegang tot de evaluatierapporten in UvA-Q voor de OC’s.    The CSR and CvB discuss the (confidential) insight in the evaluation reports in UvA-Q for the OC’s.
	7. Internationale studenten in de medezeggenschap //  International students in medezeggenschap (20 min) De CSR en het CvB bespreken het financieel compenseren van internationale studenten in de medezeggenschap.  The CSR and CvB discuss compensating i...
	8. Universiteitsforum //  University Forum (20 min)     De CSR en het CvB bespreken de aanbevelingen van de CSR n.a.v. de eerste bijeenkomst van het Universiteitsforum.  The CSR and CvB discuss the CSR’s recommendations following the first meeting of ...
	9. W.v.t.t.k. // Any other business
	10. Rondvraag en sluiting // Questions and closing the meeting

	Actielijst OV
	Pro memorie
	Voor het komende artikel24-overleg:

