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Beste vergaderdeelnemers, 
 
U bent uitgenodigd voor de 169ste Overlegvergadering tussen de Centrale Studentenraad en het College van Bestuur 
op dinsdag 19 juni 2018 van 14:30 tot 17:30uur in kamer 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 de conceptverslagen // Setting the concept minutes (5 min)  
Nazending: Conceptverslag OV 180501 

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

4. Mededelingen // Announcements (5 min) 

5. ITK: zelfreflectie //  ITK: self-reflection (30 min)     
De CSR en het CvB bespreken de kritische zelfreflectie voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg. // The CSR and CvB discuss 
the critical self-reflection for the  Institutional Quality Assurance Audit.  
Nazending: Meeleesmemo ITK zelfreflectie 

6. Duurzaamheid //  Sustainability (20 min)   
De CSR en het CvB bespreken het opstellen van een UvA-brede visie op duurzaamheid. // The CSR and CvB discuss 
setting an UvA-wide vision on Sustainability.  
Nazending: Meeleesmemo duurzaamheid 

7. Instellingsplan: midterm review // Strategic Plan: mid-term review (30 min)  
De CSR en het CvB bespreken de midterm review van het Instellingsplan. // The CSR and CvB discuss the mid-term 
review of the Strategic Plan.  
Bijlage: Memo Instellingsplan midterm review 

8. Honours //  Honours (10 min)   
De CSR en het CvB bespreken de structuur van de honoursprogramma’s en het IIS. // The CSR and CvB discuss the set up of 
the honours programs and the IIS.  
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9. Burnouts in de medezeggenschap // Burnouts in the medezeggenschap (15 min)  
De CSR en het CvB bespreken het probleem van burnouts in de medezeggenschap. // The CSR and CvB discuss the  
problem of burnouts in the medezeggenschap.   
Bijlage: Memo Burnouts medezeggenschap 

10. Informatiebeveiligingsbeleid & Acceptable Use Policy // Information security policy & Acceptable Use Policy (30 min) 
De CSR en het CvB bespreken het instemmingsverzoek Informatiebeveiligingsbeleid en de Acceptable Use Policy. // The 
CSR and CvB discuss the request for consent on the Informatiebeveiligingsbeleid and the Acceptable Use Policy.  
Nazending: Meeleesmemo Informatiebeveiligingsbeleid  

11. Artikel 24 + planning //  Article 24 + planning (30 min)   
De CSR en het CvB bespreken het verloop van het afgelopen semester en blikken vooruit naar het komende jaar. // The 
CSR and CvB discuss the previous semester and look ahead to the upcoming year.  
Nazending: Planning academisch jaar 2018-2019 

12. W.v.t.t.k. // Any other business  

13. Rondvraag en sluiting // Questions and closing the meeting 
 
 
Actielijst OV 
180501-01 The CvB discusses with BC what can be done to improve the structural organization of the student council 

elections, and comes back to this before the summer recess.  
180501-02 The CSR and Dominique Campman / JZ discuss the answers to the CSR’s questions prior to the formal reaction of 

the CSR to the request of consent Privacy. 
180501-03 The CSR considers the CvB’s counter-proposal to include the possibility of compensating international students in 

the medezeggenschap when evaluating the Profileringsfonds. 
180501-04 The CvB will bring the CSR in contact with the person who will work on naming the new bridge at REC. 
180501-05 The CvB contacts the deans after the outcome of the student council elections is known to ensure that 

international students will be facilitated at the faculties. 
180501-06 The CSR forwards the invitation to the discussion on creating a new minor in Sustainability and Economics to the 

rector magnificus. 
180501-07 The CvB checks with Erik Boels whether the medezeggenschap can receive the Kwartaalrapportages. 
180327-01 The CvB considers the workings and existence of the UvA-VU honours committee and brings forward a proposal 

during OV180501.  
180327-02 The CvB considers different options regarding the quality assurance of interdisciplinary honours programs, such 

as the CSR’s proposal to constitute IIS as a separate education unit that has the responsibilities. The CvB comes 
back with the proposals timely to improve the quality assurance before the start of the academic year 2018-2019.  

180327-03 The CvB checks what can be improved to share the confidential evaluation reports in UvA-Q with the OC’s.  
180327-06 The CSR discusses their recommendations and concerns about the first meeting of the University Forum with 

Arne Brentjes and Jan Rath. 
180327-07 The contactpersoon medezeggenschap shares the overview of files on the timeline with the CSR. 
180327-10 The CvB checks whether the annual funds of €10.000,- for bottom-up Diverstiy initiatives is still available and 

whether this falls under the working budget of the Diversity Officer. 
180327-12 The CvB checks the status of the FNWI faculty regulations with Juridische Zaken at central and faculty level. 
180220-02 The CvB and CSR discuss the profiling funds and (possible alternatives to) collegegeldvrij besturen and they 

discuss the evaluation criteria that could be used for evaluating the Profiling fund in 2019. 
180220-04 The CvB and CSR discuss the current workings on sustainability with Bert Zwiep and Harold Swartjes and the 

sustainability organizations of the university and they take this discussion as a starting point for setting out a 
broader vision on sustainability. 

180220-06 The CvB will inquire the current workload of Juridische Zaken and inform the CSR about the upcoming approvals 
for request and consent. 

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.  
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Pro memorie  
170411-08  Het College ziet er op toe dat de frase over het optimaal gebruiken van de wettelijke mogelijkheden van 

masterselectie zal worden geschrapt bij de herijking van het Instellingsplan voor 2020. 
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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