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Beste vergaderdeelnemers, 
 
U bent uitgenodigd voor de 171ste Overlegvergadering tussen de Centrale Studentenraad en het College van Bestuur op 
dinsdag 4 september 2018 van 14:30 tot 16:30uur in kamer 21 in 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)  
Bijlagen: Conceptverslag OV180501, Conceptverslag OV180619, Conceptverslag OV180904 

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

4. Mededelingen // Announcements (5 min) 

5. Planning academisch jaar 2018-2019 // Planning academic year 2018-2019 (30 min)   
De CSR en het CvB de medezeggenschapsplanning voor het aanstaande semester en de doelen van de CSR voor 2018-2019.   
// The CSR and CvB discuss the planning for the upcoming semester and the goals of the CSR for 2018-2019. 
Bijlage: Planning najaar (1e helft 2018-2019) 

6. Centrale studentassessor//  Central student assessor (30 min)   
De CSR en het CvB bespreken de profieltekst voor de werving van de centrale studentassessor 2019 en de compositie 
van de benoemingsadviescommissie. // The CSR and CvB discuss the function description for the central student assessor 
2019 and the composition of the Appointments Committee.  
Nazending: Meeleesmemo Studentassessor 

7. Diversiteit // Diversity (10 min)   
De CSR en het CvB bespreken de positie van de facultaire Diversity Officers. // The CSR and CvB discuss the position of the faculty 
diversity officers.  
Nazending: Meeleesmemo Diversiteit 

8. CSR Reglement // CSR Regulations (20 min)  
De CSR en het CvB bespreken het opnemen van de positie van raadsassistenten en de wervingsprocedure voor de 
centrale studentassessor in het CSR Reglement. // The CSR and the CvB discuss including the position of council assistants 
and the selection procedure for the central student assessor into the CSR Regulations.  
Nazending: Meeleesmemo CSR Reglement 

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

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

       

Contactpersoon T.L. van den Berg 
 

 

E-mail csr@uva.nl 

  
 



 

Pagina 2 ~ 2 

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

10. Rondvraag en sluiting // Questions and closing the meeting 
 
 
Actielijst OV 
180904-01 The CvB updates the CSR about the new plans for the honours committee and honours programs and the 

subsequent timeline. 
180904-02 The CvB checks whether extra bike parking places will be created to accommodate the increase of demand at REC-N. 
180904-03 The CvB sets up a meeting between the CSR, Jan Lintsen, Harold Swartjes, and Ewout Doorman to discuss setting an 

UvA-wide vision on Sustainability. The CSR gathers input from the relevant parties in preparation for this meeting. 
180904-04 The CvB informs the CSR whether the advisory requests for the decentral selection criteria 2020-2021 will 

formally be sent to the FSR or CSR. The CvB also informs the CSR about the procedure and timetable for setting the 
selection criteria 2020-2021. 

180904-05 The CSR informs the CvB whether they will revise their advice about the decentral selection criteria and procedure 
for Tandheelkunde 2019-2020. 

180904-06 The CSR provides the CvB with an example of examination and course material that needs an English language revision. 
180904-07 The CvB checks which information (international) students receive during the UvA-matching period and whether 

this is representative. 
180904-08 The CSR asks Intreeweek & Helena van der Steege which information is provided to international students and 

considers what is lacking in this. 
180904-09 The CvB forwards the documentation from the werkgroep internationalisering to the CSR.  
180904-10 The CvB incorporates the points of recommendation from the CSR into the Handreiking Internationalisering and 

keeps the CSR informed about the progress of setting up this document.  
180904-11 The CvB informs the CSR when the discussions with the VU and HvA about the transition programs will take place 

and when the formal request for advice can be expected. 
180904-12 The CvB informs the CSR about the procedure for revising the OC-Handreiking and the timing of involving the CSR in this. 
180619-01 The CvB and CSR discuss the evaluation criteria that could be used for the evaluation of the Profiling fund in 2019. 
180619-05 The CvB looks into the level of sustainability of the plans for building a new lecture hall at REC. 
180619-09 The CvB provides the CSR with a more detailed and precise planning of the running and upcoming files before 

OV181016. 
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.  

Pro memorie  
180904-01 The CvB emphasizes the importance of incorporating the input of the medezeggenschap while preparing for the 

annual talks with the deans.  
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.  
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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