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

Datum
Contactpersoon

28 november 2017

Mw. T.L. van den Berg

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

MH K.21

csr@uva.nl

E-mail

Beste vergaderdeelnemers,

U bent uitgenodigd voor de 164ste Overlegvergadering tussen de Centrale Studentenraad en het
College van Bestuur op dinsdag 28 november 2017 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.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

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

Vaststellen van de conceptverslagen // Setting the concept minutes (5 min)
Bijlagen: Conceptverslag OV 170411, Conceptverslag OV 170531, Conceptverslag OV 170704,
Conceptverslag OV171024;
Doornemen actielijst // Checking the actions list (5 min)
Mededelingen // Announcements (5 min)

Model-OER // Model-OER (20 min)
De CSR en het CvB bespreken de artikelen over Masterselectie (m-OER MA 3.1) en over Fraude en
Plagiaat (m-OER BA en MA 4.13).
The CSR and CvB discuss the articles on master selection (M-OER MA 3.1) and fraud and plagiarism
(M-OER BA and MA 4.13).
Bijlage: Meeleesmemo model-OER
Studentassessor-CvB // Student assessor CvB (20 min)
De CSR en het CvB bespreken de evaluatie van de functie van de Studentassessor-CvB en het
inplannen van evaluatiegesprekken.
The CSR and the CvB discuss the evaluation of the function of the student assessor CvB and the
planning for evaluation talks.
Bijlage: Meeleesmemo Studentassessor
Verkiezingen Opleidingscommissies // Elections for OC’s (20 min)
De CSR en het CvB bespreken het organiseren van verkiezingen voor OC-leden.
The CSR and the CvB discuss the organization of elections for OC-members.
Bijlage: Meeleesmemo Verkiezingen OC’s
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8.

9.

Honoursprogramma’s // Honors programs (15 min)
De CSR en het CvB bespreken de honoursprogramma’s.
The CSR and the CvB discuss the honors programs.

Decaanbenoemingen // Dean appointments (15 min)
Het CvB reflecteert op de recente decaanbenoemingen.
The CvB reflects on the recent appointments of deans.

10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag en sluiting
Actielijst OV
171024-01

171024-02
171024-03
171024-04
171024-05

171024-06
171024-07

171024-08
171024-09

171024-10

171024-11
171024-12

171024-13

170704-02

170704-03
170704-06

170704-07
170411-08

Pro memorie
161011-01
140604-01

The CvB will see whether an overview of sponsor deals between external parties and
Commissie Intree can be provided for 2017, and if applicable, 2018.
The CvB forwards the summary on the meeting with the student associations to the CSR.
The CvB shares the evaluation of the recent dean appointments with the CSR after completion.
The CvB checks the timeline of the Studiesucces Scan with Klaas Visser and discusses
the possibilities of incorporating best practices from a more flexible approach to the 88-4 semester planning before the Studiesucces Scan will be finished.
The CSR reacts on short-term to the proposal of the CvB regarding the delegation of
students in the BAC Studentassessor-CvB.
The CSR and CvB plan 3 evaluation meetings for the Studentassessor-CvB function.
De CSR maakt de gewenste wijzigingen in de functieomschrijving van de
Studentassessor-CvB kenbaar aan het College.
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.
Het CvB stuurt de toelichting op de M-OER en verzoekt de decanen om facultaire
wijzigingen kenbaar te maken en toe te lichten aan de decentrale medezeggenschap.
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 CvB neemt de notitie van de CSR over de mogelijke wijze van decaanbenoemingen
mee in de evaluatie van de decaanbenoemingen.
Het CvB zorgt ervoor dat het organogram op de UvA-website wordt gecorrigeerd.
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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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.

140415-04
130416-01

100907-02

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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