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Deze brief is tweetalig. For an English translation, please see below. 

Geachte voorzitter, 

Het College van Bestuur heeft uw advies d.d. 28 juni over internationalisering (CSR-1718-28) in 
goede orde ontvangen. Het College is positief over uw advies dat dit in haar ogen grotendeels 
complementair is aan het advies dat de Taskforce International Classroom heeft opgesteld. Het 
College vindt het bijzonder belangrijk dat de stem van de student gehoord wordt bij het ontwikkelen 
van onderwijs- en internationaliseringsbeleid. De actieve deelname vanuit de CSR in de Taskforce 
International Classroom is hiervan een uitstekend voorbeeld. 

Tijdens de overlegvergadering van 4 september zijn de verschillende aanbevelingen van de CSR 
doorgenomen en heeft het College hierop een eerste reactie gegeven. Naar aanleiding van enkele 
suggesties over het curriculum van internationale opleidingen zal het College opdracht geven een 
handreiking op te stellen met praktische tips voor Engelstalige opleidingen om te zorgen dat 
internationale studenten optimaal kunnen participeren in de UvA. Hiermee verwacht het College de 
uitwerking van het advies van de taskforce op de werkvloer te ondersteunen. 

De CSR dringt in haar advies eveneens aan op realistische communicatie aan toekomstige studenten 
en aan een grotere nadruk op communicatie aan de zittende studenten. Het College zal bij de 
uitwerking van de 'student experience' een overzicht laten opstellen van de verschillende 
communicatieuitingen aan internationale studenten waarbij wordt gelet op realisme ten aanzien van 
de huisvesting en aandacht voor culturele aspecten van het studeren in Amsterdam. Deze uitwerking 
wordt gedeeld met de CSR. 

Daarnaast raadt de CSR aan de diensten van Student Services aan de studentengemeenschap op 
enkele punten te verbeteren. Deze suggesties zijn zeer waardevol en helpen het college bij het 
formuleren van acties als uitwerking van het advies van de taskforce. De komende tijd zal het advies 
van de Taskforce International Classroom nader worden uitgewerkt, in eerste instantie in vier 



m UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

Ons kenmerk 
2018cu0847 

actielijnen. In de vergaderingen van de Universitaire Commissie Onderwijs, waar de CSR 
vertegenwoordigd is, zal het thema periodiek worden besproken. Het College van Bestuur en 
verantwoordelijke stafleden zijn van harte bereid om daar of bij de CSR te rapporteren over de 
voortgang. 

Ten slotte wil het College de CSR nogmaals danken voor de betrokkenheid bij het onderwerp en de 
uitgebreide reflectie op het advies van de taskforce international classroom. 

Met vriendelijke groet, 
het College van Bestuur, 

prof. dr. Geert T.M. ten Dam, 
voorzitter 

Dear Chair, 

The Executive Board received your advice about internationalisation, dated 28 June, in good order. 
The Board is positive about your advice given that the recommendations are complementary to those 
prepared by the International Classroom task force. The Board attaches great importance to 
incorporating the student voice into strategy and policy development on education and 
internationalisation. The collaboration between the task force and the Central Student Council (CSR) 
was an excellent example of how this can be achieved. 

During the meeting between the Board and the CSR on 4 September, several of the council's 
suggestions were discussed and the Board gave a first response to these. In response to the CSR's 
suggestions about the curriculum of international programmes, the Board will commission a guide 
for English-taught programmes with practical tips to ensure that international students can fully 
participate in the UvA community. In doing so, the Board aims to support the faculties in following 
up on the task force's recommendations. 

In its advice, the CSR stresses the importance of more realistic communication towards perspective 
students and a greater emphasis on communication with current students. As part of the follow-up to 
'student experience,' an overview will be compiled of the various messages to international students, 
making sure these convey realistic information about the housing situation and the cultural aspects of 
studying in Amsterdam. This document will be shared in due course with the CSR. 

Furthermore, the CSR recommends improvements to Student Services' offerings serving the needs 
of the UvA student community. These recommendations are extremely useful to us in shaping the 
implementation of the task force's recommendations and will be taken into account. During the next 
few months the advice of the International Classroom task force will be worked out into four action 
lines. Internationalisation will reappear regularly on the agenda in meetings of the University 
Committee on Education in which the CSR participates. The Executive Board and relevant staff 
would be most happy to report back to the CSR on progress made on follow-up activities in the 
coming months. 
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Finally, the Board would like to thank the council once again for its commitment to this theme and 
its thorough review of the advice of the International Classroom task force. 
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