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Beste vergaderdeelnemers, 
 
U bent uitgenodigd voor de 181ste Overlegvergadering tussen de Centrale Studentenraad en het College van Bestuur op 
dinsdag 14 januari van 14:30 tot 17:00uur in kamer 0.21 op het Maagdenhuis.  
 
Het agendavoorstel voor de vergadering ziet er als volgt uit:   

Agenda  
1. Opening en vaststellen agenda  // Opening and setting the agenda  

2. Vaststellen conceptverslag // Setting the concept minutes 

• Verslag d.d. 26-11-2019 

3. Doornemen actielijst // Checking the action list 

4. Mededelingen // Announcements 

5. Diversiteit // Diversity 

vergaderstukken per nazending 

6. Blended Learning // Blended Learning  

vergaderstukken bijgevoegd 

7. Decentrale medezeggenschap Strategisch Plan // Decentral medezeggenschap Strategic Plan 

vergaderstukken bijgevoegd 

8. Artikel-24 // Article-24  

vergaderstukken bijgevoegd 

9. Gezamenlijke doelen voor 2019-2020 // Shared Goals for 2019-2020  

vergaderstukken per nazending 

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

11. Rondvraag en sluiting // Questions and closing of the meeting 

  

 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 S.N. Both 
 

 

E-mail csr@uva.nl 
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Actielijst OV 
191126-01  The CvB organizes an informal meeting to discuss the questions and comments of the CSR on the Green Paper 

Sustainability. 
191126-02 The CvB looks into the proposal (setup and budget) for organizing ‘INTT offer 1’ for international members of the 

medezeggenschap, as suggested by the CSR.  
191126-03  The CvB discusses the feasibility and budget of the CSR’s proposal for extending the UB Singel opening hours with 

Robin van Schijndel and reports back to the CSR as soon as possible. 
191126-04  The CSR forwards the relevant data about the UB’s capacity to the CvB.  
191126-05  Het CvB spreekt met de decanen over het adviesrecht van de decentrale medezeggenschap op de facultair strategische 

plannen en het verzoek van de CSR om de decentrale raden hier instemmingsrecht over te verlenen. Het CvB koppelt 
hierover terug tijdens OV200114. 

191126-06  The CvB responds to the CSR’s proposed list of shared goals for 2019-2020 during OV201114. 
191015-02 The CSR forwards the invitation for participating in a Room for Discussion event with OCW minister Ingrid Van 

Engelshoven and Lodewijk Ascher to the CvB.  
190903-01 The CvB organizes a technical meeting for the CSR to discuss all files related to internationalization. 

Pro memorie  
190619-01 The CvB pays close attention to the involvement of PhD’s when getting input from the academic community. 
181127-02 The CvB keeps the CSR updated about the steps that are taken with regard to (alternatives to) the NSE. 
180904-01 The CvB emphasizes the importance of incorporating the input of the medezeggenschap while preparing for the 

annual talks with the deans. 
140604-01 Het College geeft indien van toepassing de CSR een update ten aanzien van de samenwerkingsplannen met andere 

instellingen of instituten.  
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 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
	Actielijst OV
	191126-01  The CvB organizes an informal meeting to discuss the questions and comments of the CSR on the Green Paper Sustainability.
	191126-02 The CvB looks into the proposal (setup and budget) for organizing ‘INTT offer 1’ for international members of the medezeggenschap, as suggested by the CSR.
	191126-03  The CvB discusses the feasibility and budget of the CSR’s proposal for extending the UB Singel opening hours with Robin van Schijndel and reports back to the CSR as soon as possible.
	191126-04  The CSR forwards the relevant data about the UB’s capacity to the CvB.
	191126-05  Het CvB spreekt met de decanen over het adviesrecht van de decentrale medezeggenschap op de facultair strategische plannen en het verzoek van de CSR om de decentrale raden hier instemmingsrecht over te verlenen. Het CvB koppelt hierover ter...
	191126-06  The CvB responds to the CSR’s proposed list of shared goals for 2019-2020 during OV201114.
	191015-02 The CSR forwards the invitation for participating in a Room for Discussion event with OCW minister Ingrid Van Engelshoven and Lodewijk Ascher to the CvB.
	190903-01 The CvB organizes a technical meeting for the CSR to discuss all files related to internationalization.
	Pro memorie
	190619-01 The CvB pays close attention to the involvement of PhD’s when getting input from the academic community.
	181127-02 The CvB keeps the CSR updated about the steps that are taken with regard to (alternatives to) the NSE.
	180904-01 The CvB emphasizes the importance of incorporating the input of the medezeggenschap while preparing for the annual talks with the deans.
	140604-01 Het College geeft indien van toepassing de CSR een update ten aanzien van de samenwerkingsplannen met andere instellingen of instituten.
	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 artikel24-overleg:

