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Beste vergaderdeelnemers, 
 
U bent uitgenodigd voor de 184ste Overlegvergadering tussen de Centrale Studentenraad en het College van Bestuur op 
dinsdag 19 mei van 14:30 tot 16:30uur op ZOOM.  
 
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. 14-04-2020 

3. Doornemen actielijst // Checking the action list 

4. Mededelingen // Announcements 

5. Proctoring // Proctoring 

Beantwoording van de vragen die de CSR ingezonden heeft 

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

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

 
 
Actielijst OV 
200414-01 The CvB will ask JZ to organize an information session on the subject “hardheidsclausule” for the CSR. 
200303-01 The CSR will send examples of the imbalance of mentioning students and employees in the IP to the CvB. 
200303-02 The CSR will send examples in the IP of cooperation with other institutions in regard to the independence of the 

UvA. 
200303-04 The CvB will set up a meeting for the CSR with ICTS on the subject of IPv6. 
200114-04 The CvB will provide the CSR with an overview of recruiters (not complete) that can be used for finding diverse 

candidates to fill vacancies. 
200114-05 The CvB will send the Kohnstam report about first generation students to the council when it is published. 

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. 

 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 O.D.A. Abbring 
 

 

E-mail csr@uva.nl 

  
 

odabbri
Notitie
wordt schriftelijk afgehandeld. 

odabbri
Notitie
Aangeven dat als dit nog gedaan moet worden dat het wel op schrift gezet moet worden

odabbri
Notitie
wel bespreken, maar aangeven dat CSR hier verder stappen op onderneemt

odabbri
Notitie
nog niet gedaan, word aan gewerkt

odabbri
Notitie
Kohnstamm is met 2 m'en. Verder nog niet gedaan.

odabbri
Notitie
Hahae laten mededelen over verkiezingen
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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
	200414-01 The CvB will ask JZ to organize an information session on the subject “hardheidsclausule” for the CSR.
	200303-01 The CSR will send examples of the imbalance of mentioning students and employees in the IP to the CvB.
	200303-02 The CSR will send examples in the IP of cooperation with other institutions in regard to the independence of the UvA.
	200303-04 The CvB will set up a meeting for the CSR with ICTS on the subject of IPv6.
	200114-04 The CvB will provide the CSR with an overview of recruiters (not complete) that can be used for finding diverse candidates to fill vacancies.
	200114-05 The CvB will send the Kohnstam report about first generation students to the council when it is published.
	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:



