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Beste vergaderdeelnemers, 
 
U bent uitgenodigd voor de 190ste Overlegvergadering tussen de Centrale Studentenraad en het College van Bestuur op 
dinsdag 2 maart van 14:30 tot 16:30uur online via Microsoft Teams.  
 
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. 12-1-2021 

3. Doornemen actielijst // Checking the action list 

4. Mededelingen // Announcements 

5. Vervolg op het rapport ‘Doorbreek de stiltes’ // Follow up on the social safety report ‘Breaking the silences’ 

Bespreken van de vervolgstappen naar aanleiding van de adviezen in het rapport ‘Doorbreek de stiltes’. 

6. Profiel voor de ombudsfunctionaris // Ombudsperson profile 

Bespreken van het profiel van de ombudsfunctionaris. 

7. Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie // Ethical committee 

Bespreken van de huidige stand van zaken omtrent de Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie. 

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

• Het predicaat cum laude // The designation of cum laude 

• De brief over de Chief Diveristy Officer // The letter regarding the Chief Diversity Officer 

• Inschrijving voor een keuzevak // Course enrollment 

9. Ontmoeten van de Coördinator Integrale Veiligheid // Meeting the Coordinator of Integral Safety 

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

 
Actielijst OV 
210112-01 The CvB will provide the CSR with a short overview of activities that are being organized as part of the Keep in 

Touch campaign. 
201117-02 The CvB will communicate to the students of the UvA in a timely fashion if the UvA will apply a ‘zachte knip’ for the 

next academic year. 
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201117-03 The CvB will inform the CSR if other universities are discussing implementing a ‘zachte knip’ for the application 
procedure for the coming academic year. 

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. 
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