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

Contactpersoon
E-mail

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

O.D.A. Abbring
csr@uva.nl

Beste vergaderdeelnemers,

U bent uitgenodigd voor de 191ste Overlegvergadering tussen de Centrale Studentenraad en het College van Bestuur op
dinsdag 13 april van 14:30 tot 16:30uur online via Microsoft Teams.

Het agendavoorstel voor de vergadering ziet er als volgt uit:

Agenda
1.
2.

Opening en vaststellen agenda // Opening and setting the agenda
Vaststellen conceptverslag // Setting the concept minutes
•

3.
4.
5.

Verslag d.d. 2-3-2021

Doornemen actielijst // Checking the action list
Mededelingen // Announcements

Nationaal Programma Onderwijs // National Education Program
Bespreken van het Nationaal Programma Onderwijs.

6.

Sociale veiligheid – Klachtenregeling // Social safety – Complaints regulations

Bespreken van de Regeling ter behandeling van klachten van personeelsleden en studenten van de Universiteit
van Amsterdam.

7.

Reglement Ombudsfunctionaris // Ombudsperson regulations

Bespreken van het Reglement Ombudsfunctionaris Universiteit van Amsterdam.

8.

Gratis menstruatieproducten // Free menstrual hygiene products

Bespreken van gratis menstruatieproducten bij de Universiteit van Amsterdam.

9.

Subsidiëren van voedsel in de UvA kantines // Subsidizing food at the UvA canteens

Bespreken van het subsidiëren van voedsel in de kantines van de Universiteit van Amsterdam.

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

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

Actielijst OV
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
Pro memorie
190619-01
181127-02
180904-01
140604-01

100907-02

The CvB will inform the CSR if other universities are discussing implementing a ‘zachte knip’ for the application
procedure for the coming academic year.
The CvB pays close attention to the involvement of PhD’s when getting input from the academic community.
The CvB keeps the CSR updated about the steps that are taken with regard to (alternatives to) the NSE.
The CvB emphasizes the importance of incorporating the input of the medezeggenschap while preparing for the
annual talks with the deans.
Het College geeft indien van toepassing de CSR een update ten aanzien van de samenwerkingsplannen met andere
instellingen of instituten.
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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