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Agenda 

1. Opening en Vaststellen agenda  1 

Tawfik opent de agenda om 11:02 2 

Agendapunt 4 en 5 worden omgewisseld 3 

2. Vaststellen conceptnotulen van 20 april 2015 4 

Notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld 5 

 6 

Actiepunten: 7 

141027-09 Het bestuur kijkt of het bekendmaken van de lijst met verplichte literatuur 8 

eerder kan plaatsvinden, en of de JFAS deze lijst zo snel mogelijk kan ontvangen. 9 

Salomons bespreekt dit met de voorzitter Publiekrecht. 10 

141209-14 Het bestuur zegt toe voor de eerstvolgende OV in september een evaluatie 11 

van de begroting van PPLE naar de FSR te sturen 12 

In januari is een halfjaarlijkse evaluatie gestuurd, maar in mei zou een uitgebreidere evaluatie 13 

komen. Deze is nog niet naar de FSR gestuurd. Den Boer stelt voor om dit te doen na het 14 

afronden van het academische jaar. Dan kan ook het rendement en de begroting worden 15 

meegenomen. De FSR zou de evaluatie graag krijgen voor de eerstvolgende OV. Du Perron 16 

stuurt nu een stuk dat is blijven liggen en niet eerder naar de FSR is gestuurd.  17 

Nieuw AP 150420-01 Du Perron stuurt de FSR de cijfers van PPLE  18 

AP 150203-02 Du Perron bespreekt de cum laude masterregeling met het landelijk 19 

decanenoverleg 20 

De vergadering zou morgen zijn maar die gaat niet door.  21 

AP 150420-02 Du Perron zoekt uit of er in de nieuwe cum laude regeling een minimum 22 

cijfer wordt gehanteerd 23 

AP 150317-05 Du Perron stuurt het stuk dat uit het concept komt over de civiel effect 24 

discussie naar de FSR 25 

Dat stuk is nog niet klaar.  26 
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AP 150317-06 Het bestuur past de tekst in het concept FSP aan zoals besproken in de 27 

vergadering van 150117, op de onderwerpen tentamenvragen, instroomeisen voor HBO 28 

studenten, overhead en onderwerpen beleidsplannen.  29 

De discussie omtrent het FSP is nog niet afgerond. Raadslid Wirken vraagt naar de status van 30 

het document. Du Perron geeft aan dat zowel het convenant als het FSP nog vastgesteld moeten 31 

worden. De afspraak was echter dat er nog een facultaire discussie over zou komen. Du Perron 32 

heeft tegen het College gezegd dat het FSP niet zal worden vastgesteld voordat die facultaire 33 

discussie heeft plaatsgevonden. Dit zou volgend academisch jaar moeten gebeuren.  34 

AP 150420-03 De FSR neemt contact op met Du Perron voor een afspraak met een 35 

afvaardiging van de FSR om te praten over zijn nieuwe functie als vice rector  36 

AP 150420-04 De nieuwe FSR neemt contact op met Den Boer om de invulling van het 37 

FSR budget te bespreken 38 

De nieuwe FSR zal dit oppakken.  39 

AP 150420-05 Het bestuur geeft eind deze week reactie op het voorstel om de FSR uit te 40 

breiden van 8 naar 10 raadsleden    41 

AP 150415-06 Salomons stuurt het inschrijvingsbesluit naar de FSR 42 

AP 150402-07 Salomons stuurt het draaiboek voor het tutoraat naar de FSR  43 

De laatste versie is eind deze week klaar, dan wordt het gestuurd 44 

AP 150420-08 De FSR gaat met Den Boer praten over het tijdspad bezuinigingen 45 

AP 150420-09 Het bestuur voegt een kopje ‘huisvesting’ toe in het bezuinigingsdocument 46 

AP 150420-11 Het bestuur reageert op het voorstel GV met inachtneming van wat er op 47 

het CBO wordt besproken  48 

AP 150420-12 De FSR en het bestuur organiseren een openbare bijeenkomst op de 49 

faculteit over het GV voorstel in samenspraak met de OR  50 

Den Boer geeft aan dat er was afgesproken dat er nog een vervolgbijeenkomst zou komen, met 51 

de OR en met ReThink. De Vries geeft aan dat de OR niet zo enthousiast is over dat voorstel. Du 52 

Perron stelt voor om een facultaire bijeenkomst te houden over de nieuwe structuur op de 53 

faculteit. Den Boer stelt voor om eerst af te wachten wat de FSR en de OR vinden van het GV 54 

voorstel en het HR voordat er een bijeenkomst wordt georganiseerd.   55 

AP 150420-13 Du Perron vraagt aan de secretaris van het bestuur om een GOV in te 56 

plannen op een maandag in mei in samenspraak met de FSR en OR 57 

AP 150420-14 De FSR gaat de blackboard discussiepagina opzoeken en gaat aan de slag 58 

met de promotie ervan onder de studenten 59 

Raadslid Wirken heeft dit geprobeerd, het leeft nog niet heel erg onder studenten. Hij stelt voor 60 

om het als doel op te nemen voor de nieuwe raad.  Dit wordt een pro-memorie.  61 

 62 

Besluitenlijst 63 

 64 

150420-01 Du Perron zegt toe dat zware afspraken met de medezeggenschap niet in de 65 

zomer zullen worden gemaakt 66 

 67 

Pro Memorie 68 

150520-01 Correspondentie zal via De Vries of eventueel Den Boer verlopen 69 

150420-02 In het FSP zal op relevante punten verwezen worden naar het 70 

bezuinigingsdocument 71 
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150317-01 Den Boer zegt toe dat als er een facultair verdeelmodel komt, dit model 72 

besproken zal worden met de FSR 73 

141027-08 Het bestuur bekijkt de stand van zaken omtrent de invoering van UvA-Q 74 

Dit wordt nu in de UCO besproken .  75 

141027-01 Het bestuur zegt toe dat alle onderwijs-gerelateerde notities over de 76 

bachelornotitie met de FSR gedeeld zullen worden zodra er een notitie is die besproken 77 

kan worden 78 

141209-13 Het bestuur zegt toe dat de FSR de resultaten van het onderzoek naar 79 

redenen van studenten om wel of niet voor FdR te kiezen gedeeld worden met de FSR 80 

Den Boer geeft aan dat dit op de eerstvolgende vergadering geagendeerd kan worden voor de 81 

volgende OV.  82 

Nieuw 150622-01 De resultaten van het onderzoek naar redenen van studenten om voor 83 

de FdR te kiezen zullen worden besproken op de aankomende OV 84 

141209-09 Zodra bekend is hoeveel procent van de masters komt te vervallen zal dat 85 

aan de FSR worden doorgegeven 86 

150420-14 De FSR gaat de blackboard discussiepagina opzoeken en gaat aan de slag met 87 

de promotie ervan onder de studenten 88 

 89 

3. Mededelingen 90 

Zieck geeft aan dat de faculteit nog in het hersteltraject zit van de onderzoeksmasters. In 91 

september zal begonnen worden met de heraccreditatie van vrijwel alle opleidingen, zowel 92 

bachelors als masters.  93 

Raadslid Huberts geeft aan dat De Vries een mail heeft gestuurd over het tijdspad van de 94 

OC. De FSR zou het wel fijn vinden om toch nog betrokken te worden bij de selectie van de 95 

brieven. Ze vraagt of het bestuur naar de FSR kan sturen wat de selectie is zodat de FSR kan 96 

kijken of zij het eens is met die selectie.  97 

 98 

4. OER-wijzigingsvoorstellen 99 

Raadslid Wirken neemt het woord.  100 

Beëindiging deeltijdopleidingen : Raadslid Wirken vraagt hoe het overleg kan worden 101 

vormgegeven over de voorwaarden voor de deeltijdopleiding. Zieck vraagt hoeveel 102 

deeltijdaanmeldingen er zijn. Salomons geeft aan dat het een handvol studenten is. Raadslid 103 

Wirken vraagt of de FSR een voorstel kan doen voor een deeltijd regeling. Du Perron geeft aan 104 

dat het weinig zin heeft om regels te maken als er zo weinig gevallen zijn. Raadslid Wirken zou 105 

dit voor de toekomst toch graag willen, als er meer studenten zijn die dit zouden willen. Den 106 

Boer geeft aan dat dit niet is wat het bestuur zou willen. Er wordt gecommuniceerd dat er geen 107 

deeltijdopleiding meer is, maar voor een specifieke groep studenten wordt een voltijd studie 108 

zonder BSA gehanteerd. Du Perron geeft aan dat dat beleid natuurlijk wel gecommuniceerd 109 

moet worden. Salomons geeft aan dat er al wel een schets ligt voor een dergelijke regeling. 110 

Salomons gaat met een delegatie van de FSR spreken over deze regeling in augustus. Dan kan 111 

het daarna worden geagendeerd. 112 

AP 150622-01 Salomons praat met FSR in augustus over regeling beëindiging 113 

deeltijdopleidingen 114 

 115 
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Raadslid Wirken vraagt wat er gebeurt als de nominaal + 1 regeling wordt weggehaald. Kan 116 

de deeltijdopleiding dan weer opengesteld worden? Du Perron geeft aan dat het voor studenten 117 

zelf ook niet goed is om aan een opleiding te beginnen waarvan de kans zo klein is dat de studie 118 

ook wordt afgemaakt. Een student moet die afweging zelf maken, maar het openstellen van 119 

deeltijdopleidingen zal waarschijnlijk niet doorgaan. Eerst moet er dan een studeerbaar 120 

deeltijdprogramma komen en dat is er nu niet.  121 

Verplichtstelling onderwijsdeelname: De FSR is blij met het nieuwe voorstel en gaat 122 

akkoord om het meer aan OC’s over te dragen. De FSR wil alleen niet dat het in de masters 123 

volgens dezelfde manier zou gaan, de FSR wilde alleen dat verplicht onderwijs mogelijk werd in 124 

het eerste jaar1. Du Perron stelt voor dat  de OC adviezen geeft en als de OC positief adviseert 125 

het verplicht onderwijs wordt ingevoerd. Als de OC echter negatief adviseert, en het bestuur 126 

toch graag verplicht onderwijs ingevoerd moet worden, moet instemming aan de FSR worden 127 

gevraagd. De FSR gaat akkoord met dit voorstel.  128 

Besluit 150622-01 De OC geeft adviezen over het al dan niet instellen van verplichte 129 

aanwezigheid bij vakken. Bij een positief advies van de OC wordt verplichte 130 

aanwezigheid ingesteld, bij een negatief advies van de OC kan het bestuur naar de FSR. 131 

De FSR beslist dan over het wel of niet instellen van verplichte aanwezigheid.  132 

 133 

HBO-p: de FSR gaat akkoord met het voorstel van het bestuur. Raadslid Verheul geeft aan 134 

dat de FSR nog wel wil aangeven dat alle HBO studenten goed worden voorgelicht over deze 135 

wijziging. Salomons vindt dat het goed op de website staat.  136 

 137 

Bezwaarprocedure bij tentamens: De FSR gaat akkoord en zou inderdaad graag een 138 

commissie hebben zoals in het voorstel staat om een goede bezwaarprocedure op te stellen. Dit 139 

kan op het eerste OV in september worden geagendeerd.  140 

 141 

AP 150622-02 De bezwaarprocedure van het nakijken van tentamens wordt 142 

geagendeerd op eerstvolgende OV 143 

 144 

Raadslid Huberts geeft aan dat er nog een officiële brief komt met instemming 145 

AP 150622-03 De FSR stuurt een OER instemmingsbrief naar het bestuur 146 

5. GV (huishoudelijk reglement) 147 

Raadslid Wolthuis Scheeres neemt het woord.  Hij vraagt bij Artikel 2 hoe het experiment 148 

met de GV verlengd kan worden.  Gaat dit in gemeenschappelijk overleg met de FSR en de OR? 149 

Du Perron geeft aan dat door de afzonderlijke raden wordt beslist over het doorgaan met het 150 

experiment. Het bestuur kan een voorstel doen maar alle drie partijen moeten het met elkaar 151 

eens zijn. Dit is echt een experiment. Du Perron wil daarom geen GV besluit maken van . Quax 152 

geeft aan dat het sowieso niet verlengd kan worden zonder instemming van de FSR aangezien 153 

het faculteitsreglement dan zou moeten worden aangepast.  154 

Raadslid Wolthuis Scheeres vraagt bij Artikel 6 waarom de stemprocedure zowel in dit 155 

artikel als in het HR staat. Quax geeft aan dat het HR is overgenomen van de GV en dat het 156 

gebruikelijk is om ook in het reglement een stemprocedure aan te geven. Het HR is meer intern 157 

en het reglement is meer extern. Raadslid Wolthuis-Scheeres geeft aan dat het HR wordt 158 

                                                                    
1 Edit (28-09-2015) : De FSR heeft na deze vergadering uiteindelijk in de OER instemmingsbrief 

wel ingestemd met het voorstel waarbij ook verplicht onderwijs in de master mogelijk is   
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vastgesteld door de GV zelf wat zou kunnen leiden tot inconsistentie tussen de twee 159 

reglementen. Quax geeft aan dat het reglement wel leidend is. Du Perron geeft aan er in het 160 

reglement niks staat over een quorum. Dat moet niet alleen in het HR maar ook in het 161 

reglement. Samengevat; het quorum moet uit het HR en in het reglement, en de dubbele 162 

bepalingen moeten alleen in het reglement worden gezet.  163 

AP 150622-04 Quax zet de regel omtrent het quorum in reglement en uit het HR,  en 164 

haalt de bepalingen die zowel in het HR als in het regelement staan uit het HR 165 

 166 

Artikel 9: De FSR vindt ‘hoofdlijnen op de begroting’  vaag geformuleerd. Quax geeft aan dat 167 

dit komt uit de wet studievoorschot waarin is aangegeven dat het aan instellingen is om te 168 

bepalen wat een hoofdlijn is en wat niet, het is iets dat zich nog moet uitkristalliseren in de tijd. 169 

Het idee is dat de medezeggenschap instemmingsrecht heeft op de percentages van de 170 

verdelingen van de begroting, en op de invulling van alle posten zou de FSR adviesrecht hebben. 171 

Du Perron geeft aan dat het goed is om het instemmingsrecht op de begroting gefaseerd in te 172 

voeren, omdat het nieuw is en het een grote verantwoordelijkheid is.  173 

Du Perron geeft aan dat het de instelling is van het bestuur om er overal uit te komen en dat 174 

het bestuur geen conflicten wil, dus dat het niet de intentie is om zoveel mogelijk uit de 175 

hoofdlijnen te houden.  176 

Zieck heeft een vraag over artikel 9b : gaat dat alleen over bekostigde opleidingen? Quax 177 

geeft aan dat deze bepaling is opgeschreven op basis van het advies van de FSR en op basis van 178 

de regeling omtrent het invoeren en opheffen van CROHO labels. Inhoudelijke besluiten liggen 179 

bij de FSR en procedurele besluiten bij de GV. Zieck heeft bij het instellen van een aantal 180 

opleidingen ook de opheffingsprocedure opgenomen, dit gaat om:  de track Militair Recht, de 181 

master European and International Labour Law, de track Arbeid en Onderneming, de master 182 

European Private Law, de nieuwe master Taxation Law, en de  onderzoeksmasters. Ze wil niet 183 

dat deze opheffingsprocedure nu weer ter discussie komt te staan. De afspraken zijn dat als die 184 

opleidingen binnen bepaalde tijd niet rendabel zijn ze opgeheven kunnen worden. Quax stelt 185 

voor dat oude besluiten blijven staan, maar nieuwe afspraken omtrent het invoeren en opheffen 186 

van opleidingen vanaf nu wel via de GV gaan. De FSR gaat hiermee akkoord. 187 

Besluit 150622-02 Opheffingsprocedures van masters die al waren afgesproken 188 

voordat het experiment met de GV begon, vallen buiten de regeling omtrent het invoeren 189 

en opheffen van opleidingen in het GV reglement 190 

 191 

Raadslid Wirken vraagt naar een regeling omtrent de benoeming van de decaan. Het 192 

voorstel van de FSR was om daar wel instemmingsrecht aan de GV te geven maar ziet dit niet 193 

terug in het reglement. Du Perron geeft aan dat dit niet in het GV regelement kan worden 194 

opgenomen omdat dit aan het College is. Bij de FSR FMG is een vertrouwenscommissie 195 

ingesteld waar de FSR aan deelneemt, zo een constructie is denkbaar voor de FdR. Raadslid 196 

Wirken heeft gehoord dat de FSR FMG niet heel tevreden is met die commissie. Quax geeft aan 197 

dat het aanstellen van een decaan de exclusieve bevoegdheid is van het CvB. Het CvB stelt ook 198 

de vacature op.  Pas als het CvB hier in meegaat kan het ook worden opgenomen. Du Perron 199 

geeft aan dat de hele democratisering met elkaar samenvalt. De GV heeft ook rechten om de 200 

decaan weg te sturen, dat staat in het reglement. Het CvB weet dat ook, dus de facto kan de GV 201 

wel invloed hebben op de keuze van de decaan. Met een vertrouwenscommissie en een zwaar 202 

adviesrecht heeft de GV wel veel invloed, Du Perron kan zich niet voorstellen dat het CvB 203 

iemand zal aannemen die de faculteit echt niet wil. Raadslid Wirken geeft aan dat de FSR niet 204 
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alleen recht wil om iemand weg te kunnen sturen maar ook constructief wil meehelpen met het 205 

zoeken naar iemand die heel goed is. Du Perron gaat aan het college zeggen dat als zij beginnen 206 

met de selectieprocedure dat er dan gepraat moet worden met de FSR. 207 

AP 150622-05 Du Perron geeft aan bij het CvB dat er met de FSR gepraat moet 208 

worden zodra er een nieuwe decaan moet worden aangesteld 209 

 210 

Du Perron geeft aan dat instemming op de huisvesting vaag is.  Instemming kan eigenlijk 211 

niet meer over de verhuizing naar REC A gaan,  want daar is bijna alles al vastgelegd. Den Boer 212 

geeft aan dat het te duur is om de inrichting van REC A nog te veranderen. Raadslid Wirken zou 213 

nog wel instemming willen hebben op de inrichting van  huisvesting voor student gerelateerde 214 

organisaties zoals de studieverenigingen. Quax geeft aan dat de OR waarschijnlijk wel meer 215 

zeggenschap zou willen hebben dan alleen over de student gerelateerde kamers. Den Boer geeft 216 

aan dat er in het verleden al veel besloten is waar eigenlijk geen verandering meer mogelijk is. 217 

Als er nieuwe wijzigingen zullen komen zoals het afstoten van verdiepingen of 218 

hoorcollegeruimtes,  moet dat wel met de GV besproken worden. Quax stelt voor dat er in de 219 

regeling iets soortgelijks moet komen als het over instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de 220 

begroting. Den Boer geeft aan dat de FSR altijd zelf met het initiatiefrecht dingen kan 221 

aankaarten maar er ook op moet vertrouwen dat het bestuur het goed wil oplossen met de 222 

studieverenigingen. Als het niet goed gaat kan de FSR altijd aan de bel trekken.  223 

Artikel 10: Raadslid Wolthuis Scheeres vraagt wat advies op het jaarverslag inhoudt. In zijn 224 

ogen is het jaarverslag een feitelijke weergave is van de werkelijkheid. Du Perron geeft aan dat 225 

het raar zou zijn als de medezeggenschap niks zou kunnen zeggen over het jaarverslag. Quax 226 

geeft aan dat dit is opgeschreven met het idee dat er dan ook nog achteraf een controle is op de 227 

begroting.    228 

 229 

Artikel 15: waarom wordt hier niet de rest van het bestuur genoemd? De 230 

onderzoeksdirecteur moet hier nog worden genoemd. De regeling over assessoren blijft bij de 231 

FSR in faculteitsregelement. Directeur van PPLE wordt niet bij het bestuur genoemd omdat 232 

hij/zij alleen aanschuift bij het BO wanneer er voor PPLE relevante zaken worden genoemd.  233 

 234 

Du Perron: Er mist een artikel 18. Er mist ook een afkoelingsperiode in het reglement over 235 

het ontslaan van de decaan. Er moet enige tijd zijn tussen een motie van wantrouwen en een 236 

besluit daarover. Dus op een vergadering moet het motie van wantrouwen worden voorgesteld 237 

en op een andere vergadering moet er gestemd worden, dan kan de decaan ook gehoord 238 

worden.  Raadslid Wolthuis Scheeres geeft aan dat  er in het regelement niks staat over 239 

stemmen bij machtigingen, maar dat dit wel in dit artikel zou moeten. Du Perron zou een 240 

machtigings systeem wel raar vinden omdat aanwezigen niet de decaan kunnen horen.  241 

 242 

Raadslid Huberts vraagt wat er nu verder gedaan wordt. Het bestuur gaat dit reglement in 243 

een OV met de OR bespreken. Du Perron geeft aan dat de afzonderlijke partijen moeten 244 

instemmen met een wijziging in het faculteitsreglement. 245 

Ingangsdatum wordt 1 september. Tenzij de OR met hele ingrijpende dingen komt dan 246 

wordt het schriftelijk afgehandeld.  247 

 248 

De FSR stemt in mits deze aanpassingen worden meegenomen.  249 

 250 
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Besluit 150633-03 De FSR stemt in met het reglement van de GV, mits de wijzigingen 251 

zoals verwoord in de OV van 150622 worden meegenomen 252 

6. Financiën  253 

Den Boer geeft aan dat de afgelopen tijd een model is ontwikkeld waarmee de inkomsten 254 

goed voorspeld kunnen worden.  De inkomsten worden bepaald door eerstejaars 255 

inschrijvingen, diploma’s en aantal studiepunten. Er is gekeken naar het geld dat nu besteed 256 

wordt en of er dan genoeg geld over blijft voor alle zaken. Er is nu te weinig onderzoeksgeld 257 

voor de zwaartepunten. De situatie is nu dat de verdeling tussen onderzoek en onderwijs spaak 258 

loopt. Er wordt ook gekeken naar het onderwijsbelastingsmodel: krijgt een docent voldoende 259 

tijd om onderwijs te geven? Men is al deze zaken nu aan het onderzoeken.  260 

 261 

Raadslid Verheul vraagt of de verdeling van het onderwijs en onderzoeksbudget kan 262 

veranderen. Den Boer geeft aan dat dit kan veranderen, er zou zowel besloten kunnen worden 263 

meer geld naar onderzoek of naar onderwijs te laten gaan. Raadslid Verheul geeft aan dat de 264 

FSR hier niet alleen een instemmingsrecht op wil, maar graag vroeg betrokken wil worden om 265 

hierover mee te kunnen praten. Den Boer geeft aan dat het bestuur probeert de ontwikkelingen 266 

bij elke OV te bespreken, en dat als de FSR iets anders dit bij het bestuur moet worden 267 

neergelegd. Het bestuur kan de wensen van de FSR neerleggen bij de afdeling bedrijfsvoering, 268 

die de consequenties van die wensen kan doorrekenen.  269 

 270 

De FSR vraagt naar het tijdspad. Den Boer geeft aan dat de faculteit in 2017 gaat verhuizen. 271 

Het bestuur wil de financiële hervorming in 2018 voor elkaar hebben, maar dit zal 272 

waarschijnlijk uitlopen tot 2019. In 2017 krijgt de faculteit een nieuwe organisatie. In 2018 273 

moet de begroting worden afgesloten. Het is het streven om de plannen op papier voor 1 274 

januari 2016 af te hebben. Het liefst heeft het bestuur in oktober het plan af, om dit met de 275 

medezeggenschap en de facultaire gemeenschap te bespreken. Er zijn verschillende modellen 276 

die nog tot één model moeten worden geïntegreerd.  Oktober is een reëel streven. 277 

 278 

AP 150622-06 Het bestuur streeft er naar in oktober het plan met financiële 279 

hervormingen voor te leggen aan de medezeggenschap en facultaire gemeenschap 280 

 281 

Raadslid Schreurs geeft aan dat de FSR graag de laatste cijfers omtrent de financiën zou 282 

ontvangen. Den Boer stelt voor dat raadslid Schreurs samen met zijn opvolger uit de nieuwe 283 

raad binnenkort langskomt om hierover te praten. Dit kan het beste in augustus in verband met 284 

vakantie. 285 

 286 

AP 150622-07 Raadslid Schreurs gaat met zijn opvolger uit de nieuwe FSR in 287 

augustus langs bij Den Boer om het te hebben over de laatste financiële cijfers 288 

 289 

7. W.v.t.t.k. 290 

8. Rondvraag en sluiting 291 

Raadslid Huberts vraagt hoeveel  eerstejaars inschrijvingen er nu zijn . Den Boer geeft aan 292 

dat dit er veel meer zijn dan voorgaande jaren. De meeste mensen durven geen schattingen te 293 

geven, maar er zijn ongeveer 100-150 meer inschrijvingen zijn in vergelijking met vorig jaar. 294 
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Raadslid Wirken vraagt hoe het gaat met het aanstellen van de nieuwe student assessoren. 295 

De Vries is hier mee bezig.   296 

 297 

Raadslid Wirken vraagt of het bestuur het leuk zou vinden om een afsluitend etentje te 298 

hebben met de FSR en het bestuur. Het bestuur staat hier positief tegenover, waarschijnlijk is 299 

september daarvoor het beste moment.  300 

 301 

Lindsey: hoeveel inschrijvingen hebben we? Den Boer: heel veel meer dan voorgaande 302 

jaren. Meeste mensen durven geen schattingen te geven. Maar het zal ongeveer 100-150 meer 303 

inschrijvingen zijn in vergelijking met vorig jaar. 304 

Stefan: hoe zit het met de opvolgers van de assessoren? Hier is Joke mee bezig. 305 

 306 

Stefan: is het leuk een afsluitend etentje te doen? Lijkt volgens het bestuur een prima idee. 307 

Waarschijnlijk in september. Bestuur staat er positief tegenover. 308 

 309 

AP 150622-08 In september komt er een afsluitend etentje met het bestuur en de 310 

FSR ’14-‘15 311 

 312 

Tawfik sluit de vergadering om 12:45 313 

 314 

Actiepunten 315 

 316 

AP 141027-09 Het bestuur kijkt of het bekendmaken van de lijst met verplichte 317 

literatuur eerder kan plaatsvinden, en of de JFAS deze lijst zo snel mogelijk kan 318 

ontvangen. Salomons bespreekt dit met de voorzitter Publiekrecht. 319 

AP 141209-14 Het bestuur zegt toe voor de eerstvolgende OV in september een evaluatie 320 

van de begroting van PPLE naar de FSR te sturen 321 

AP 150203-02 Du Perron bespreekt de cum laude masterregeling met het landelijk 322 

decanenoverleg 323 

AP 150420-02 Du Perron zoekt uit of er in de nieuwe cum laude regeling een minimum 324 

cijfer wordt gehanteerd 325 

AP 150317-05 Du Perron stuurt het stuk dat uit het concept komt over de civiel effect 326 

discussie naar de FSR 327 

AP 150317-06 Het bestuur past de tekst in het concept FSP aan zoals besproken in de 328 

vergadering van 150117, op de onderwerpen tentamenvragen, instroomeisen voor HBO  329 

studenten, overhead en onderwerpen beleidsplannen.  330 

AP 150420-03 De FSR neemt contact op met Du Perron voor een afspraak met een 331 

afvaardiging van de FSR om te praten over zijn nieuwe functie als vice rector  332 

AP 150420-04 De nieuwe FSR neemt contact op met Den Boer om de invulling van het 333 

FSR budget te bespreken 334 

AP 150402-07 Salomons stuurt het draaiboek voor het tutoraat naar de FSR  335 

AP 150420-12 De FSR en het bestuur organiseren een openbare bijeenkomst op de 336 

faculteit over het GV voorstel in samenspraak met de OR  337 

AP 150420-14 De FSR gaat de blackboard discussiepagina opzoeken en gaat aan de slag 338 

met de promotie ervan onder de studenten 339 
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AP 150622-01 Salomons praat met FSR in augustus over regeling beëindiging 340 

deeltijdopleidingen 341 

AP 150622-02 De bezwaarprocedure van het nakijken van tentamens wordt 342 

geagendeerd op eerstvolgende OV 343 

AP 150622-03 De FSR stuurt een OER instemmingsbrief naar het bestuur 344 

AP 150622-04 Quax zet de regel omtrent het quorum in reglement en uit het HR,  en haalt 345 

de bepalingen die zowel in het HR als in het regelement staan uit het HR 346 

AP 150622-05 Du Perron geeft aan bij het CvB dat er met de FSR gepraat moet worden 347 

zodra er een nieuwe decaan moet worden aangesteld 348 

AP 150622-06 Het bestuur streeft er naar in oktober het plan met financiële 349 

hervormingen voor te leggen aan de medezeggenschap en facultaire gemeenschap 350 

AP 150622-07 Raadslid Schreurs gaat met zijn opvolger uit de nieuwe FSR in augustus 351 

langs bij Den Boer om het te hebben over de laatste financiële cijfers 352 

AP 150622-08 In september komt er een afsluitend etentje met het bestuur en de FSR 353 

’14-‘15 354 

 355 

Besluitenlijst 356 

 357 

150420-01 Du Perron zegt toe dat zware afspraken met de medezeggenschap niet in de 358 

zomer zullen worden gemaakt 359 

150622-01 De OC geeft adviezen over het al dan niet instellen van verplichte 360 

aanwezigheid bij vakken. Bij een positief advies van de OC wordt verplichte 361 

aanwezigheid ingesteld, bij een negatief advies van de OC kan het bestuur naar de FSR. 362 

De FSR beslist dan over het wel of niet instellen van verplichte aanwezigheid.  363 

150622-02 Opheffingsprocedures van masters die al waren afgesproken voordat het 364 

experiment met de GV begon, vallen buiten de regeling omtrent het invoeren en opheffen 365 

van opleidingen in het GV reglement 366 

150633-03 De FSR stemt in met het reglement van de GV, mits de wijzigingen zoals 367 

verwoord in de OV van 150622 worden meegenomen 368 

 369 

Pro Memorie 370 

 371 

150420-02 In het FSP zal op relevante punten verwezen worden naar het 372 

bezuinigingsdocument 373 

150317-01 Den Boer zegt toe dat als er een facultair verdeelmodel komt, dit model 374 

besproken zal worden met de FSR 375 

141209-13 Het bestuur zegt toe dat de FSR de resultaten van het onderzoek naar 376 

redenen van studenten om wel of niet voor FdR te kiezen gedeeld worden met de FSR 377 

150420-14 De FSR gaat de blackboard discussiepagina opzoeken en gaat aan de slag met 378 

de promotie ervan onder de studenten 379 

150622-01 De resultaten van het onderzoek naar redenen van studenten om voor de FdR 380 

te kiezen zullen worden besproken op de aankomende OV 381 


