
 

 

 

Aanwezig:  Lodewijk van Eeden, Catherine van Es, Alessandro Farris, Mathijs IJkhout, Hannah 

van Kolfschooten, Jorien Reestman, Julia Verheul, Lucas Wolthuis Scheeres 

Afwezig:  

Notulist: Gaby Lunansky 

Agenda 1 

1. Opening en vaststellen agenda  2 

Hannah opent de agenda om 17:42 3 

2. Vaststellen notulen   4 

 5 

3. Binnengekomen post 6 

Hannah heeft een uitnodiging gekregen van Salomons voor een afspraak, er moet nog iets 7 

over de OER van het huidige jaar worden afgehandeld. De topsportersregeling moet veranderd 8 

worden vanwege het afschaffen van de deeltijdopleidingen. De oude raad heeft niet direct over 9 

de ‘topsportersregeling’ gesproken met Salomons. Hannah gaat aan Salomons vragen of 10 

informatie hierover kan worden opgestuurd, en of er een voorstel tot een wijziging kan komen 11 

vanuit het bestuur, dan kan de raad al dan niet instemmen. 12 

 13 

AP 150831-01 Hannah vraagt meer informatie aan Salomons  over de 14 

‘topsportersregeling’ en vraagt om een voorstel tot een OER wijziging omtrent de 15 

‘topsportersregeling’ en het verhoogde BSA 16 

 17 

Er zijn uitnodigingen gekomen voor CSR inwerkmomenten. Dit zijn cursussen 18 

georganiseerd vanuit de CSR. Afgelopen vrijdag was er een cursus over de Docent van het Jaar 19 

verkiezing, hier is Hannah bij geweest. Er waren ook cursussen over geldstromen en het 20 

allocatiemodel. Jorien vraagt naar sheets over de presentatie over het allocatiemodel. Lucas 21 

geeft aan dat er aanstaande woensdag van 13-17 u een andere cursus is: introductie financiële 22 

basisbegrippen UvA, daar is de hele raad voor uitgenodigd. Lucas geeft aan dat die cursus 23 

relevanter is voor de FSR FdR dan de vorige cursus. Hij geeft aan dat het het beste is als 24 

iedereen aanwezig is, maar dat hij ook zal vragen of hij de sheets van die cursus kan doorsturen 25 

naar de rest van de raad.  26 

 27 
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AP 150831-02 Lucas vraagt de sheets op van de cursus ‘Introductie financiële 28 

basisbegrippen UvA’ en stuurt deze naar de rest van de raad  29 

 30 

Verder is aankomend weekend het maagdenhuisweekend, mensen die zich nog niet hebben 31 

opgegeven voor een cursus kunnen dat vandaag nog doen. Iedereen is aanwezig.  32 

Het weekend daarop is het Inwerkweekend! Daarbij is ook iedereen aanwezig.  33 

Het laatste weekend van september is het ISO weekend.  7 September is de deadline voor 34 

aanmelden. Julia gaat het overzicht houden over wie waar aanwezig is.  35 

 36 

AP 150831-03 Julia houdt het overzicht over de aanmeldingen van de 37 

(inwerk)weekenden 38 

 39 

Er zijn ook uitnodigingen voor trainingen van TAQT. Dat is een trainingsbureau voor de 40 

medezeggenschap. De FSR mag kiezen welke trainingen ze wil doen. Een voorbeeld is de ‘Belbin 41 

test’ waarbij er een schets wordt gemaakt van de teamrollen en persoonlijkheden in de raad.  42 

Lucas zou de juridische training  heel erg aanraden, dat is een training over de rechten in de 43 

WHW voor de medezeggenschap. Hannah gaat een lijstje maken van de mogelijke trainingen .  44 

 45 

AP 150831-04 Hannah gaat een lijstje maken van de mogelijke trainingen van TAQT 46 

zodat bij de volgende vergadering gekeken kan worden welke trainingen er worden 47 

uitgekozen 48 

 49 

4. Mededelingen 50 

Er moet een nieuwe Ambtelijk Secretaris komen, gezien Gaby per 1 oktober aanstaande stopt.  51 

Er moeten ook nieuwe raadsassistenten komen gezien de raad uitgebreid is naar 10 raadsleden. 52 

Er worden gesprekken gevoerd met de sollicitanten voor raadsassistenten. Hannah stuurt de 53 

sollicitatiebrieven door en een verslag van de gesprekken. Er wordt geprobeerd dit zo snel 54 

mogelijk te doen zodat de nieuwe raadsassistenten mee kunnen op het Maagdenhuisweekend. 55 

 56 

AP 150831-05 Er worden gesprekken gevoerd met de sollicitanten voor 57 

raadsassistenten. Hannah stuurt de sollicitatiebrieven door en een verslag van de 58 

gesprekken.  59 

 60 

Er is een vergaderdatum voor volgende week gevonden: maandag 7 september om 17:30 uur.  61 

5. CSR update 62 

Lucas is de nieuwe afgevaardigde. Er moet een nieuwe procedure komen voor het 63 

aanstellen van decanen, Lucas heeft dat dossier in de CSR op zich genomen, ook omdat dat voor 64 

deze faculteit nog belangrijk zal worden. Het jaar is al roerig begonnen met de protesten 65 

vandaag omtrent de opening van het academische jaar.  66 

6. Praktische zaken (Gaby) 67 

Gaby legt praktische zaken uit rondom de dropbox, agenda, emailadressen, etc. De 68 

informatie is ook eerder per mail naar alle raadsleden gestuurd. Voor nu is het het belangrijkst 69 

dat iedereen een email adres maakt als: voornaam.fsr.fdr@gmail.com. Vanaf dinsdag 1 70 

september wordt iedereen alleen nog op dat email adres gemaild.  71 

mailto:voornaam.fsr.fdr@gmail.com
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AP 150831-06 Iedereen maakt vanavond een email adres aan als: 72 

voornaam.fsr.fdr@gmail.com.  73 

 74 

7. Meer praktische zaken (Julia en Hannah) 75 

Constitutieborrel: Er moeten cadeaus geregeld worden. Hannah en Julia zorgen voor de CoBo 76 

cadeaus. Daarnaast moet ook de eigen CoBo georganiseerd worden. Julia heeft met Lindsey 77 

gesproken, vorig jaar was het in het Atrium Café. Onder voorbehoud wordt 1 oktober geprikt als 78 

datum voor de eigen CoBo.  79 

 80 

 AP 150831-07 Hannah en Julia zorgen voor de CoBo cadeaus 81 

 82 

Er moeten (groeps)foto’s gemaakt worden van de raad. Die foto’s worden gebruikt voor 83 

bijvoorbeeld het bord in de hal, ter info naar het bestuur zodat zij een foto hebben van iedereen, 84 

etc. Hannah gaat contact opnemen met een meisje die ook de foto’s voor JFAS heeft gemaakt . Als 85 

maximale budget wordt 50 euro vastgesteld voor de gehele fotosessie.  86 

 87 

 AP 150831-08 Hannah neemt contact op met een fotograaf voor het maken van 88 

de (groeps)foto’s 89 

 90 

Gezamenlijke Vergadering 91 

 92 

Hannah heeft in het begin van de zomer overlegd met Du Perron, waar hij heeft laten vallen 93 

dat hij eigenlijk een verdere uitbreiding van de beginnende conceptversie van de Gezamenlijke 94 

Vergadering wil. Hij wil uiteindelijk graag een Faculteitsraad waarbij de FSR en de OR eigenlijk 95 

vooral samen vergaderen en werken en nog weinig apart werken. Hannah en Julia hebben nog 96 

geen reactie gegeven aan Du Perron. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de OR hiervan vindt. 97 

De OR heeft de FSR uitgenodigd om bij de aankomende vergadering aanwezig te zijn om het 98 

hierover te hebben, op maandag 7 september.  99 

Du Perron zou het liefst nog maar één OV hebben, en vanaf dan alleen nog gezamenlijk met 100 

de OR vergaderen.  101 

Het vermoeden van een aantal raadsleden is dat dit vooral een wens van Du Perron is, 102 

omdat dit hem ook veel werk zou besparen. De OR en FSR moeten er dan alle stukken al 103 

gezamenlijk hebben besproken voordat het bestuur een besluit neemt. De FSR vindt deze 104 

verandering te ver gaan. De FSR is wel bereid om meer samen te werken met de OR, maar wil 105 

geen volledige samenvoeging.  106 

Lucas geeft aan dat de FSR de laatste OV voor de vakantie had ingestemd met een concept 107 

versie van het HR van de GV waar de FSR heel tevreden mee was. Het bestuur heeft dat op dat 108 

moment ook aangenomen. De FSR kreeg er namelijk meer rechten bij, er werd op dezelfde 109 

manier verder gegaan, maar met extra vergaderingen en rechten voor de FSR en OR samen.  110 

Lucas zou graag bij Du Perron benadrukken dat er al andere afspraken waren gemaakt, en 111 

dat een wijziging van het bestuur moet komen, zodat de FSR daar naar kan kijken, maar dat de 112 

FSR al erg tevreden is over de gemaakte afspraken van voor de zomer. 113 

Julia, Lodewijk en Mathijs gaan met Hannah mee naar de OR aanstaande maandag.  114 

 115 

 116 

mailto:voornaam.fsr.fdr@gmail.com
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8. Selectieprocedure nieuwe decaan 117 

 118 

Lindsey is midden in de zomer gebeld door het CvB om te praten over de 119 

benoemingsprocedure voor een nieuwe decaan. Het blijkt dat de OR hier al vaak met de rector 120 

over heeft gesproken en dat er al een heel voorstel ligt.  121 

Het voorstel volgt een ‘burgemeestermodel’ met een adviescommissie. Daarin moeten twee 122 

mensen uit de FSR, twee mensen uit de OR en twee medewerkers zitten. Uit die groep wordt 123 

één persoon afgevaardigd in een sollicitatiecommissie, waar nog een decaan en iemand van het 124 

CvB in zit.  125 

Dit model is vorig jaar ook gebruikt bij de FMG maar dat was niet zo goed bevallen. Onder 126 

andere omdat er naast de OR nog twee medewerkers in zitten, waardoor de studenten zich niet 127 

voldoende gehoord voelden in de adviescommissie. Lodewijk denkt dat het meer aan die 128 

studenten ligt dat ze over zich heen hebben laten lopen door vier medewerkers, dan dat er 129 

structureel een andere verhouding medewerker-student in de commissie zou moeten zijn. 130 

Jorien vindt het niet erg dat er twee medewerkers zijn, mits die medewerkers op een goede 131 

manier gekozen moeten worden.  132 

De voorzitter van de OR noemde nog als moeilijke punten voor de FSR dat de twee FSR 133 

leden in de adviescommissie zwijgplicht zouden hebben tegenover de rest van de FSR. Een 134 

ander mogelijke valkuil is dat wanneer de FSR een decaan heeft goedgekeurd, het moeilijker 135 

zou kunnen zijn voor de FSR om daarna nog tegen een decaan in te gaan. 136 

Lodewijk vindt dat OpRecht het naar de kiezers verplicht is om wel de sollicitanten 137 

openbaar te maken en met de studenten te overleggen wie de nieuwe decaan moet worden. De 138 

andere raadsleden zijn het daar niet mee eens, het gaat dan toch teveel tegen de privacy van de 139 

sollicitanten in. Hannah wil wel een eigen profielschets maken welke met de studenten overlegd 140 

kan worden, of dat er voorstellen tot personen worden gedaan. Lucas stelt voor om aan de 141 

studenten te vragen wie zij het liefst als decaan zouden willen. Dit kan dan worden meegegeven 142 

aan de adviescommissie. Lodewijk vindt dat te breed, de studenten hebben niet hetzelfde 143 

netwerk als het CvB, waarschijnlijk wordt het iemand die studenten helemaal niet kennen. 144 

Hannah denkt dat er wel een overlap in profielschets gemaakt kan worden. Lodewijk vindt dat 145 

niet voldoende.  146 

Lucas benoemt nog dat de GV in het voorstel van voor de zomer het recht heeft om een 147 

decaan weg te sturen. Dat moet ook duidelijk worden gemaakt aan de sollicitatiecommissie, 148 

want de GV zou in principe na de eerste vergadering een decaan meteen kunnen laten aftreden. 149 

Lucas is daarom best tevreden over het voorstel van de OR met het burgemeestermodel. 150 

Lodewijk beaamt dit, maar wil dan nog wel de decaan weg uit de sollicitatiecommissie, omdat 151 

de decaan alleen verantwoording naar boven moet afleggen.  152 

Hannah geeft aan dat de rector heeft aangeboden nog met de FSR te spreken over dit 153 

onderwerp.   154 

Lucas stelt voor om de procedure, wanneer die is vastgesteld, zeker openbaar te maken. 155 

 156 

AP 150831-09 Hannah en Julia maken een afspraak met de rector om het te hebben 157 

over de benoemingsprocedure decaan 158 

9. FSR in de media 159 

10. W.v.t.t.k. 160 

 161 
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11. Rondvraag en sluiting 162 

Julia geeft aan dat ze nog met Vilijam gaat bespreken hoe het zit met de beurzen voor FSR leden. 163 

Hannah sluit de vergadering om 19:20 164 

 165 

AP 150831-10 Julia zoekt uit hoe ze de beurzen voor alle leden kan aanvragen 166 

Actiepunten 167 

 168 

AP 150831-01 Hannah vraagt meer informatie aan Salomons  over de 169 

‘topsportersregeling’ en vraagt om een voorstel tot een OER wijziging omtrent de 170 

‘topsportersregeling’ en het verhoogde BSA 171 

AP 150831-02 Lucas vraagt de sheets op van de cursus ‘Introductie financiële 172 

basisbegrippen UvA’ en stuurt deze naar de rest van de raad  173 

AP 150831-03 Julia houdt het overzicht over de aanmeldingen van de 174 

(inwerk)weekenden 175 

AP 150831-04 Hannah gaat een lijstje maken van de mogelijke trainingen van TAQT 176 

zodat bij de volgende vergadering gekeken kan worden welke trainingen er worden 177 

uitgekozen 178 

AP 150831-05 Er worden gesprekken gevoerd met de sollicitanten voor 179 

raadsassistenten. Hannah stuurt de sollicitatiebrieven door en een verslag van de 180 

gesprekken 181 

AP 150831-06 Iedereen maakt vanavond een email adres aan als: 182 

voornaam.fsr.fdr@gmail.com 183 

AP 150831-07 Hannah en Julia zorgen voor de CoBo cadeaus 184 

AP 150831-08 Hannah neemt contact op met een fotograaf voor het maken van de 185 

(groeps)foto’s 186 

AP 150831-09 Hannah en Julia maken een afspraak met de rector om het te hebben 187 

over de benoemingsprocedure decaan 188 

AP 150831-10 Julia zoekt uit hoe ze de beurzen voor alle leden kan aanvragen 189 

 190 
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