
 

 

 

Aanwezig:  Lodewijk van Eeden, , Mathijs IJkhout, Hannah van Kolfschooten, Julia Verheul, 

Lucas Wolthuis Scheeres, Sacha van Ligten, Alessandro Farris 

Gast: Laura Benner 

Afwezig: Catherine van Es, Jorien Reestman, Emre Yüksel 

Notulist: Gaby Lunansky 

Agenda 1 

1. Opening en vaststellen agenda  2 

Hannah opent de vergadering om 17:48 3 

2. Vaststellen notulen   4 

Er is een zin aangepast over de ‘topsportregeling’ en over de conceptversie van de GV.  5 

De notulen van 150831 zijn vastgesteld. 6 

 7 

Actiepunten 8 

AP 150831-01 Hannah vraagt meer informatie aan Salomons  over de ‘topsportersregeling’ 9 

en vraagt om een voorstel tot een OER wijziging omtrent de ‘topsportersregeling’ en het 10 

verhoogde BSA 11 

 12 

AP 150831-02 Lucas vraagt de sheets op van de cursus ‘Introductie financiële basisbegrippen 13 

UvA’ en stuurt deze naar de rest van de raad  14 

 15 

AP 150831-03 Julia houdt het overzicht over de aanmeldingen van de (inwerk)weekenden 16 

Julia vraagt of iedereen kan reageren op de vraag of men meegaat naar het ISO weekend 17 

 18 

AP 150831-04 Hannah gaat een lijstje maken van de mogelijke trainingen van TAQT zodat bij de 19 

volgende vergadering gekeken kan worden welke trainingen er worden uitgekozen 20 

 21 

AP 150831-05 Er worden gesprekken gevoerd met de sollicitanten voor raadsassistenten. 22 

Hannah stuurt de sollicitatiebrieven door en een verslag van de gesprekken 23 

 24 

AP 150831-06 Iedereen maakt vanavond een email adres aan als: voornaam.fsr.fdr@gmail.com 25 

 26 

AP 150831-07 Hannah en Julia zorgen voor de CoBo cadeaus 27 

   Oudemanhuispoort 4-6 

1012 CN Amsterdam 

(020) 525 3446 

fdr@studentenraad.nl 

studentenraad.nl/fdr 

     
  

 

 Datum 

Tijd 

Maandag, 7 september 2015 

17:30 uur aanvang Locatie OMHP A2.01 

Contactpersoon Hannah van Kolfschooten 

E-mail fsr-fdr@uva.nl 

mailto:voornaam.fsr.fdr@gmail.com
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 28 

AP 150831-08 Hannah neemt contact op met een fotograaf voor het maken van de 29 

(groeps)foto’s 30 

Hannah heeft het gevraagd; de fotograaf kan pas vanaf 19-20 september. De raad vindt dat 31 

goed. De fotograaf is akkoord gegaan met het budget van 50 euro.  32 

 33 

AP 150831-09 Hannah en Julia maken een afspraak met de rector om het te hebben over de 34 

benoemingsprocedure decaan 35 

 36 

AP 150831-10 Julia zoekt uit hoe ze de beurzen voor alle leden kan aanvragen 37 

Julia heeft van iedereen een ingescande kopie van het paspoort nodig, IBAN, etc. Ze gaat nog een 38 

email sturen naar iedereen met de benodigde formulieren. 39 

 40 

AP 150907-01 Julia mailt iedereen met de benodigde informatie voor het aanvragen 41 

van de beurzen 42 

 43 

3. Binnengekomen post 44 

Julia vraagt naar een email van een dossierhouder van PPLE van de FEB. Ze wist niet dat er 45 

bij de FEB ook dossierhouders PPLE zijn. Gaby legt uit dat PPLE van de FEB, FMG en de FdR is, 46 

hoewel de FdR de enige penhouder is. Bij de oprichting van PPLE is binnen de 47 

medezeggenschap afgesproken dat ook de FSR FEB en de FSR FMG nog een dossierhouder PPLE 48 

zouden hebben, zodat zij bijvoorbeeld ook nog inspraak kunnen hebben op de PPLE OER via de 49 

FSR FdR.  50 

4. Mededelingen 51 

 Raadsassistenten 52 

Er zijn twee nieuwe raadsassistenten! Sacha en Emre, ze gaan allebei ook mee op 53 

inwerkweekend. 54 

 AS 55 

Er is een nieuwe AS! Nina Visser gaat in oktober Gaby opvolgen. Ze gaat ook mee 56 

op inwerkweekend. 57 

 Technisch  voorzitter 58 

Er moet een nieuwe technische voorzitter komen bij de overlegvergadering. 59 

Hannah heeft al rondgevraagd maar veel oud CSR-leden bijvoorbeeld zijn al bezet. 60 

Er wordt besproken of het juist wel of niet prettig is om oud FSR raadsleden te 61 

vragen. Hannah gaat aan Sam Quax vragen of hij de nieuwe technisch voorzitter 62 

wil worden. Als anderen nog ideeën hebben kunnen die ook altijd aan Hannah 63 

worden voorgesteld! 64 

 65 

AP 150907-02 Hannah vraagt aan Sam of hij de nieuwe technisch voorzitter 66 

wil worden 67 

 68 

 TAQT cursussen 69 

De FSR mag twee TAQT cursussen uitkiezen van het budget van de CSR. Hannah 70 

heeft al naar de mogelijke cursussen gekeken en gaat het rijtje af. Lucas stelt voor 71 

om te stemmen over welke cursussen worden gekozen. Iedereen is in ieder geval 72 
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voor de cursus “OER Masterclass”. Hannah gaat aan TAQT doorgeven dat de raad 73 

in ieder geval die cursus gaat doen, en gaat vragen of individuele raadsleden 74 

kunnen aansluiten bij andere cursussen van andere raden.  75 

 76 

AP 150907-03 Hannah zegt aan TAQT dat de raad de cursus ‘OER 77 

Masterclass’ wil en vraagt of individuele raadsleden kunnen aansluiten bij 78 

andere cursussen van andere raden  79 

 80 

 81 

 OV 82 

Julia heeft een aantal actiepunten van de laatste OV voor de vakantie gezien die 83 

niet zijn gedaan. Oud-raadslid Jesse zou met de nieuwe raadsleden langsgaan bij 84 

Den Boer in augustus om het te hebben over de financiën. Dit is niet gebeurd. Er 85 

moet dus nog een gesprek in september worden aangekaart. Daarnaast zou er ook 86 

met Den Boer worden gesproken over het budget van de raad. Dit is ook nog niet 87 

gebeurd. Julia denkt dat het het beste is om eerst een keer met de hele raad te 88 

spreken over het budget, wat wil de raad wel uit het budget betalen en wat niet 89 

bijvoorbeeld?   90 

  91 

5. CSR update 92 

Lucas heeft geen update 93 

6. Gezamenlijke Vergadering 94 

Er is vanochtend een groepje raadsleden naar de OR vergadering gegaan om aan te 95 

schuiven en het te hebben over de GV. De OR is nog erg verdeeld over de GV.  96 

Julia geeft aan dat de FSR van vorig jaar al heeft ingestemd met het concept GV 97 

Huishoudelijk Reglement. Dus de FSR heeft zijn akkoord al gegeven, als er een GV komt. Lucas 98 

geeft aan dat het Huishoudelijk Reglement eigenlijk buiten het bestuur staat, dat zou iets 99 

moeten zijn tussen de OR en de FSR. Maar er is nog niet daadwerkelijk ingestemd met een 100 

Faculteitsraad o.i.d. omdat dat in het Faculteitsreglement gewijzigd zou moeten worden en daar 101 

is nog geen nieuwe conceptversie van.  102 

Hannah geeft aan dat zowel de FSR als de OR allebei niet naar een volledige Faculteitsraad 103 

willen. Beide organen willen nog wel aparte Overlegvergaderingen met het bestuur en eigen 104 

interne vergaderingen. Er is afgesproken dat de FSR en de OR samen een brief gaan schrijven 105 

naar de decaan, voor het eerste OV van de FSR, waarin moet staan dat de FSR en OR allebei nog 106 

niet overtuigd zijn van een faculteitsreglement. Er komt in te staan dat zowel de OR als de FSR 107 

nog wel als separate organen willen bestaan maar wel met elkaar over in overleg zijn over een 108 

GV of faculteitsraad. Zo weet het bestuur dat ook van tevoren en horen ze dat niet voor het eerst 109 

in een OV.  110 

Mathijs vraagt zich af of het wel handig is om dit voor het OV aan te kondigen, wanneer de 111 

FSR niet zelf een alternatief heeft om op de OV voor te stellen. Julia geeft aan dat een alternatief 112 

ook met de OR besproken zou moeten worden.  113 

De brief wordt volgende week verstuurd. Er is weer een afspraak met de OR voor volgende 114 

week om het te hebben over deze brief. Lodewijk vraagt of iedereen het eens is met de inhoud 115 

van de brief, namelijk dat de raad geen verregaande faculteitsraad wil zonder separate organen. 116 

Julia wil zo min mogelijke inhoudelijke onderwerpen of nieuwe voorstellen in de nieuwe brief 117 
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uit angst dat de FSR zichzelf uiteindelijk in de vingers snijdt. Iedereen kan zich vinden in deze 118 

brief. 119 

7. Nieuwe BSA-regeling voor bijzondere gevallen 120 

Salomons wil een nieuwe regeling voor de BSA omdat de deeltijdregeling is afgeschaft. 121 

Vroeger was het zo dat als iemand langer ging doen over zijn studie, er werd voorgesteld om 122 

dan deeltijd te gaan doen, maar de deeltijd opleidingen zijn afgeschaft. Daar moet dit jaar dus 123 

naar worden gekeken. 124 

8. Uniforme procedure nabesprekingen tentamens 125 

Salomons wil nadenken over een uniforme procedure omtrent de nabespreking van 126 

tentamens. Er komt een commissie van drie FSR-leden, drie ‘kritische docenten’ en nog een 127 

aantal mensen van de OR.  Lucas is heel blij dat deze commissie er komt, omdat dit vorig jaar 128 

een groot issue is geweest. Het vak Europees Recht had gesteld dat studenten geen bezwaar 129 

mogen maken tegen een tentamen als studenten niet bij de collectieve nabespreking waren 130 

geweest. Daar zijn zoveel klachten over geweest van studenten, dat Europees Recht het als 131 

uitzondering toch een keer mogelijk had gemaakt om alsnog bezwaar in te dienen. Maar er is 132 

toen met de FSR besproken dat er dit jaar wel afspraken over moeten worden gemaakt.  Lucas 133 

vraagt wat het standpunt wordt van de FSR leden in de commissie. Hannah vraagt of er mensen 134 

tegen een uniforme procedure zijn, Alessandro geeft aan dat dit afhangt van de procedure. Julia 135 

wil waken voor een ‘front’ van de FSR-leden in de commissie, omdat het juist een handreiking is 136 

van Salomons dat de FSR is uitgenodigd om mee te praten over een nieuwe regeling. Zij hoeft 137 

nog niet van tevoren een raadsstandpunt. Mathijs en Hannah gaan in ieder geval in de 138 

commissie. 139 

9. Agenda OV 140 

Over twee weken is de OV alweer. Hannah vraagt wat men op de agenda wil hebben. Op de 141 

agenda moet sowieso een voorstelrondje voor de nieuwe raadsleden, en de GV. Julia wil vragen 142 

naar het financiële hervormingsplan van het bestuur. Hannah stelt voor om een beleidsplan te 143 

presenteren. Lucas is niet perse voorstander, aangezien de FSR vooral reageert op beleid.  144 

10. FSR in de media 145 

11. W.v.t.t.k. 146 

Hannah vraagt aan Laura wat zij als student assessor van plan is aankomend jaar. Laura 147 

geeft aan dat zij en Jordi er dit jaar vooral voor de FSR willen zijn. Ze willen graag een schakel 148 

zijn tussen de FSR en het bestuur, dus ze is altijd bereikbaar voor de FSR. Ze geeft wel aan dat er 149 

soms dingen vertrouwelijk moeten worden gehouden vanuit het bestuur. Het lijkt haar goed als 150 

meningen van de FSR vroeg naar het bestuur gaan, zodat die meegenomen kunnen worden. Ze 151 

geeft aan dat ze afwisselend met Jordi aanwezig zal proberen te zijn op de Plenaire 152 

Vergaderingen, afhankelijk van de agenda. Bij de Overlegvergaderingen is ze er altijd samen met 153 

Jordi. Hannah vraagt of Laura weet wanneer Du Perron weggaat, Laura geeft aan dat dat nog 154 

niet helemaal duidelijk is. De raad gaat dit in de OV vragen. 155 

AP 150907-04 De raad gaat aan Du Perron op de OV vragen wanneer er een nieuwe 156 

decaan zal komen 157 

 158 

Julia geeft aan dat ze veel boze reacties van PPLE studenten heeft gehoord omdat de PPLE 159 

colleges niet online worden geplaatst. De videocolleges worden pas een week voor het 160 

tentamen online gezet. Het argument van het bestuur was dat ze willen dat er genoeg mensen in 161 



  
 

Pagina 5 ~ 5 

de collegezaal zijn. Er zijn ook docenten die helemaal geen opnames willen. Laura geeft aan dat 162 

de CSR vorig jaar heeft geprobeerd centraal beleid over dit punt te krijgen, maar dat dat niet is 163 

gelukt. Er zijn wel werkgroepen die bezig zijn met ‘blended learning’, maar voor nu mag iedere 164 

opleiding zelf bedenken wat ze willen met videocolleges. Het is een goed idee om dit met de 165 

decaan te bespreken om hierover een advies te schrijven.  166 

Hannah geeft aan dat Salomons misschien wel een volledige ‘blended learning’ universiteit 167 

wil, waarbij bijna alles online is. Laura geeft aan dat er inderdaad een nieuw advies is van de 168 

Blended learning werkgroep. 169 

12. Rondvraag en sluiting 170 

Hannah sluit de vergadering om 18:52 171 

Actiepunten 172 

AP 150831-03 Julia houdt het overzicht over de aanmeldingen van de 173 

(inwerk)weekenden 174 

AP 150831-07 Hannah en Julia zorgen voor de CoBo cadeaus 175 

AP 150831-09 Hannah en Julia maken een afspraak met de rector om het te hebben 176 

over de benoemingsprocedure decaan 177 

AP 150831-10 Julia zoekt uit hoe ze de beurzen voor alle leden kan aanvragen 178 

AP 150907-01 Julia mailt iedereen met de benodigde informatie voor het aanvragen 179 

van de beurzen 180 

AP 150907-02 Hannah vraagt aan Sam of hij de nieuwe technisch voorzitter wil 181 

worden 182 

AP 150907-03 Hannah zegt aan TAQT dat de raad de cursus ‘OER Masterclass’ wil en 183 

vraagt of individuele raadsleden kunnen aansluiten bij andere cursussen van andere 184 

raden  185 

AP 150907-04 De raad gaat aan Du Perron op de OV vragen wanneer er een nieuwe 186 

decaan zal komen 187 

 188 

 189 


