
 

 

 

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

Wolthuis Scheeres, Sacha van Ligten, Jorien Reestman, Catherine van Es, Emre Yüksel 

Afwezig: Alessandro Farris  

Gasten: Jordi Beckman en Laura Benner 

Notulist: Gaby Lunansky 

Agenda 1 

1. Opening en vaststellen agenda  2 

Hannah opent de vergadering om 09:35 3 

2. Vaststellen notulen   4 

De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld 5 

 6 

Actiepunten: 7 

AP 150831-03 Julia houdt het overzicht over de aanmeldingen van de 8 

(inwerk)weekenden 9 

De ISO Deadline is gemist, dus daar gaat de raad niet heen  10 

AP 150831-07 Hannah en Julia zorgen voor de CoBo cadeaus 11 

AP 150831-09 Hannah en Julia maken een afspraak met de rector om het te hebben over 12 

de benoemingsprocedure decaan 13 

AP 150831-10 Julia zoekt uit hoe ze de beurzen voor alle leden kan aanvragen 14 

AP 150907-01 Julia mailt iedereen met de benodigde informatie voor het aanvragen van 15 

de beurzen 16 

Voor 1 oktober alle benodigde info naar Julia sturen 17 

AP 150907-02 Hannah vraagt aan Sam of hij de nieuwe technisch voorzitter wil worden 18 

AP 150907-03 Hannah zegt aan TAQT dat de raad de cursus ‘OER Masterclass’ wil en 19 

vraagt of individuele raadsleden kunnen aansluiten bij andere cursussen van andere 20 

raden  21 

AP 150907-04 De raad gaat aan Du Perron op de OV vragen wanneer er een nieuwe 22 

decaan zal komen 23 

 24 

   Oudemanhuispoort 4-6 

1012 CN Amsterdam 

(020) 525 3446 

fdr@studentenraad.nl 

studentenraad.nl/fdr 

     
  

 

 Datum 

Tijd 

Maandag, 14 september 2015 

09:30 uur aanvang Locatie OMHP A2.01 

Contactpersoon Hannah van Kolfschooten 

E-mail fsr-fdr@uva.nl 
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3. Binnengekomen post 25 

Hannah heeft een uitnodiging gekregen voor een interview over de mid-term review van de 26 

instellingstoets van de FdR. Lucas zou dat wel willen doen. Het is op 12 november van 9-10 u. 27 

Mathijs gaat ook mee. Hannah gaat de namen doorgeven. 28 

AP 150915-01 Hannah geeft door dat Lucas en Mathijs mee willen werken met het 29 

interview over de mid term review van de instellingstoets 30 

Er is ook een uitnodiging voor de middag van de medezeggenschap. Dat is op woensdag 30 31 

september. Hannah vraagt of iedereen voor vandaag kan aangeven of ze wel of niet meegaan. 32 

Er is ook een uitnodiging voor een Studievereniging overleg vanuit de ASVA. Lucas en Julia 33 

weten niet zeker of het relevant is voor de FSR. De rest is het daarmee eens. Hannah gaat de FSR 34 

afmelden. 35 

Verder zijn er nog twee CoBo uitnodigingen van de ACTA en van de FSR FNWI. 36 

 37 

Julia geeft aan dat Maxime van de vorige raad vroeg wie de nieuwe ILSC dossierhouder is. 38 

Zij heeft aangegeven dat dit waarschijnlijk Catherine is. Catherine vindt het goed als haar email 39 

wordt doorgegeven. 40 

4. Mededelingen 41 

 Technisch  voorzitter: Dit is voorlopig Sam Quax 42 

 Cursus begroting: Dirk-Jan Den Boer wil de raad een cursus begroting geven om de 43 

raadsleden te leren hoe een begroting gelezen kan worden. Er moet een afspraak 44 

gemaakt worden met zijn secretaresse.  45 

De data die worden voorgesteld zijn: Donderdagmiddag 15:00, dit kan al vanaf 24 46 

september zijn.  47 

Hannah wil na deze middag dan ook de TAQT cursus over begrotingen doen, en 48 

dan ook de OER masterclass.  49 

 Dossiers: Hannah vraagt of iedereen haar halve lijstje met de dossierverdeling kan 50 

aanvullen 51 

AP 150915-02 Iedereen vult het lijstje met de dossierverdeling aan 52 

5. CSR update 53 

De CSR en GV gaan waarschijnlijk niet instemmen met de N+1 financieringsregel in de 54 

kaderbrief. Voor de FdR zou dit een financiële meevaller kunnen worden, aangezien veel 55 

studenten niet binnen nominaal + 1 afstuderen.  56 

Jordi vraagt of de CSR ook heeft gekeken naar het deel in de kaderbrief waar staat dat de 57 

faculteiten 2,5% van hun begroting moeten inleveren als zij niet voldoen aan de 58 

rendementsmaatregelen in de convenanten. Lucas geeft aan dat daar ook niet mee zal worden 59 

ingestemd.  60 

De CoBo van de CSR wordt 24 november. 61 

 62 

Jordi en Laura verlaten de vergadering ivm een andere bijeenkomst 63 

6. Gezamenlijke Vergadering 64 

Mathijs, Lodewijk en Hannah zijn naar de OR vergadering geweest. De brief is geschreven 65 

en zal worden verstuurd. De meningen over de GV zijn heel erg verdeeld. Er is nu afgesproken 66 

dat de OR vanaf nu gaat notuleren. Er komt ook een nieuwe AS voor de OR. De OR heeft wel 67 

aangegeven dat zij niet meer willen vergaderen dan zij nu al doen.  68 
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Julia vindt het soms lastig om altijd samen met de OR na te denken over een faculteitsraad, 69 

omdat het misschien soms ook prettig is om vanuit de FSR met een plan te komen en naar de OR 70 

te gaan.  71 

Hannah geeft aan dat het idee dat werd geopperd was dat er geen frequentie voor 72 

vergaderingen wordt ingepland, maar dat de GV kan aangeven dat de GV binnen drie weken een 73 

vergadering wil met het bestuur. De eigen OV’s van de FSR worden behouden, dus worden 74 

alleen extra GOV’s. Daarnaast kunnen er commissies of werkgroepen gevormd worden van 75 

studenten en docenten die dezelfde dossiers behandelen.  76 

Mathijs voegt toe dat het niet een faculteitsraad wordt, maar dat er meer samenwerking 77 

wordt voorgesteld om ook een betere informatievoorziening tot stand te brengen.  78 

Lodewijk wil wel een soort druk op de OR houden om daar ook een dossierverdeling te 79 

krijgen, zodat de werkgroepen zo snel mogelijk worden ingesteld. 80 

Lucas is principieel tegen een faculteitsraad. Hannah geeft aan dat het nieuwe plan geen 81 

faculteitsraad is. Lucas wil waken voor een hellend vlak, straks gaat Du Perron dit nieuwe plan 82 

wel als faculteitsraad zien. Daarnaast ziet hij het als risico dat de OR en FSR verschillende 83 

rechten hebben, straks gaat de OR bijvoorbeeld via het instemmingsrecht van de FSR hun OER 84 

punten proberen in te brengen. Mathijs denkt dat er meer te halen valt als de OR en FSR het 85 

samen eens worden. Hannah geeft aan dat de FSR in deze conceptversie niks verliest, maar dat 86 

er alleen extra vergaderingen met de OR en het bestuur bijkomen. Lucas geeft aan dat hij tot nu 87 

toe weinig positieve ervaringen heeft met de OR, ze steken weinig tijd in de OR en reageren 88 

altijd laat. Mathijs en Hannah denken dat dat dit jaar met de nieuwe mensen en de nieuwe 89 

werkgroepen structuur wel beter zal worden. Lucas zou liever alleen extra informele 90 

vergaderingen hebben met de OR. Lodewijk geeft aan dat dit het beste geprobeerd kan worden, 91 

de faculteitsraad is iets anders waar al in de brief tegen is geprotesteerd. Julia vindt het ook 92 

tactisch om op bepaalde punten, waar er een voordeel uit gehaald kan worden, de krachten te 93 

bundelen. Zo is de raad ook het bestuur een stap voor, omdat de FSR al weet wat de OR ergens 94 

van vindt. Lucas vraagt wat het verschil is met de huidige gang van zaken waarbij er altijd 95 

verschillende partijen gehoord moeten worden voordat er een besluit wordt genomen. Hannah 96 

geeft aan dat het verschil is dat er nu wel een GV gevormd is waarbij beide organen samen 97 

mogen vergaderen met het bestuur. Maar verder zal er op papier weinig veranderen.  98 

Hannah vraagt of er bezwaar is tegen de brief. Iedereen kan zich vinden in de brief. Hannah 99 

gaat de brief inscannen en versturen.  100 

7. Vaste vergadering 101 

Hannah wil een vaste vergaderdatum prikken. Het wordt de komende weken woensdag om 102 

17:15. Verder wordt de regel ingesteld dat iedereen die te laat is, 2 euro moet betalen. Aan het 103 

einde van het jaar wordt er met z’n allen iets leuks gedaan met de hele raad van dat geld. 104 

8. Constitutieborrel 105 

Dinsdag 3 november 19:00. The Saloon wordt geopperd als locatie. Er wordt vandaag een 106 

‘save the date’  uitgestuurd. Julia en Alessandro zijn verantwoordelijk voor de locatie en het 107 

budget.  108 

 109 

AP 150915-03 Gaby verstuurt de CoBo Save The Date 110 

 111 

 112 

 113 
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9.     Agenda OV 114 

Hannah geeft aan dat ze door Joke de Vries is uitgenodigd om de OV agenda door te spreken. 115 

Hannah vraagt wat men op de OV wil  bespreken:  116 

- Kennismaking 117 

- Benoemingsprocedure Decaan 118 

- GV  119 

-FSP; vragen stellen aan het bestuur  120 

- Tijdspad van het jaar ; wanneer kan de FSR de OER, de begroting, etc. verwachten 121 

10.     FSR in de media 122 

Waarschijnlijk kan de vader van Sacha de foto’s maken. Volgende week woensdag 23 123 

september om 16:00 worden onder voorbehoud de foto’s gemaakt.  124 

De PR commissie Emre, Sacha, Jorien, Mathijs gaan ook de facebook beheren. Hannah kan 125 

samen met de PR commissie het logo van de FSR en de foto photoshoppen voor op de digitale 126 

borden in de hal.  127 

Gaby legt aan de PR commissie uit hoe ze kunnen inloggen op de website.   128 

 129 

AP 150915-03 Gaby legt aan de PR commissie uit hoe ze kunnen inloggen op de 130 

website 131 

11.   W.v.t.t.k. 132 

12.   Rondvraag en sluiting 133 

 134 

Hannah sluit de vergadering om 10:41 135 

 136 

Actiepunten 137 

AP 150831-07 Hannah en Julia zorgen voor de CoBo cadeaus 138 

AP 150831-09 Hannah en Julia maken een afspraak met de rector om het te hebben over 139 

de benoemingsprocedure decaan 140 

AP 150907-04 De raad gaat aan Du Perron op de OV vragen wanneer er een nieuwe 141 

decaan zal komen 142 

AP 150915-01 Hannah geeft door dat Lucas en Mathijs mee willen werken met het 143 

interview over de mid term review van de instellingstoets    144 

AP 150915-02 Iedereen vult het lijstje met de dossierverdeling aan 145 

AP 150915-03 Gaby verstuurt de CoBo Save The Date  146 

AP 150915-03 Gaby legt aan de PR commissie uit hoe ze kunnen inloggen op de website 147 


