
 

 

 1 
Aanwezig:  Lodewijk van Eeden, Mathijs IJkhout, Hannah van Kolfschooten, Julia Verheul, Lucas 2 
Wolthuis Scheeres, Sacha van Ligten, Jorien Reestman, Alessandro Farris, Emre Yüksel 3 
Afwezig: Catherine van Es 4 
Gasten:  Laura Bekker en Jordi Beckman (assesoren), Nina Visser (aanstaande Ambtelijk 5 
Secretaris), Sam Quax (technisch voorzitter) 6 
Notulist: Gaby Lunansky 7 

Agenda 8 

1. Opening en vaststellen agenda  9 
Hannah opent de vergadering om 17:19 10 

2. Vaststellen notulen   11 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 12 
 13 

AP 150831-07 Hannah en Julia zorgen voor de CoBo cadeaus 14 
Alessandro vraagt naar het budget voor de CoBo cadeaus. Julia geeft aan dat er nog geen 15 
begroting is gemaakt, maar dat ze geen dure cadeaus zullen kopen 16 
AP 150831-09 Hannah en Julia maken een afspraak met de rector om het te hebben over  17 
de benoemingsprocedure decaan 18 
AP 150907-04 De raad gaat aan Du Perron op de OV vragen wanneer er een nieuwe 19 
decaan zal komen 20 
Julia geeft aan dat Du Perron haar heeft verteld dat zijn contract eindigt op 31 december. 21 
Wellicht komt er iemand voor die datum, anders gaat hij dus weg vanaf 1 januari. Mocht er nog 22 
geen nieuwe kandidaat zijn, dan komt er een interim-decaan.  23 
AP 150915-01 Hannah geeft door dat Lucas en Mathijs mee willen werken met het  24 
interview over de mid term review van de instellingstoets   25 
AP 150915-02 Iedereen vult het lijstje met de dossierverdeling aan 26 
AP 150915-03 Gaby verstuurt de CoBo Save The Date  27 
AP 150915-03 Gaby legt aan de PR commissie uit hoe ze kunnen inloggen op de website 28 
 29 

3. Binnengekomen post 30 
Er komen veel uitnodigingen voor bijeenkomsten over de profielschets voor het nieuwe 31 

CvB. Hannah is meerdere keren benaderd om te vragen of de FSR FdR aanwezig wil zijn voor de 32 
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bijeenkomst morgen van 17u – 19:30u, omdat dit ook relevant is voor procedure van het 33 
benoemen van een nieuwe decaan voor de FdR. De taken van de rector en voorzitter CvB zullen 34 
worden besproken, en daarna volgt een brainstorm/debat over de gewenste profielschets. Na 35 
19:30 is er nog een mogelijkheid tot napraten/borrelen. Hannah vraagt wie er aanwezig zullen 36 
zijn. Mathijs, Lucas, Hannah en Sacha zijn sowieso aanwezig. 37 

 38 
Er zijn ook focusgroepen georganiseerd voor FSR’en en de studentenpanels om in kleinere 39 

groepen te praten over de nieuwe profielschets voor de collegevoorzitters en ook de benoeming 40 
van de nieuwe decaan van de FdR.  41 

 42 
Er wordt besproken dat de bijeenkomsten waarvan in de PV is besloten dat er mensen 43 

heengaan, in de FdR Google Agenda worden gezet zodat ze voor iedereen zichtbaar zijn.  44 
 45 
Verder is er een email vanuit de CSR die vraagt naar informatie over de status van het 46 

beleid over selectieve masters op de FdR. Sacha en Jorien nemen dit op zich. 47 
 48 
AP 150923-01 Sacha en Jorien antwoorden op de email van Iris van de CSR over 49 

informatie selectieve masters, en beginnen met het verzamelen van informatie over 50 
selectieve masters 51 

 52 
Er is ook een mail van de secretaris van de OR met uitnodigingen om te praten over de 53 

benoeming van de decaan.  54 
 55 
AP 150923-02 Lucas, Lodewijk en Mathijs antwoorden op de email van de secretaris 56 

OR over de benoeming decaan 57 

4. Mededelingen 58 
Hannah heeft bijna alle sollicitatiegesprekken van de OC’s gedaan. Dit is dit jaar voor het 59 

eerst samen met het bestuur geweest. Soms waren er wel verschillende meningen tussen het 60 
bestuur en de FSR leden. Hannah had het gevoel dat het bestuur vooral mensen wilde 61 
aannemen die weinig kritisch waren op de huidige stand van zaken, waar zij het zelf niet mee 62 
eens was. Dus dat is nog niet helemaal rond. Ook niet alle OC’s zijn nog gevuld omdat er nog niet 63 
voldoende sollicitanten zijn.  64 

Lucas vraagt of er een lijstje kan komen met alle namen van de OC leden, wanneer alle OC’s 65 
zijn gevuld.  66 

Hannah heeft wel tijdens de sollicitaties gehoord dat OC leden soms wantrouwend naar de 67 
FSR kijken, terwijl de FSR graag contact wil met OC’s voor een betere samenwerkingen 68 
informatievoorziening. Dit wordt dus een aandachtspunt voor aankomend jaar.  69 

 70 
AP 150923-03 Hannah zorgt voor een lijstje met de namen alle OC leden zodra alle 71 

OC’s zijn gevuld met de nieuwe leden  72 
 73 
Julia heeft een gesprek gehad met Dirk-Jan den Boer, hij gaat een bijeenkomst organiseren 74 

voor de FSR om alles omtrent de financiën en begroting uit te leggen. Den Boer wil ook graag 75 
een gesprek met de dossierhouders van het dossier Financiën. 76 
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Voor het einde van deze week moet iedereen de informatie sturen naar Julia voor de 77 
onkostenvergoeding. De raadsassistenten moeten een verklaring vragen van hun lidmaatschap 78 
van de FSR omdat zij geen brief hebben dat ze hebben meegedaan aan de verkiezingen. Lucas 79 
geeft aan dat hij vorig jaar alleen een screenshot heeft meegestuurd van zijn naam op de lijst 80 
van de FSR leden en dat dat toen voldoende was.  81 

 82 
AP 150923-04 De dossierhouders Financiën nemen contact met Den Boer voor een 83 

afspraak 84 
AP 150923-05 Voor het einde van deze week moet iedereen de benodigde informatie 85 

sturen naar Julia voor de onkostenvergoeding. 86 
 87 
Nina stelt zich voor als de nieuwe AS vanaf 1 oktober. Ze is er nu bij om alvast te kijken hoe 88 

de vergaderingen gaan. Ze geeft ook aan dat ze zag dat de OV data niet kloppen, omdat er ook 89 
een OV is gepland in de kerstvakantie, maar dat ze daar zelf achteraan zal gaan.  90 

5. CSR update 91 
Lucas geeft aan dat de CSR bezig is met de profielschets voor de nieuwe CvB voorzitter. 92 

Morgen is er dus een bijeenkomst om te debatteren over ‘de ideale bestuurder’.  93 
Er is niet ingestemd met de kaderbrief waarin stond dat de diplomafinanciering is 94 

gebaseerd op ‘nominaal + 1’ studieduur. Voor de FdR betekent dit zeer waarschijnlijk meer geld. 95 
Het begrotingstraject zal op de hele UvA, en daarmee ook op de FdR, vertraging oplopen.  96 

De CSR vraagt aan de FSR of de FSR instemmingsrecht wil op de facultaire begroting. Julia 97 
geeft aan dat daar vorig jaar al over is gesproken. Het bestuur gaf aan dat ze dat liever niet 98 
hadden omdat de FSR dan in teveel zaken moet worden meegenomen en over teveel zaken 99 
geïnformeerd moet worden. De FSR staat waarschijnlijk positief tegenover instemmingsrecht 100 
op de financiële begroting, iedereen gaat er deze week nog over nadenken en dan komt het 101 
volgende PV op de agenda.  102 

Lucas vraagt hoe het vorig jaar ging. Julia geeft aan dat Jesse toen de dossierhouder was en 103 
hij wel een aantal gesprekken heeft gehad met Den Boer over de begroting. 104 

 105 
AP 150923-06 Volgende week komt instemmingsrecht over facultaire begroting op 106 

de PV 107 
AP 150923-07 Lucas gaat in de OV notulen van vorig jaar kijken en contact opnemen 108 

met Jesse om te bekijken hoe de facultaire begroting vorig jaar is besproken 109 

6. Voorbereiding OV 110 
Sam Quax is de technisch voorzitter van de komende OV en is aanwezig bij de vergadering 111 

om de OV voor te bespreken.  112 
 113 

• Gezamenlijke Vergadering 114 
Hier wordt onder andere de brief besproken die samen met de OR is verstuurd. Du 115 
Perron had al geantwoord op de brief.  116 
 117 
Lucas zou graag een bijeenkomst willen met het bestuur, de FSR en de OR om 118 
gezamenlijk te praten over een GV. Lodewijk ziet geen noodzaak tot een 119 
toezegging van een dergelijke bijeenkomst, aangezien de status quo voor de FSR 120 
een goede zaak is. Het is mooi als er extra GOV’s komen, maar het is niet aan de 121 
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FSR om bepaalde toezeggingen te willen aangezien het vooral het bestuur is die 122 
dingen wil veranderen.  123 
 124 
Hannah geeft aan dat zij de oude notulen heeft bekeken samen met Julia, Lodewijk 125 
en Mathijs. Zij denken dat er vorig jaar een misverstand was over wat de GV zou 126 
inhouden. Uit de notulen blijkt dat de oude FSR dacht dat de GV een extra orgaan 127 
zou zijn, maar dat het bestuur dacht dat de GV de FSR en de OR zou vervangen. Er 128 
is vorig jaar niks gezegd over hoe de GV er uit zou moeten zien, dus er is nog 129 
ruimte om het vorm te geven zoals de FSR zou willen.  130 
Uit de notulen blijkt ook dat het niet kan dat aanstaande OV de laatste OV is, omdat 131 
er is gezegd door het bestuur dat zij eerst overleg wilden met de FSR en OR, 132 
vervolgens een facultaire bijeenkomst wilden organiseren, en dat er pas daarna 133 
definitief een besluit zou worden genomen over het aannemen van een 134 
Faculteitsraad. 135 
Door het bestuur is nu gezegd dat het bestuur wil dat er aankomende OV met een 136 
GV wordt ingestemd, anders wil het bestuur geen stap meer naar de FSR doen 137 
omtrent het invoeren van een GOV en extra rechten. De OR krijgt nu wel extra 138 
rechten, maar het enige extra recht dat de FSR zou krijgen zou de mogelijkheid zijn 139 
om de decaan af te zetten. 140 
Vanuit het bestuur wordt gezegd dat de huidige lijn van de FSR ingaat tegen 141 
ReThink, maar Julia geeft aan dat ReThink alleen bestaat uit docenten, dus dat de 142 
FSR niet heel veel verantwoordelijkheid naar ReThink toe voelt. Echter zullen 143 
Hannah en Julia wel snel contact opnemen met ReThink om het hierover te 144 
hebben. 145 
Dirk Korf heeft gevraagd naar argumenten voor de Faculteitsraad. Hannah geeft 146 
aan dat zij al een aantal argumenten heeft gegeven. Lucas vraagt ook naar 147 
argumenten vóór een Faculteitsraad vanuit het bestuur, hij heeft die nog te weinig 148 
gehoord. 149 
 150 
Sam geeft aan dat het bestuur de GV vooral wil invoeren omdat het makkelijker 151 
werkt. Zo hoeft het bestuur niet langs alle partijen. Het bestuur wil graag dat de 152 
OR en de FSR met elkaar bespreken wat ze samen willen, zodat het bestuur niet 153 
steeds twee verschillende adviezen krijgt vanuit twee verschillende organen. 154 
Daarnaast geeft Sam aan dat de faculteit ook niet zomaar een Faculteitsraad kan 155 
instellen omdat dat een wijziging van het Universiteitsreglement zou inhouden, 156 
waar de faculteit niet over gaat (maar de CSR en de OR in de Centrale GV). Daarom 157 
was het de bedoeling om binnen de mogelijkheden van de reglementen een 158 
Faculteitsraad in te stellen, namelijk op de dossiers waar de OR en de FSR een 159 
‘hindermacht’ tegen elkaar vormen. Maar dat zou nog geen afschaffing van de FSR 160 
en OR hoeven te betekenen, want de structuur met de huidige bevoegdheden van 161 
twee separate organen zou dan nog niet weg zijn. Sam zegt dat het idee om de OV’s 162 
van de separate organen af te schaffen, niet te lezen kan zijn in de GV concept 163 
regelementen. Er staat alleen dat het een mogelijkheid is, maar met de 164 
compensatie van een studentencommissie en een personeelscommissie.  165 
 166 
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Hannah geeft aan dat de dossierhouders over dit onderwerp het liefst een CSR 167 
model aanhouden. Julia leest in dat ontwerp een mogelijkheid tot een oplossing. 168 
Dan is er meer samenwerking met de OR en waar mogelijk ook een éénduidig 169 
advies, maar is er nog de mogelijkheid om het niet met elkaar eens te zijn.  170 
 171 
Een andere oplossing is om bepaalde GV dossiers aan te stellen. Dan kan er op 172 
basis van inhoud besloten worden dat er op bepaalde dossiers wel een GV 173 
structuur wordt aangehouden. Jordi verwacht dat het bestuur hier alleen in 174 
meegaat als er dan wordt afgesproken dat een GV dossier niet meer in separate 175 
organen wordt behandeld. Julia geeft aan dat zij niet wil dat de FSR het niet oneens 176 
mag zijn met de OR, en dat er dan altijd compromissen moeten worden gesloten.  177 
 178 
Sam benadrukt dat het nu juist de periode is om verduidelijking over dit dossier te 179 
krijgen, zodat iedere partij kan aangeven wat de lezing is in de concept GV 180 
reglementen en wat de doelen zijn met de GV. Dat moet allemaal duidelijk zijn 181 
voordat er een instemmingsmoment komt. Julia benadrukt dat ze wil aangeven dat 182 
de FSR niet tegen meer samenwerking met de OR is, maar dat de FSR niet haar 183 
eigen rechten en orgaan wil kwijtraken.  184 
 185 
Hannah vat samen dat de FSR het liefst een CSR model wil. Dan hebben zowel de 186 
OR als de FSR een dossierverdeling, en kan er meer samenwerking zijn tussen de 187 
OR en de FSR. In de concept GV versie staat dat de OR en FSR samen een GOV 188 
kunnen eisen, zonder minimum of maximum aantal. Echter blijven zowel de FSR 189 
als de OR bestaan, en kunnen zij het ook oneens worden over bepaalde punten en 190 
twee aparte adviezen uitbrengen aan het bestuur.  191 
 192 
Julia geeft aan dat de FSR vorig jaar al heeft ingestemd met het concept GV 193 
regelement. Alleen de OR heeft nog niet ingestemd. Ze vraagt wat er gebeurt als de 194 
OR ook instemt met het reglement, maar de vorm nog anders ziet, bijvoorbeeld in 195 
het alternatief dat hierboven is geschetst. Kan het bestuur dat dan weigeren en 196 
zeggen dat er helemaal niks meer wordt veranderd? Sam denkt dat het bestuur 197 
zich nog wel kan en mag terugtrekken als er een alternatief wordt voorgesteld op 198 
het model dat ter instemming is voorgelegd. 199 
 200 
Er wordt genoemd dat er ook bijvoorbeeld instemmingsrecht op de  ‘hoofdlijnen 201 
van de begroting’ aan de FSR is gegeven in het GV conceptreglement. Het is nog 202 
niet helemaal duidelijk wat de hoofdlijnen zijn. Lucas geeft aan dat de vice-203 
voorzitter van het CvB, Hans Amman, de kaderbrief als hoofdlijnen van de 204 
begroting ziet.  205 
 206 
Als doelen voor dit agendapunt wordt genoemd; helderheid, het eigen alternatief 207 
presenteren en duidelijk maken dat de FSR haar eigen OV’s wil behouden.  208 
 209 
Julia is de eerste woordvoerder.  210 
 211 
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AP 150923-08 Hannah stuurt de brief over de GV namens de FSR en de OR 212 
naar Sam  213 
 214 

• Facultair Strategisch Plan (FSP) 215 
 216 
Lucas neemt het woord, hij geeft aan dat er vorig jaar vaak is gesproken over het 217 
FSP, maar dat het niet duidelijk is wat de status is van het FSP. Hannah geeft aan 218 
dat de Vries zei dat een nieuwe versie van het FSP vandaag zou komen. Er is echter 219 
nog geen nieuwe versie ontvangen.  Lucas vraagt aan de assessoren of zij morgen 220 
het bestuur kunnen verzoeken de nieuwe versie van het FSP te sturen zodat de 221 
FSR nog minimaal 1 dag voorbereidingstijd heeft voordat het op de OV wordt 222 
besproken.  223 
 224 
Lucas vraagt de raad om de nieuwe en oude versie te lezen, en alle vragen over dit 225 
document op de OV aan het bestuur te stellen. 226 
Lucas legt uit dat een KPI een Key Point Indicator is, die aangeeft wat het meetbare 227 
doel wordt. Bijvoorbeeld: volgend jaar een 80% rendement van diploma’s binnen 228 
N+1.  229 
 230 
Lucas geeft aan dat het moeilijk is dat niemand (ook niet het ministerie van 231 
OC&W) de financiële consequenties weet van het niet behalen van de 232 
prestatieafspraken. Het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk een financiële 233 
sanctie gaat komen voor universiteiten, of niet. Er komt dus vaak bluf vanuit het 234 
faculteitsbestuur of het CvB, maar in werkelijkheid weet niemand of die sancties 235 
wel of niet gaan komen. De FSR moet goed opletten bij de OV, vorig jaar gaf het 236 
bestuur bijvoorbeeld aan dat de KPI’s later met de FSR besproken zouden worden. 237 
Eerst zou het bestuur een eigen voorstel van KPI’s naar het CvB sturen, met de 238 
verwachting dat die toch niet aangenomen zou worden omdat ze ‘niet ambitieus 239 
genoeg’ zouden zijn, dus dan kon het bestuur ze na de afwijzing van het CvB met 240 
de FSR bespreken. Echter werden de voorstellen van het faculteitsbestuur 241 
allemaal geaccepteerd door het CvB, waardoor er niks meer te bespreken was met 242 
de FSR, want alle KPI’s waren al vastgesteld.  243 
 244 
Julia vraagt naar een mail met het concept GV reglement en het oude FSP. Ze gaat 245 
dit zelf naar iedereen sturen. Alle OV notulen staan op de Dropbox. Het is handig 246 
om het concept GV reglement, het FSP, en de laatste twee OV notulen te lezen.  247 
 248 
Lucas is woordvoerder, maar iedereen die vragen heeft over het document mag 249 
die vragen stellen.  250 
 251 
AP 150923-09 Julia mailt iedereen het concept GV reglement en het oude 252 
FSP zodat dit gelezen kan worden door iedereen voor de OV. De laatste twee 253 
OV notulen worden ook door iedereen gelezen.  254 
 255 
 256 
 257 
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• Vragen 258 
 259 
Lodewijk wil aan het bestuur vragen hoe zij hun transparantie naar de studenten 260 
en docenten gaan aanpassen naar aanleiding van alle gebeurtenissen afgelopen 261 
jaar. Lodewijk wil voorstellen om als FSR langs alle collegezalen te gaan, en te 262 
vragen of het bestuur daarbij zou willen aansluiten. Lodewijk gaat dit toevoegen 263 
op de agenda tijdens het vaststellen van de agenda.  264 
 265 
Gaby vraagt of iedereen zelf ook aantekeningen van de OV kan maken, zodat er 266 
daarna goed gecontroleerd kan worden of er niet belangrijke dingen missen in de 267 
OV notulen.  268 

7. Studentenenquête  269 
 270 
Sacha wil bespreken hoe de FSR zichtbaarder kan worden onder studenten. Ze heeft het 271 

idee om een enquête over de FSR uit te sturen naar alle studenten. Lodewijk oppert ook een 272 
‘klachtenbox’ over de FSR. Iedereen met ideeën voor meer zichtbaarheid kan Sacha mailen. 273 

 274 
AP 150923-10 Iedereen met ideeën over het verbeteren van de zichtbaarheid van de 275 

FSR kan Sacha mailen 276 

10.   FSR in de media 277 
 278 
AP 150923-11 Hannah gaat regelen dat Vilijam niet meer beheerder van de facebook 279 

is zodat de nieuwe PR commissieleden beheerder kunnen worden van de facebook 280 
 281 
Emre neemt het op zich te regelen dat er een groepsfoto en portretfoto’s van iedereen 282 

komen. Het beste moment is voor de PV, maar het is nog niet duidelijk of Catherine dan ook kan 283 
dus dat moet nog gevraagd worden.  284 

 285 
AP 150923-12 Emre regelt alles omtrent het maken van de raadsfoto’s 286 

11.   W.v.t.t.k. 287 
 288 

12.   Rondvraag en sluiting 289 
Alessandro vraagt naar het nieuwe Huishoudelijk Reglement. Dit wordt op de volgende PV 290 

geagendeerd.  291 
 AP 150923-13 Het nieuwe Huishoudelijk Reglement wordt voor de volgende PV 292 

geagendeerd 293 
 294 
Laura geeft aan dat de decaan heeft aan het VADO heeft voorgelegd of Hannah aanwezig 295 

mag zijn.  296 
 297 
Iedereen mag op de foto aandoen wat hij/zij zelf wil. 298 
 299 
Hannah sluit de vergadering om 18:52  300 
 301 
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Actiepunten 302 
AP 150831-07 Hannah en Julia zorgen voor de CoBo cadeaus 303 
AP 150923-01 Sacha en Jorien antwoorden op de email van Iris van de CSR over 304 
informatie selectieve masters, en beginnen met het verzamelen van informatie over 305 
selectieve masters 306 
AP 150923-02 Lucas, Lodewijk en Mathijs antwoorden op de email van de secretaris OR 307 
over de benoeming decaan 308 
AP 150923-03 Hannah zorgt voor een lijstje met de namen alle OC leden zodra alle OC’s 309 
zijn gevuld met de nieuwe leden  310 
AP 150923-04 De dossierhouders Financiën nemen contact met Den Boer voor een 311 
afspraak 312 
AP 150923-05 Voor het einde van deze week moet iedereen de benodigde informatie 313 
sturen naar Julia voor de onkostenvergoeding. 314 
AP 150923-06 Volgende week komt instemmingsrecht over facultaire begroting op de 315 
PVAP 150923-07 Lucas gaat in de OV notulen van vorig jaar kijken en contact opnemen 316 
met Jesse om te bekijken hoe de facultaire begroting vorig jaar is besproken 317 
AP 150923-08 Hannah stuurt de brief over de GV namens de FSR en de OR naar Sam  318 
AP 150923-09 Julia mailt iedereen het concept GV reglement en het oude FSP zodat dit 319 
gelezen kan worden door iedereen voor de OV. De laatste twee OV notulen worden ook 320 
door iedereen gelezen.  321 
AP 150923-10 Iedereen met ideeën over het verbeteren van de zichtbaarheid van de FSR 322 
kan Sacha mailen 323 
AP 150923-11 Hannah gaat regelen dat Vilijam niet meer beheerder van de facebook is 324 
zodat de nieuwe PR commissieleden beheerder kunnen worden van de facebook 325 
AP 150923-12 Emre regelt alles omtrent het maken van de raadsfoto’s 326 
AP 150923-13 Het nieuwe Huishoudelijk Reglement wordt voor de volgende PV 327 
geagendeerd 328 

 329 
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