
 

 

 
Aanwezigen: Maurits van de Sande, Anthony Leigh, Anne-fleur Slagt, Sona Shakverdian, Tjapko 
van Noort, Marlene Straub, Sasha Borovitskay, Maciek Bednarski, Annemyra van der Meulen, 
Chloë van den Berk. Joke de Vries, Arthur Salomons, Marjoleine Zieck, André Nollkaemper 
(Decaan). 
Notulist: Nina Visser 
 

Agenda 

1. Opening en Vaststellen agenda  1 
Raadslid Van de Sande opent de vergadering om 10:05.  2 

2. Vaststellen notulen  3 
De notulen zijn al vastgesteld, de actiepunten worden wel nog behandeld.   4 

 5 
AP151221-02 De FSR organiseert in september in samenwerking met de 6 
studieverenigingen een bijeenkomst over het curriculum en de reorganisatie, 7 
gefaciliteerd door het bestuur. 8 
AP160425-02 Zieck zoekt uit hoeveel niet-juristen de aangeboden minoren op de FdR 9 
volgen 10 
AP160425-05 De FSR schrijft een advies over het verbeteren van de werkgroep. 11 
 AP160606-01 De FSR stuurt besluit van het CvB naar bestuur. Zieck vertelt dat de kwestie 12 
met de Examencommissie is afgerond, op de diploma’s zullen ook extra punten komen te staan. 13 
De Vries licht toe dat dit vanaf 2017-2018 zal ingaan, omdat het technisch nogal ingewikkeld is. 14 
AP160606-02 Het bestuur houdt de FSR op de hoogte omtrent besluiten over REC-A. Zal 15 
worden verplaatst naar Pro Memorie. 16 
AP160606-03 Nollkaemper bevestigt zo snel mogelijk of er voor of na de zomer een 17 
regeling komt voor student-assistent vacatures. De Vries licht toe dat deze vacatures, net als 18 
andere functies, op de website zullen worden gezet. 19 
AP160606-04 De FSR geeft door wie plaats zal nemen in de NSE commissie. 20 
AP160606-05 Zieck stuurt de lijst keuzevakken master door aan de FSR. 21 
AP160606-06 Joke zoekt uit of er al een organogram is voor de FSR.  22 
 23 
Besluitenlijst 24 
425150633-03 De FSR stemt in met het reglement van de GV, mits de wijzigingen zoals 25 
verwoord in de OV van 150622 worden meegenomen. 26 
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 150928-01 Zodra er meer informatie  is over de curriculum herziening wordt deze met 27 
de FSR besproken. 28 
 150928-02 Zieck houdt bij elke OV een korte update over de stand van zaken rondom de 29 
heraccreditatie. 30 
 31 
Pro Memorie 32 
150420-02 In het FSP zal op relevante punten verwezen worden naar het bezuini-33 
gingsdocument. 34 
 150317-01 Den Boer zegt toe dat als er een facultair verdeelmodel komt, dit model 35 
besproken zal worden met de FSR 36 
150420-01 Nollkaemper zegt toe dat zware afspraken met de medezeggenschap niet in 37 
de zomer zullen worden gemaakt. De zomer houdt in half juli tot en met 1 september. 38 
150622-02 Opheffingsprocedures van masters die al waren afgesproken voor dat het 39 
experiment met de GV begon, vallen buiten de regeling omtrent het invoeren en opheffen 40 
van opleidingen in het GV reglement. 41 
160208-01 Voorstellen voor de OER moeten voor de deadline van het bestuur worden 42 
opgestuurd (1oktober). 43 
AP160606-02 Het bestuur houdt de FSR op de hoogte omtrent besluiten over REC-A. 44 
 45 

3. Mededelingen  46 
- Nollkaemper vertelt dat er een opvolger is gevonden voor Dirk Jan den Boer. Jan Dijk 47 

zou hem interim opvolgen, maar hij komt nu helemaal over per januari. Raadslid Van 48 
de Sande geeft aan al te hebben gevraagd of de FSR kennis met hem kan maken en 49 
vraagt of het goed is als hij contact opneemt met Dijk voor een afspraak. Nollkaemper 50 
antwoordt bevestigend. 51 

- Zieck vertelt dat het bestuur naar New York gaat en dat ze daar zullen proberen een 52 
alumnibijeenkomst te organiseren. 53 

4. Bachelorcurriculum  54 
Raadslid Leigh vraagt zich af waarom NIBPR helemaal aan het eind van de bachelor 55 

plaatsvindt, nadat er andere privaatrechtelijke vakken al zijn gegeven en er een moot court is 56 
geweest. Salomons legt uit dat het een gecompliceerde puzzel was, mede door de civiel effect 57 
eisen. Uiteindelijk is  voor deze volgorde gekozen. Nollkaemper licht toe dat er goede gronden 58 
zijn om dit vak aan het eind te doen. Daarnaast kwam het moot court idee later en is het laatste 59 
blok van jaar twee hiervoor de enige plek. Raadslid Leigh vraagt of het een idee is om tijdens 60 
Inleiding Privaatrecht aandacht te besteden aan het procesrecht. Salomons vertelt dat daar nu 61 
naar wordt gekeken en de nadruk bij dat vak zal liggen op het vermogensrecht. Ook is er een 62 
discussie over of in Inleiding Privaatecht ook een inleiding moet komen in het personen- en 63 
familierecht. Salomons concludeert dat het dan wel heel veel wordt om ook procesrecht te 64 
behandelen, omdat studenten net pas zijn begonnen.  Zieck stelt voor om bij de inleiding van de 65 
moot court de basics van procesrecht mee te nemen. Salomons geeft aan dat dit zeker een optie 66 
is. 67 

Raadslid Van de Sande vraagt zich af of de zes-punts vakken in het derde blok blijven. Deze 68 
indeling wordt zowel door docenten als studenten als nadelig ervaren en Raadslid Van de Sande 69 
vraagt zich af er manieren zijn om dit meer te spreiden. Salomons zou dit het liefst niet hebben, 70 
maar de faculteit zit vast aan 8-8-4 en het is niet gelukt om daar vanaf te komen. Er wordt 71 
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gezocht naar een systeem om af te zijn van snelle herkansingen, die het gevolg zijn van de 72 
bermvakken. Salomons vertelt dat daar binnenkort een voorstel voor zal komen. Het is met 73 
name voor docenten een probleem om op tijd na te kijken voor de herkansing. Raadslid Van de 74 
Sande wil weten of docenten hier ook vrede mee hebben, aangezien ook het lesgeven in een 75 
kort blok als vervelend wordt ervaren. Nollkaemper licht toe dat de faculteit sowieso tegen dit 76 
systeem is, maar dat het vorige College dit besluit  nu eenmaal heeft genomen. Met de wijziging 77 
van het CvB hoopt het bestuur dat er een nieuwe wind gaat waaien op dit punt. 78 

Raadslid Van de Sande is benieuwd of de keuzevakken raakvlak moeten hebben met het 79 
recht of dat je ieder keuzevak kan kiezen. Nollkaemper vertelt dat er hele tracks worden 80 
gegeven binnen de faculteit en dat er daarnaast minoren kunnen worden gevolgen op andere 81 
faculteiten worden. Zieck voegt toe dat ook de buitenland optie blijft bestaan. Nollkaemper gaat 82 
er wel vanuit dat studenten die keuze maken gericht op een zo sterk mogelijke opleiding. 83 

Raadslid Van de Sande vraagt zich af of het carrousel blok gevolgen heeft voor de master. 84 
Nollkaemper antwoordt ontkennend, het is zekere zin juist bedoelt als opwarmertje voor 85 
bepaalde masters. 86 

Raadslid Van de Sande vraagt of Rechtswetenschappelijk Onderzoek hetzelfde is als TPO. 87 
Salomons antwoordt bevestigend, het is nu alleen geen bermvak meer. Raadslid Van de Sande 88 
vraagt of hetzelfde geldt voor Geschiedenis van het Europese Publiek- en Privaatrecht, omdat 89 
Europese Rechtsgeschiedenis alleen over publiekrecht ging.  Salomons geeft aan dat dit nog 90 
moet worden besproken, maar dat dit wel te verwachten is. 91 
 92 
Salomons licht toe dat dit curriculum als OER voorstel bij de FSR komt en het bestuur hoopt niet 93 
dat de FSR dan nog met bedenkingen komt. Ook zal de overgangsregeling worden opgenomen. 94 
Salomons wil graag iemand uit de huidige FSR die nu in de bachelor zit in de commissie willen. 95 
Raadslid Van de Sande geeft aan dat de FSR zo snel mogelijk met een kandidaat komt. Ook is hij 96 
benieuwd of de FSR in kan gaan op de overgangsregeling. Salomons geeft aan dat dit in 97 
november kan. 98 
 99 
AP 160926-01 De FSR komt met een kandidaat voor de overgangsregelingcommissie.  100 

5. FSP 101 
Raadslid Borovitskaya vraagt zich af hoe het bestuur internationalisering en samenwerking 102 

met PPLE voor zich ziet. Nollkaemper licht toe dat het streven is om meer internationale 103 
inzichten te verwerken in het onderwijs en meer inspirerende werkgroepen. Daarbij wil het 104 
bestuur graag gebruik maken van de inzichten die zijn opgedaan bij PPLE, omdat het een 105 
kleinschalige opleiding is waar is geëxperimenteerd met nieuwe onderwijsvormen. Daarnaast 106 
wordt er gewerkt aan de schakeling van PPLE studenten naar de opleiding Rechtsgeleerdheid. 107 
Salomons wil dat de honours ook gaan meelopen bij PPLE.  108 

Raadslid Van de Sande vraagt zich af waaruit selectiviteit bestaat bij de masters. Zieck legt 109 
uit dat UvA centrale ontwikkelingen worden afgewacht. De toelatingseisen zijn vooral Engelse 110 
taal en een motivatiebrief. Daar zal het voorlopig bij blijven. Daarnaast legt Zieck uit dat om heel 111 
weinig  masters gaat, namelijk: de onderzoeksmasters, international criminal law en 112 
informatierecht. Het gaat om European Private Law en International and European Law. 113 

Raadslid Van de Sande vraagt zich af of de 25 geslaagden grens geldt. Zieck bevestigt dit, 114 
maar geeft aan dat die grens nu nog niet onverkort wordt gehandhaafd. Nollkaemper voegt 115 
daaraan toe dat dit niet los te zien is van de financiële situatie en de bezuinigingen. In een 116 
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situatie waar geld geen rol speelt, is de faculteit veel vrijer in deze afweging. Zieck vertelt dat er 117 
komende jaren strikter wordt gehandhaafd, maar dat er ook per master en track wordt gekeken 118 
naar vakken. 119 

Raadslid Van de Sande heeft begrepen dat financiën voor promovendi uit de tweede en 120 
derde geldstroom komen en is benieuwd of dit gevolgen heeft voor de onafhankelijkheid van 121 
onderzoek. Nollkaemper licht toe dat de vorige decaan daarvoor heeft gekozen vanwege de 122 
bezuinigingen. Dit raakt niet aan de onafhankelijkheid in de tweede geldstroom, wel is het 123 
eventueel een risico bij financiering uit de derde geldstroom. De faculteit zet zwaar in op 124 
promovendi uit de tweede geldstroom. Als het zich voor doet dat financiering komt uit de derde 125 
geldstroom, zal goed worden gekeken naar de waarborgen voor de onafhankelijkheid van 126 
promovendi.  127 

Raadslid Van de Sande is benieuwd naar de samenwerking met andere faculteiten in REC A. 128 
Nollkaemper vindt het eigen karakter van de opleiding het belangrijkste, dus samenwerking 129 
moet niet raken aan het eigen karakter. Het zal vooraal gaan om BackOffice, bijvoorbeeld 130 
administratie, IC en financiën.  131 

 132 

6. Reglement 133 
Nollkaemper had gehoopt dat de FSR eventuele inconsistenties had ontdekt. Raadslid Van 134 

de Sande vertelt dat de FSR op dit moment nog geen aan- of opmerkingen heeft. 135 

7. Begroting  136 
Raadslid Bednarski heeft begrepen dat er 5 miljoen moet worden bezuinigd. Raadslid 137 

Bednarski heeft dit bedrag echter niet terug kunnen vinden onder het kopje lasten in de 138 
begroting. Nollkaemper legt uit dat deze begroting niks te maken heeft met het 139 
bezuinigingsdocument. Dit document moest er procedureel gezien komen. Voor half december 140 
moet er een overeenstemming zijn met het CvB over de bezuinigingen.  Het nieuwe document 141 
bevat een bezuinigingsagenda en investeringsagenda. Nieuwe begroting wordt snel ingeruild 142 
door een bezuingingsdocument.  143 

Raadslid Shakverdian is benieuwd waarom de bijdrage voor het Asser-instituut constant 144 
blijft.  Nollkaemper legt uit dat het vroeger een interfacultair instituut was en dat de UvA 145 
penvoerder was. Het geld hiervoor loopt nog steeds via CvB en dus blijven toezeggingen vanuit 146 
het College naar Asser onaangetast. Er is dus sprake van een waterdicht schot tussen de 147 
geldstromen voor de faculteit en het instituut. Nollkaemper wil daarnaast aangeven dat Asser 148 
ook voor deze faculteit kansen biedt. 149 

Raadslid Shakverdian wil ook graag weten uit welk budget de creatie van beleidsruimte 150 
voor onderzoek wordt betaald. Nollkaemper geeft aan dat sinds vorig jaar onderzoek en 151 
onderwijs gescheiden zijn. Nollkaemper stelt een simpele uitlegsessie voor met  152 
Jan Dijk. Het viel raadslid Shakverdian dat er veel meer geld gaat naar contract onderwijs dan 153 
naar onderzoek. Nollkaemper legt uit dat dit komt omdat de onderzoeksmarkt groot is en die 154 
van onderwijs niet.  155 

Raadslid Van Noort merkt op dat er in hoofdstuk 2.2 staat dat er geen convenantafspraken 156 
en is benieuwd of er wel gegevens zijn over de cijfers die  in het format worden overlegd. 157 
Nollkaemper legt uit dat er geen convenant is, is dat het CvB een te hoog rendement wilde. 158 
Nollkaemper wil eerst het strategisch plan met de medezeggenschap bespreken en vervolgens 159 
met het CvB een nieuw convenant bespreken. Wel is er discussie of er niet moeten worden 160 
afgestapt van KPI’s  en stappen moeten worden genomen naar een meer kwalitatieve 161 
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beoordeling van de doelstellingen van de faculteit. Daarnaast merkt Nollkaemper op dat de  162 
KPI’s en het FSP bijna niet aan elkaar raken. Het bestuur wil dus met het CvB in gesprek over 163 
KPI’s.  164 

Raadslid Van Noort merkt op dat in hoofdstuk 3 niet alle kerngetallen uit het format zijn 165 
overgenomen. Raadslid van Noort hoopt dat ze in de volgende begroting wel iets meer 166 
overeenkomen.  167 

Raadslid Van Noort merkt ook op dat niet alle externe baten uit het format zijn 168 
overgenomen. Nollkaemper wil dit graag doorverwijzen naar Jan Dijk. Raadslid Van Noort zal 169 
specifieke vragen aan hem stellen. 170 

 171 
AP160926-02 het bestuur stuurt de FSR zo snel mogelijk de begroting en de 172 

gebruikelijke convenantgegevens. 173 
 174 
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8. Informatievoorziening 175 

- Blackboard en de zichtbaarheid van e-mailadressen. Raadslid Van de Sande licht toe 176 
dat alle deelnemers van een vak op Blackboard zichtbaar zijn, met daarachter hun e-177 
mail adressen. Het is de FSR opgevallen dat er op deze manier gericht reclame kan 178 
worden gemaakt door derden partijen. Raadslid Van de Sande is benieuwd of daar iets 179 
tegen gedaan kan worden en of er rekening kan worden gehouden  bij het nieuwe 180 
Blackboard. Salomons zal dit navragen bij de ICT-er. Wanneer studenten reclame 181 
maken via Blackboard wordt er hard ingegrepen. Over het nieuwe programma is nog 182 
niets bekend.  183 

- Eerstejaarsstudenten en mentoraat. Raadslid Van de Sande is benieuwd of er nieuwe 184 
ontwikkelingen zijn rond de eerstejaars studenten. Salomons geeft aan dat de 185 
structuur hetzelfde is, maar dat er wel er iets meer studenten zijn en er een nieuwe 186 
mentoraatcoördinator is. Vernieuwing is dit jaar met name in het tweede jaar, waar 187 
Nathalie den Hollander de nieuwe jaarcoördinator is. 188 

- Examencommissie. Raadslid Van de Sande licht toe dat volgens de Handreiking een 189 
Opleidingsdirecteur geen zitting mag nemen in de Examencommissie, wat nu wel het 190 
geval is bij mevrouw Reinhartz en hij is benieuwd of dit zo blijft. Nollkaemper stelt dat 191 
prof. Reinhartz is teruggetreden als Opleidingsdirecteur. De toelichting van de faculteit 192 
staat op de website en een verkorte reactie stond in de Folia. Raadslid van de Sande 193 
licht toe dat het Folia stuk van de vorige FSR kwam. Daarnaast wil Raadslid Van de 194 
Sande weten of de uitspraken van Karen Maex tijdens het UCO overleg een rol hebben 195 
gespeeld bij deze beslissing. Nollkaemper heeft Maex gesproken, maar dit heeft geen 196 
rol gespeeld bij het besluit. Nollkaemper licht toe dat in de wet ook staat dat 197 
deskundigheid moet worden gewaarborgd. Om redenen die in de reactie staan, 198 
gekoppeld aan het feit dat prof. Reinhartz op uitdrukkelijk verzoek van studenten 199 
Opleidingsdirecteur is geworden, is voor deze wetconforme constructie gekozen. 200 
Raadslid Van de Sande vraagt of zo’n zelfde constructie zich in de toekomst zou kunnen 201 
voordoen. Nollkaemper vindt het een hele specifieke situatie die zich niet vaak nog een 202 
keer zal voordoen. Het gaat om een opleiding ging die werd beëindigd, waar prof. 203 
Reinhartz de enige was met de deskundigheid op dit specifieke gebied. Salomons 204 
vertelt dat Maex bij de UCO ook heeft gezegd dat de tekst van de Handreiking nog een 205 
keer goed moet worden bekeken, aangezien deze erg stellig is ten opzichte van de 206 
wettekst is. De FSR dacht dat het misschien een optie was om omwille van de 207 
deskundigheid iemand extern in te schakelen. Raadslid Leigh vraagt per wanneer prof. 208 
Reinhartz terugtreedt. Nollkaemper vertelt dat over de exacte data nog wordt overlegt, 209 
omdat prof. Reinhartz nog taken heeft te vervullen als Opleidingsdirecteur. 210 

- HvA-UvA.  Raadslid Van de Sande wil graag weten wat de gevolgen zijn van de splitsing 211 
van HvA en de UvA voor de FdR. Salomons vertelt dat dit onbekend is. Nollkaemper 212 
licht toe dat het traject van besluitvorming onbekend is, dat het vooral het CvB raakt en 213 
dat het de samenwerking op de werkvloer niet hoeft te raken. Een voorbeeld hiervan is 214 
dat succesvolle HvA-ers  nog wel kunnen instromen in de bachelor. Salomons voegt 215 
daaraan toe dat Maex in de UCO zei dat alles doorgaat, tenzij het niet zinvol is.  216 
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- Stand van zaken verhuizing (o.a. werkgroepruimtes). Raadslid Van de Sande wil graag 217 
weten of het zwart op wit staat dat er geen daglichtloze werkgroepruimtes komen in 218 
REC-A. De Vries bevestigt dat dit is overeengekomen, maar legt uit dat het niet is 219 
ondertekend. Nollkaemper legt uit dat er een stuurgroep REC A is waarin dit specifieke 220 
dossier is afgerond en besloten dat de ruimtes niet zo worden ingericht. Raadslid Van 221 
Noort wil graag weten wat het verschil is tussen de stuurgroep en de projectgroep. De 222 
Vries licht toe er een projectgroep is, een programmagroep en een stuurgroep. 223 
Raadslid Van Noort is benieuwd in hoeverre het bestuur denkt dat de 224 
medezeggenschap constructief kan bijdragen aan de verhuizing. Zijn ervaring is dat de 225 
medezeggenschap informatie vooral achteraf krijgt. Nollkaemper vertelt  dat de 226 
primaire kwestie de verhuisdatum is. De invulling van REC-A is in hoge mate van detail 227 
neergelegd, de keuzes zijn dus veelal al gemaakt. De Vries stelt dat er heel vaak een 228 
oproep uitgegaan is naar studenten, maar dat daar weinig respons op kwam. Ook praat 229 
Daan Dutihl regelmatig met studenten. Raadslid Van Noort heeft begrepen van Cees 230 
van der Wolf dat er nog wel enige ruimte is voor wijzigingen. Nollkaemper geeft aan 231 
zich in te zetten voor het intern volgen van onderwijs. Raadslid Van Noort is benieuwd 232 
naar de entree. De Vries legt uit dat er wordt geprobeerd om de entree nadrukkelijk 233 
voor rechtenstudenten te maken. Nollkaemper ziet graag groot bord op het gebouw, 234 
net als bij de Amsterdam Business School. Raadslid Van Noort vraagt of er nog plannen 235 
zijn om ruimtes te verplaatsen. Nollkaemper antwoordt dat het enige grote dossier wat 236 
er nu nog ligt, de plaatsing onderwijsruimtes is op de eerste verdieping en cafetaria.  237 

- Midterm review van UvA. Nollkaemper legt uit dat de Midterm review een 238 
instellingsplan is waar beoordelingspunten voor de faculteit in staan. Één van deze 239 
verbeterpunten is het verbeteren van de relatie van de FSR tot de studentenachterban. 240 
Nollkaemper zou hierover graag een standpunt van de FSR ontvangen.  241 
 242 
AP160926-03 Het bestuur stuurt de midterm review naar de FSR en de FSR 243 
koppelt hun reactie terug aan het bestuur. 244 

 245 

9. W.v.t.t.k. 246 
- Heraccreditatie. Zieck legt uit dat er in het duister wordt getast. Zieck legt uit dat alle 247 

opleidingen moeten worden geheraccrediteerd. Dit is een landelijke exercitie met 248 
clustervisitaties, waarbij wij samen zitten met de VU, Eramsus en Nyenrode. Er moet 249 
een externe partij worden ingehuurd en er is besloten dat daar een Europese 250 
aanbesteding voor moet komen. Nu zitten we midden in een Europese 251 
aanbestedingsprocedure, waardoor het momenteel onduidelijk is hoe de 252 
werkschema’s lopen. Er wordt uitgegaan van een visitatie in juni, maar dat is niet 253 
zeker. Het Ministerie moet de accreditatie termijnen formeel gaan oprekken. Hopelijk 254 
wordt het binnen het huidig academisch jaar gehouden, anders moet er meer worden 255 
meegenomen in de zelfstudies.  De volgende grote stap is de OC’s.  256 

10. Rondvraag en sluiting 257 
- Raadslid Van Noort wil graag doorgeven dat er binnen de CSR de sfeer heerst dat er 258 

geen informatie bekend is over de verhuizing. Dit is niet  zijn sentiment, maar het 259 
sentiment dat heerst. Raadslid Van Noort wil aangeven dat het dus misschien soms mis 260 
is gegaan met de informatievoorziening en inwinning bij de verhuizing. Raadslid Van 261 

http://www.nyenrode.nl/
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Noort is benieuwd hoe het bestuur hier tegenover staat. Nollkaemper denkt dat het 262 
een wederzijds belang is van medewerkers, studenten en bestuur om gezamenlijk op 263 
te trekken wat betreft informatievoorziening. Het is lastig dat het moment van de 264 
verhuizing zo in de lucht hangt. Raadslid Van Noort is benieuwd of het mogelijk is om 265 
studenten deel te laten nemen aan een projectgroep. De Vries geeft aan dat het bestuur 266 
dit heel graag zo zou zien. Raadslid Van Noort en De Vries zullen dit verder samen 267 
bespreken. 268 

- Raadslid Shakverdian houdt zich dit jaar bezig met het dossier diversiteit en is 269 
benieuwd hoe onze faculteit zich met dit punt bezig houdt. Nollkaemper heeft 270 
gesprekken gevoerd met de Commissie Diversiteit en daar is besproken dat de FdR 271 
nooit beleid heeft gevoerd op dat punt. Nollkaemper wil  graag het rapport en de 272 
conceptie daarvan binnen het College afwachten. Daarna zal worden gekeken wat er op 273 
deze faculteit kan gebeuren. Het is Nollkaemper wel opgevallen dat er op meerdere 274 
plekken beleid wordt gevoerd. Zo is SEP (standaard evaluatie protocol), voor het 275 
onderzoek van alle faculteiten, ook bezig met diversiteit. 276 

- Councilor Straub wants to discuss the language used during the OV. The FSR has 277 
noticed big points this upcoming year are internationalisation and diversification. Not 278 
everything needs to be discussed in English, for some subjects are too technical to be 279 
discussed in English. Councilor Straub is nevertheless convinced that it would make 280 
sense to have more meetings in English. Nollkaemper is uncomfortable with the last 281 
part of the meeting being in English. It depends on what is on the agenda and what 282 
language people feel comfortable with. Nollkaemper emphasizes that this is the the 283 
FSR’s meeting so if they decide to speak English. He advices the FSR to think carefully 284 
about the efficiency and quality of the meetings when deciding on the language. The 285 
FSR will discuss with the OR if they will reserve some ‘English time’ during the GOV. 286 

 287 
AP160926-04 The FSR will propose a form regarding language for the OV’s before 288 
the next OV. 289 
 290 
- Secretaris Visser vraagt wanneer de nieuwe assessoren beginnen en of zij er volgende 291 

vergadering ook bij zullen zijn. De Vries geeft aan dat ze al zijn begonnen en dat ze er 292 
waarschijnlijk volgende vergadering wel bij zullen zijn.  293 

 294 
Raadslid Van de Sande sluit de vergadering om 11:40 295 
 296 
Actiepunten 297 
AP151221-02 De FSR organiseert in september in samenwerking met de 298 
studieverenigingen een bijeenkomst over het curriculum en de reorganisatie, 299 
gefaciliteerd door het bestuur. 300 
AP 160926-01 De FSR komt met een kandidaat voor de overgangsregelingcommissie.  301 
AP160926-02 het bestuur stuurt de FSR zo snel mogelijk de begroting en de 302 
gebruikelijke convenantgegevens. 303 
AP160926-03 Het bestuur stuurt de midterm review naar de FSR en de FSR koppelt hun 304 
reactie terug aan het bestuur. 305 
AP160926-04 The FSR will propose a form regarding language for the OV’s before the 306 
next OV. 307 
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 308 
Besluitenlijst 309 
425150633-03 De FSR stemt in met het reglement van de GV, mits de wijzigingen zoals 310 
verwoord in de OV van 150622 worden meegenomen. 311 
 150928-01 Zodra er meer informatie  is over de curriculum herziening wordt deze met 312 
de FSR besproken. 313 
 150928-02 Zieck houdt bij elke OV een korte update over de stand van zaken rondom de 314 
heraccreditatie. 315 
 316 
Pro Memorie 317 
150420-02 In het FSP zal op relevante punten verwezen worden naar het bezuini-318 
gingsdocument. 319 
 150317-01 Den Boer zegt toe dat als er een facultair verdeelmodel komt, dit model 320 
besproken zal worden met de FSR 321 
150420-01 Nollkaemper zegt toe dat zware afspraken met de medezeggenschap niet in 322 
de zomer zullen worden gemaakt. De zomer houdt in half juli tot en met 1 september. 323 
150622-02 Opheffingsprocedures van masters die al waren afgesproken voor dat het 324 
experiment met de GV begon, vallen buiten de regeling omtrent het invoeren en opheffen 325 
van opleidingen in het GV reglement. 326 
160208-01 Voorstellen voor de OER moeten voor de deadline van het bestuur worden 327 
opgestuurd (1oktober). 328 
AP160606-02 Het bestuur houdt de FSR op de hoogte omtrent besluiten over REC-A. 329 
 330 
 331 
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