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FSR en OR Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Universiteit van Amsterdam
Aanwezig OR: Dirk Korf (voorzitter), Radboud Winkels, Jack-Jan Wirken, Marco Loos, Ine
van Zeeland, Heather Kurzbauer, Maarten den Heijer, Beatrijs van Schilfgaarde, Nuria
Ramos Martin, Tesseltje de Lange en Pieterbas Buijs (notulen).
Aanwezig FSR: Maurits van de Sande (voorzitter), Tjapko van Noort, Anne Fleur Slagt,
Marlene Straub en Sona Shakhverdian.
Betreft vooroverleg Gezamenlijke Overlegvergadering 8 mei
a) Actiepunten GOV 6 februari 2017
Alle openstaande actiepunten lijken te zijn opgevolgd. Ine checkt of de uitkomsten van
de NSE op het intranet staan.
b) Samenwerking OR – FSR
Op basis van de evaluatie zijn er twee bespreekpunten voor de GOV:
(i) GOV opnemen in faculteitsreglement.
Beide raden zijn het er over eens dat in het faculteitsreglement zou moeten worden
opgenomen dat er tenminste 4x per jaar een gezamenlijke overlegvergadering
plaatsvindt tussen FSR, OR en Bestuur.
De FSR stelt voor om naast het faculteitsreglement ook een intern huishoudelijk
reglement op te stellen. De OR is hier in eerste instantie geen voorstander van. Dit lijkt
ook niet nodig te zijn aangezien beide raden in het huidige voorstel volledig hun eigen
rechten behouden. Mocht blijken dat de vertrouwensregel (punt ii) geformaliseerd wordt,
dan lijkt het wél van belang hierover e.e.a. schriftelijk vast te leggen.
(ii) Formaliseren van de vertrouwensregel
De medezeggenschapsraden zijn voorstander van het formaliseren van de
vertrouwensregel in het faculteitsreglement. De decaan heeft aangegeven dat deze
vertrouwensregel er informeel sowieso al is. Hij wil deze ook niet verder formaliseren met
als argument dat hij dit dan ook gelijk vastlegt voor zijn opvolgers. Hoewel de FSR en OR
wel voor formalisering zijn, geven beide raden ook aan hier geen breekpunt van te willen
maken.
c) Docentprofessionalisering (Engels en ICT-skills)
De FSR geeft aan dat het niveau van het Engels van een deel van de docenten
verbetering behoeft. Dit speelt met name bij de Bachelor en gedeeltelijk bij PPLE.
Volgens de OR spelen er meerdere aspecten mee. Zo kan het zijn dat docenten officieel
wel voldoen aan het vereiste niveau (C1), maar zij het in de praktijk toch nog lastig
vinden om ook college te geven in het Engels. Desondanks wordt het probleem herkend
door de OR. Voor een deel van de docenten geldt ook dat zij verplicht in het Engels
moeten zijn gaan lesgeven zonder hier verder voldoende in ondersteund te zijn. In het
verleden zijn er wel een aantal cursussen gegeven voor docenten, hiervoor konden zij
zich op vrijwillige basis inschrijven. Die mogelijkheid bestaat op dit moment niet meer.
Wat betreft ICT-skills gaat het om eenvoudige vaardigheden als het maken van een
overzichtelijke PowerPoint presentatie. De FSR gaat er vanuit dat dit in een uurtje te
leren is. De OR denkt dat dat niet het geval is. Bij sommige docenten zal dat
waarschijnlijk überhaupt niet meer lukken. Voor die laatste groep is goede ICT
ondersteuning dan ook zinvoller.
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Tenslotte wordt vanuit de OR nog de vraag opgeworpen in hoeverre het zinvol is om een
apart traject in te richten rondom Engels en ICT-skills. Wanneer uit evaluaties blijkt dat
het niveau van docenten op een specifiek onderwerp tekortschiet, is het de
verantwoordelijkheid van de betreffende docent en de afdelingsvoorzitter om hier iets
mee te doen.
De FSR zal het onderwerp inbrengen tijdens de GOV.
d) Update huisvesting
OR en FSR spreken af allereerst te vragen naar de stand van zaken. Verdere
aandachtspunten zijn nog:
(i)
Hoe wordt er voor gezorgd dat er voldoende studieplekken zijn voor
rechtenstudenten in de bibliotheek?
(ii)
Lukt het om alle collegezalen op tijd af te krijgen? en
(iii)
Wat is plan B als blijkt dat de verbouwing en de verhuizing niet zijn afgerond
in de laatste week van augustus?
e) Opleidingscommissies binnen de FdR
Marco heeft het uitgebreide conceptstuk van de projectgroep opleidingscommissies al
eerder gedeeld met de OR. Tijdens het overleg geeft hij een korte samenvatting van de
stand van zaken.
Wat met name van belang is voor de medezeggenschapsraden op dit moment is dat de
Wet Versterking Bestuurskracht uitgaat van verkiezingen voor OC leden. Er mag voor
gekozen worden hiervan af te wijken en leden te benoemen, maar dat besluit moet
jaarlijks opnieuw bekrachtigd worden. En dus jaarlijks ter instemming worden voorgelegd
aan de OR en de FSR. Wanneer één van beide raden hiermee niet instemt, is de faculteit
verplicht verkiezingen te organiseren.
Bovenstaande betekent echter niet dat de benoemingstermijn niet langer kan zijn dan
één jaar. Idealiter wordt er gewerkt via een dakpanconstructie (een rooster van
aftreden).
De decaan heeft al aangegeven in ieder geval komend jaar nog te willen werken met
benoemingen.
De FSR stuurt vandaag of morgen een advies over de wijze van benoeming naar de
decaan. De OR ontvangt hiervan een kopie.
Tijdens de GOV zal de decaan gevraagd worden naar de stand van zaken en de beoogde
fasering.
f) Vluchtelingstudenten op de FdR
De FSR werkt aan een advies rondom het thema. Dat wordt morgen aan de decaan
gestuurd, met een kopie aan de OR.
De FSR vindt het van belang dat de FdR beleid ontwikkelt op het gebied van
vluchtelingenstudenten. Op dit moment worden deze studenten niet gefaciliteerd om zich
aan te melden, terwijl dat op andere universiteiten wel gebeurt. Daarnaast is er een
aantal studenten dat hier is afgewezen terwijl zij op andere rechtenfaculteiten wel
worden aangenomen. Voor de raad is het niet duidelijk wat precies de redenen zijn voor
het afwijzen van deze studenten. Mogelijk ligt dit aan het niveau van het Engels en/of
hun eerdere diploma’s. De raad wil het bestuur vragen nog eens extra goed naar het
vraagstuk te kijken en bijvoorbeeld ook te onderzoeken hoe andere universiteiten dit
faciliteren. Ook al betreft het slechts een klein aantal studenten, vindt de FSR het van
belang dat hier beleid op wordt gevoerd.
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De OR geeft aan dat in deze tijden van bezuinigingen waarschijnlijk weinig ruimte is voor
uitgebreide extra programma’s. Tegelijkertijd onderkent hij het belang van beleid op dit
onderwerp. De FSR vraagt de OR om op dit onderwerp ook input te leveren tijdens de
GOV, dit doet de OR graag.
Aangezien Marjoleine Zieck voorzitter is van een UvA-brede projectgroep op dit gebied,
lijkt de GOV het aangewezen moment om hierover van gedachten te wisselen.
Actielijst
Nr Wat
1
Checken of uitslag NSE op intranet staat
2
Advies FSR over benoeming OC leden naar OR
3
Advies FSR over vluchtelingenstudenten naar OR
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Wie
Ine
FSR
FSR

Deadline
7-5-2017
2-5-2017
2-5-2017

