
 

 

 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 
Catherine van Es 4 
Afwezig:  5 
Notulist: Gaby Lunansky 6 

Agenda 7 

1. Opening en vaststellen agenda  8 
Hannah opent de vergadering om 17:56 9 

       Agendapunt ’transparantie’ wordt verplaatst naar volgende week  10 

2. Vaststellen notulen   11 
De notulen van de vorige week worden volgende week vastgesteld omdat ze deze week niet 12 

geprint konden worden  13 
 14 

AP 150831-07 Hannah en Julia zorgen voor de CoBo cadeaus 15 
AP 150923-01 Sacha en Jorien antwoorden op de email van Iris van de CSR over  16 
informatie selectieve masters, en beginnen met het verzamelen van informatie over  17 
selectieve masters 18 
AP 150923-02 Lucas, Lodewijk en Mathijs antwoorden op de email van de secretaris OR  19 
over de benoeming decaan 20 
AP 150923-03 Hannah zorgt voor een lijstje met de namen alle OC leden zodra alle OC’s 21 
zijn gevuld met de nieuwe leden  22 
AP 150923-04 De dossierhouders Financiën nemen contact met Den Boer voor een 23 
afspraak 24 
AP 150923-05 Voor het einde van deze week moet iedereen de benodigde informatie 25 
sturen naar Julia voor de onkostenvergoeding. 26 
De onkostenvergoeding is verlaagd van 115 naar 112 euro per maand.  27 
AP 150923-06 Volgende week komt instemmingsrecht over facultaire begroting op de PV 28 
AP 150923-07 Lucas gaat in de OV notulen van vorig jaar kijken en contact opnemen met 29 
Jesse om te bekijken hoe de facultaire begroting vorig jaar is besproken 30 
AP 150923-08 Hannah stuurt de brief over de GV namens de FSR en de OR naar Sam  31 

   Oudemanhuispoort 4-6 
1012 CN Amsterdam 

(020) 525 3446 
fdr@studentenraad.nl 
studentenraad.nl/fdr 

       
 

 Datum 
Tijd 

Woensdag, 30 september 2015 
17:45 uur aanvang Locatie OMHP A2.03 

Contactpersoon Hannah van Kolfschooten 

E-mail fsr-fdr@uva.nl 



 

Pagina 2 ~ 6 

AP 150923-09 Julia mailt iedereen het concept GV reglement en het oude FSP zodat dit 32 
gelezen kan worden door iedereen voor de OV. De laatste twee OV notulen worden ook 33 
door iedereen gelezen.  34 
AP 150923-10 Iedereen met ideeën over het verbeteren van de zichtbaarheid van de FSR 35 
kan Sacha mailen 36 
AP 150923-11 Hannah gaat regelen dat Vilijam niet meer beheerder van de facebook is 37 
zodat de nieuwe PR commissieleden beheerder kunnen worden van de Facebook. 38 
Jorien is de nieuwe beheerder 39 
AP 150923-12 Emre regelt alles omtrent het maken van de raadsfoto’s 40 
AP 150923-13 Het nieuwe Huishoudelijk Reglement wordt voor de volgende PV 41 
geagendeerd 42 

 43 

3. Binnengekomen post 44 
Er is een uitnodiging binnengekomen voor een training over UvA Data. Het lijkt Hannah 45 

handig als mensen die iets met de OER gaan doen naar de training gaan.  46 
Hannah heeft alle CoBo’s in de google agenda gezet. Morgen is de ACTA borrel om 17 uur. 47 

Lucas en Mathijs gaan daar heen.  48 
Hannah kan zelf niet in verband met de focusgroep over de benoeming van de decaan. Daar 49 

mogen mensen ook aansluiten.  50 
De klankbordsessie ‘ICT strategie 2015-2020’ is aanstaande maandag. Dit kan via facebook 51 

worden gedeeld. Hannah moet nog bekijken hoe laat dat is, want dat staat niet in de uitnodiging. 52 
 53 
AP 150930-01 Hannah zoekt uit wanneer de klankbordsessie ICT strategie is, en 54 

Jorien deelt deze sessie via de facebook 55 
 56 
Er is ook een  ‘Docent van het Jaar kickoff’. Daar staat helaas ook geen tijd bij.  57 
De FSR FGW heeft een advies gestuurd naar de CSR over de benoeming van de decaan. De 58 

FSR FGW vraagt de FSR’en ook een advies over dit onderwerp naar de CSR te sturen. Hannah 59 
zou dat graag willen om ook een ander geluid te laten horen.  60 

Catherine en Julia hebben een uitnodiging gehad over het kiezen van de PPLE OC 61 
studenten, om bij de gesprekken aanwezig te zijn. Er is ook een afspraak gepland over het 62 
doorstromen van de PPLE rechtenstudenten naar de masters in verband met de civiel effect 63 
discussie. Julia en Catherine hebben ook een gesprek gehad met de nieuwe PPLE dean 64 
(Radboud Winkels) over het collegegeld dat hij met 100 euro wilde verhogen. Julia en Catherine 65 
hebben aangegeven de argumentatie voor het verhogen van het collegegeld niet toereikend te 66 
vinden en hier niet mee akkoord te willen gaan namens de FSR.  67 

4. Mededelingen 68 

5. CSR update 69 
Er is een discussie geweest over de profielschets van het nieuwe CvB. De CSR wilde graag 70 

input van de academische gemeenschap. Maar uiteindelijk ging de avond vooral over een 71 
verkiezing van het CvB die Humanities Rally en DNU willen. Zij zijn het niet eens met de 72 
procedure zoals hij nu gaat. De CSR heeft uiteindelijk besloten de procedure toch niet aan te 73 
passen, maar wel meer tijd te vragen om de academische gemeenschap beter te kunnen 74 
raadplegen over wat er in de profielschets moet. Lucas vraagt ook aan de raadsleden om input, 75 
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dat kan altijd via de mail. Misschien kan de FSR dan ook een raadsstandpunt innemen en de CSR 76 
adviseren.  77 

Hannah vraagt hoe de CSR gaat verdedigen dat de CSR niks meer aan de procedure gaat 78 
veranderen. Lucas geeft aan dat er uiteindelijk maar 40 mensen zijn geweest die actief hebben 79 
aangegeven het niet eens te zijn met de brief. Hannah vraagt waarom de CSR dit besluit heeft 80 
genomen voordat de focusgroepen hebben plaatsgevonden. Lucas geeft aan dat de 81 
focusgroepen ook gaan over de profielschets en niet over de procedure. Over de procedure was 82 
input mogelijk vanaf eind vorig jaar tot eind van de zomer. Hannah vindt de beslissing van de 83 
CSR toch voorbarig voor alle geluiden te hebben gehoord en de focusgroepen niet te hebben 84 
afgewacht. Lucas geeft aan dat de procedure volgens de CMR, de COR en de CSR niet meer ter 85 
discussie staat. Het is ook te laat om deze nog aan te passen. Catherine sluit zich aan bij Hannah. 86 
Het lijkt alsof er een ander signaal is afgegeven over de procedure, het was voor haar niet 87 
duidelijk dat dit een afgesloten hoofdstuk was. Lucas geeft aan dat het wel zo is. Hannah geeft 88 
aan dat ze heeft gehoord dat de procedure over de benoeming van decanen gebaseerd gaat 89 
worden op de procedure van de benoeming van het CvB, waardoor ze moeilijk vindt dat de 90 
procedure nu vast staat. 91 

 92 
AP 150930-02 Mathijs, Lodewijk en Lucas maken een afspraak om het te hebben 93 

over de procedure benoeming nieuwe decaan 94 
AP 150930-03 De procedure benoeming nieuw CvB/ nieuwe decaan wordt op de 95 

volgende PV geagendeerd 96 

6. Nabespreking OV 97 
Alessandro had concretere antwoorden van het bestuur verwacht, maar misschien kwam 98 

dat ook omdat Du Perron en Den Boer er  niet waren. Jorien vindt het jammer dat het FSP niet 99 
meer echt is besproken. Hannah geeft aan dat ze zojuist heeft gehoord dat ReThink hier een 100 
bijeenkomst over gaat organiseren, met de vraag of de FSR ook wil komen. Julia benadrukt het 101 
belang om daar ook met studenten te zijn omdat het anders alleen vanuit het standpunt van 102 
docenten wordt bekeken.  103 

Hannah stelt voor een ‘FSP groep’ te maken om te bekijken of de correcties van vorig jaar in 104 
het FSP zijn doorgevoerd. Hannah, Julia, Emre en Catherine gaan dit samen doen. Lucas wil ook 105 
graag het FSP uitgebreid met de hele raad lezen om duidelijke raadsstandpunten te bedenken. 106 
Die kunnen dan in een brief of mail twee weken voor de OV naar het bestuur, zodat het bestuur 107 
ook ruim van tevoren duidelijk om een reactie kan vragen.  108 

Lucas denkt dat de FSR best tevreden mag zijn met de resultaten van de OV. Zoals dat het 109 
bestuur en de assessoren informatie gaan doorsturen over de financiële sancties van het niet 110 
halen van de prestatieafspraken. 111 

Lodewijk wil graag nog een keer de actiepunten van de vorige OV nalopen om zeker te zijn 112 
dat er niks blijft liggen waar de FSR vorig jaar werk van heeft gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het 113 
bespreken van de cum laude regeling in het landelijk decanenoverleg. Daarnaast wil Lodewijk 114 
goed kijken naar de begroting die al is ingediend, waar nog geen bezuinigingsplannen op staan. 115 
Het bestuur zei dat de begroting niet geaccepteerd zal worden door het CvB omdat er geen 116 
bezuinigingsplannen in staan, waardoor de begroting met de FSR besproken zou kunnen 117 
worden zodra de begroting door het CvB is afgekeurd. Maar Lodewijk geeft aan dat dit vorig 118 
jaar precies zo is gegaan, en toen is de begroting wel goedgekeurd en heeft het bestuur het 119 
adviesrecht van de FSR op deze manier weten te ontlopen. 120 



 

Pagina 4 ~ 6 

Jorien benoemt dat ze nog in de gaten wil houden hoe het bestuur de verplichte vakken in 121 
de master met de OC’s  gaat bespreken. Julia noemt dat er in andere faculteiten een 122 
buddykoppelsysteem is voor OC’s, waarbij elk raadslid buddy is van een OC om zo goed contact 123 
te kunnen houden met de OC’s. Hannah stelt voor dat Jorien en Sacha contact opnemen met de 124 
FSR FMG die een dergelijk systeem heeft om te vragen hoe dat daar gaat.  125 

 126 
AP 150930-04 Hannah stuurt de mail van ReThink over de bijeenkomst over het FSP 127 

door naar de raad 128 
 129 
AP 150930-05 Jorien, Julia, Hannah en Emre bekijken welke correcties van het FSP 130 

van vorig jaar wel of niet zijn doorgevoerd  131 
 132 
AP 150930-06 Sacha en Jorien nemen contact op met de FSR FMG om te vragen naar 133 

het OC buddykoppel systeem 134 

7. Interne communicatie en organisatie 135 
Hannah geeft aan dat er de laatste keer wat mis gaat bij de interne communicatie van de 136 

raad. Ze weet dat er heel veel mails komen, maar ze verwacht toch van alle raadsleden dat 137 
iedereen minimaal één keer per dag de mail checkt. Wanneer er geen mails op tijd worden 138 
beantwoord, krijgt Hannah boze telefoontjes van contactpersonen terwijl zij de mails al heel 139 
vaak heeft doorgestuurd en om een reactie heeft gevraagd.  140 
Het is ook belangrijk dat iedereen zelf alles bijhoudt. Julia vraagt of iedereen meer zijn eigen 141 
verantwoordelijkheid kan nemen. Houd de agenda bij, lees de app. Maar de belangrijkste 142 
punten moeten wel via de mail. Hannah vraagt ook of mensen sneller kunnen reageren.  143 

Er wordt afgesproken dat iedereen verantwoordelijk is voor het zetten van de afspraken in 144 
de google agenda. Lucas vraagt of er in de afspraken duidelijk gezegd kan worden wat de 145 
afspraak is en voor wie de afspraak is, bijvoorbeeld door gebruik te maken van initialen van 146 
personen. Bij uitnodigingen voor iedereen zou iedereen ook zelf in de afspraak kunnen zetten of 147 
hij/zij aanwezig is. 148 

Vanaf nu moeten afmeldingen voor aanwezigheid via de mail naar Julia.  149 
Hannah wil graag dit vergadermoment van woensdag 17:15 aanhouden voor dit komende 150 

blok. In de tentamenweek wordt er niet vergaderd.  151 
Volgende week wordt de vergadering voor het komende blok vastgesteld. Daarom moet 152 

iedereen voor volgende week zijn rooster hebben bekeken.  153 
 154 
AP 150930-07 Iedereen bekijkt zijn rooster voor volgend blok om een vaste 155 

vergaderdatum te kunnen vaststellen 156 
 157 
Lucas raadt dossierhouders ook aan om voor hun gezamenlijke dossiers een 158 

hoofddossierhouder aan te stellen. Dan is er een persoon eindverantwoordelijk voor het 159 
plannen van afspraken en het beantwoorden van mails.  160 

8. Huishoudelijk Reglement 161 
Vorig jaar hadden de raadsassistenten geen stemrecht. Er wordt gestemd over het 162 

toekennen van stemrecht voor de raadsassistent. Er wordt unaniem voor gestemd om de 163 
raadsassistenten stemrecht te geven. 164 
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Hannah is een bepaling tegengekomen over een procedure om mensen uit de raad te 165 
kunnen zetten, maar dit kan niet zomaar omdat het om democratisch verkozen raadsleden gaat. 166 
Ze stelt voor dit uit het HR te halen.  167 

Hannah stelt ook voor wat werkafspraken in het HR te zetten. Lucas stelt de regel voor dat 168 
als je 5 minuten te laat bent, je 2 euro moet betalen aan de gezamenlijke pot. Daar wordt dan 169 
aan het einde van het jaar iets leuks van gedaan. Lodewijk en Catherine willen dit liever 170 
informeel houden en niet in het HR zetten. Er wordt afgesproken dat Nina gaat bijhouden wie er 171 
elke week te laat is en dit in een mailtje rondstuurt zodat er kan worden gecontroleerd dat deze 172 
regel wordt nageleefd. Hannah geeft aan dat ze vanaf nu ook stipt met de vergadering gaat 173 
beginnen zodra het tijd is.  174 
 175 
9.     Selectieve masters 176 
Iris van de CSR heeft aan de FSR gevraagd wat het raadsstandpunt over selectieve masters is.  177 
Daarbij wil ze ook graag weten wat de concrete veranderingen zullen worden en welke masters 178 
al selectief zijn. Hannah stelt voor dat Sacha en Jorien goed naar het FSP kijken en daar een 179 
lijstje vandaan kunnen halen.  180 
Julia geeft aan dat het bestuur in de OV heeft gezegd dat er nog twee doorstroommasters komen 181 
maar dat de rest selectief wordt.  182 
 183 
Mathijs vindt selectieve masters niet echt erg, mits er ergens in de buurt een doorstroommaster 184 
is, zoals bijvoorbeeld op de VU. Emre is bang voor een averechts effect, zoals minder 185 
aanmeldingen. Lodewijk is niet principieel tegen selectie, maar hij vindt het raar dat de meest 186 
algemene basale Nederlandse masters doorstroommasters zijn. Hij zou ook andere soort 187 
masters als doorstroom willen hebben waar bijvoorbeeld Engels de voertaal is. Catherine sluit 188 
zich aan bij Lodewijk. Alessandro vindt het jammer als er masters zullen worden opgeheven. 189 
Lucas wil niet dat de doorstroommasters een soort afvoerputje worden waar alle 190 
ongemotiveerde studenten komen. De doorstroommaster moet van voldoende niveau zijn en 191 
niet perse onderdoen voor de selectieve masters. Hij ziet wel voordelen in het samenvoegen 192 
van trajecten. Sacha is bang dat de kwaliteit niet meer gewaarborgd wordt als zulke grote 193 
masters samengevoegd zullen worden. Ze vindt ook dat de keuzevrijheid te klein wordt als er 194 
nog maar twee doorstroommasters zijn. Jorien is er heel erg op tegen om maar twee 195 
doorstroommasters te hebben met maar drie tracks, ze is bang dat niemand nog naar de UvA 196 
wil komen. Ze is ook bang dat de kwaliteit op de doorstroommasters minder wordt. Ze vindt 197 
ook de aanmeldingsdata voor selectieve masters te vroeg in het jaar en nu vaak de 198 
selectiecriteria niet transparant genoeg. Julia vindt het niet raar als masters selectiever worden 199 
of worden samengevoegd, maar ze denkt dat de doorstroommasters nu te basaal worden. Ze wil 200 
juist graag specialisatie en een hogere kwaliteit bij de master. Alessandro vat samen dat de FSR 201 
niet in principe tegen selectie is, maar dat de master wel echt een specialisatie moet blijven met 202 
een hoge kwaliteit. 203 
Lodewijk stelt voor om alle masters selectief te maken, maar dat de selectiecriteria  worde 204 
aanpast per master. Hij stelt ook voor om de selectieve masters pas over 3 of 4 jaar in te stellen, 205 
omdat het nu oneerlijk is dat mensen hun bachelor al aan het doorlopen zijn zonder te weten 206 
dat ze later door een selectie zullen moeten.  207 
 208 
Iedereen beantwoordt in een mail naar Jorien en Sacha: 209 
- wat vinden we van masters met een cijfergemiddelde? 210 
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- wat vinden we van masters met een motivatiebrief als selectie? 211 
 212 
AP 150930-08 Iedereen mailt Sacha en Jorien het antwoord op de twee vragen over de 213 
selectieve masters (vragen staan in de notulen) 214 

11.   FSR in de media 215 

12.   W.v.t.t.k. 216 
Lucas geeft aan dat de allocatiemodeldiscussie eraan komt.  Hij wil graag dat iedereen in de 217 

raad zich goed inleest en nadenkt over de discussie. Zo kan iedereen zich voorbereiden. Lianne 218 
van de CSR kan altijd gemaild worden met vragen over het allocatiemodel.  219 

Er zijn rapporten uitgekomen over ‘blended learning’, daar gaat ook de klankbordgroep 220 
over.  Catherine en Emre worden dossierhouders digitaal onderwijs. Dit speelt in verschillende 221 
lagen op de faculteit, de OCs hebben het erover, Salomons wil graag digitale werkgroepen, er is 222 
een ICT werkgroep op de UvA die al een aantal jaar nadenkt over dit onderwerp. 223 

13.   Rondvraag en sluiting 224 
Lucas vraagt wie er naar de  CoBo’s gaan. Het is wel een beetje de bedoeling dat de FSR daar 225 
gezamenlijk heengaat. Vooral bij de CoBo’s van andere FSR’en.  226 
 227 
Hannah sluit de vergadering om 19:26 228 

Actiepunten 229 
AP 150923-03 Hannah zorgt voor een lijstje met de namen alle OC leden zodra alle OC’s 230 
zijn gevuld met de nieuwe leden  231 
AP 150923-04 De dossierhouders Financiën nemen contact met Den Boer voor een 232 
afspraak 233 
AP 150923-10 Iedereen met ideeën over het verbeteren van de zichtbaarheid van de FSR 234 
kan Sacha mailen 235 
AP 150930-01 Hannah zoekt uit wanneer de klankbordsessie ICT strategie is, en Jorien 236 
deelt deze sessie via de facebook 237 
AP 150930-02 Mathijs, Lodewijk en Lucas maken een afspraak om het te hebben over de 238 
procedure benoeming nieuwe decaan 239 
AP 150930-03 De procedure benoeming nieuw CvB/ nieuwe decaan wordt op de 240 
volgende PV geagendeerd 241 
AP 150930-04 Hannah stuurt de mail van ReThink over de bijeenkomst over het FSP 242 
door naar de raad 243 
AP 150930-05 Jorien, Julia, Hannah en Emre bekijken welke correcties van het FSP van 244 
vorig jaar wel of niet zijn doorgevoerd  245 
AP 150930-06 Sacha en Jorien nemen contact op met de FSR FMG om te vragen naar het 246 
OC buddykoppel systeem 247 
AP 150930-07 Iedereen bekijkt zijn rooster voor volgend blok om een vaste 248 
vergaderdatum te kunnen vaststellen 249 
AP 150930-08 Iedereen mailt Sacha en Jorien het antwoord op de twee vragen over de 250 
selectieve masters (vragen staan in de notulen) 251 

 252 
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