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 Date 
Time 

Maandag 24 april 2017 
9:00 Location OMHP A2.03 

Contact person Maurits van de Sande 

E-mail fsr-fdr@uva.nl 

Present:  Sona Shakhverdian, Anthony Leigh, Marlene Straub, Chloë van  
den Berk, Sasha Borovitskaya, Anne-fleur Slagt , Maciek Bednarski, Anne Myra 
van der Meulen, Maurits van de Sande. 

Absent:   Marlene Straub, Tjapko van Noort and Nina Visser. 
Guests:   Lindsey Huberts. 
 
Agenda 

1. Opening of the meeting  

Maurits opent de vergadering om 09:11. 

2. Approval of minutes  

Er zijn geen opmerkingen over de notulen, dus de notulen zijn vastgesteld.  

1. Incoming post 

- Uitnodiging privacy-evenement: hoe veilig zijn jouw gegevens? De FSR FdR zal niet 

aanwezig zijn, maar Maurits zal vragen om een dag verslag. 

- Evaluatie FSR-OR (agenda). Staat op de agenda van de komende GOV. De FsR is akkoord 

met hetgeen de OR heeft opgesteld omdat de punten van de FSR hierin zijn vermeld. 

- Honoursstructuur/ Honoursstructure : Input van andere raden/ Input of other faculty 

student council/ Tjapko had dit op zich genomen maar is niet aanwezig. 

- SPOED OMTRENT COULANCE. Hier heeft Nina al op gereageerd. Maciek komt met het 

idee dat de FSR hier in de toekomst meer mee kan doen in vorm van een inloopspreekuur 

over de OER. 

- Notulen OC vergaderingen. Notulen zijn ontvangen. 

- Status Kiescompas. Het Kieskompas komt er, los van wat de FSR hiervan vindt. Dit is 

namelijk een onderwerp dat de FSR niet aangaat maar de partijen zelf.  
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- Uniforme jaarindeling (studiesucces) - gezamenlijke brief finale versie 

(ondertekeningsronde tot 5 mei). Maurits zal de brief ondertekenen en de raad heeft 

geen bezwaren. 

- Werkbezoek CvB. Werkbezoek zal plaatsvinden op 8 mei. Maciek, Maurits en Anthony 

zullen hierbij aanwezig zijn. 

- Elections Fileholders Meeting 5 May 11:00. Sasha zal hierbij aanwezig zijn. 

- Herschikking herfstvakantie. De FSR is het hier mee eens, de feestdagen moeten beter 

worden gecoördineerd. Momenteel is het erg rommelig en de raad vindt dit dan ook een 

centraal probleem. 

2. Announcements 

-  

3. CSR update  

Tjapko is niet aanwezig, dus geen CSR updates. 

4. Updates 

a. WC Krant  

Maciek stelt dat de content momenteel niet heel effectief is. Frames in de toiletten 

ontbreken, waardoor de WC-krant niet overal kan worden opgehangen. Dit is een 

aandachtspunt voor de verhuizing en moet zeker anders op REC-A.  
b. Inwerkweekend  

Niet iedereen heeft zijn stuk ingezonden naar Anne-Fleur. Zie de TO DO’s. 

c. Afscheid van de Poort  

 Lindsey was aanwezig en stelde dat het bestuur graag morgen (25 april) een plan wil  

                hebben. Het feest wordt gehouden op 6 of 7 juli. De feestcommissie zal hierover 

                 vergaderen om 11:00.  

d. International Student Feedback Session  

Het was een geslaagd event en het is zeker een goed idee om hierover een advies te 

typen. Maurits en Sasha zullen dit op zich nemen. TD 170424-01 Sasha en Maurits 

schrijven een verslag over de International Student Feedback Session. 

e. Mental Health  

Maurits zal hiernaar kijken en dan is de FSR akkoord.  

f. Weekly Facebook Update 

Komt woensdag. Anthony zal dit schrijven. TD 170424-02 Anthony schrijft woensdag 

de Facebook update. 

5. (G)OV Regulation  
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De OR heeft nu zelf een voorstel gedaan, het is wel zo dat er geen regeling is voorgesteld. 

Formaliseren van de GOV kan in het algemeen geen kwaad. Maurits zal hierover contact 

opnemen met Maarten van de OR.  

6. Herziening Model OER  

What do we think about the following articles? 

4.5 (3): In geval van een herkansing geldt de laatste beoordeling.  

4.13 (1) Het bepaalde in de Fraude- en plagiaatregeling studenten UvA is onverkort van 

toepassing. (2) Bij de detectie van plagiaat in teksten wordt gebruik gemaakt van 

elektronische detectie-programma’s. Met het aanleveren van de tekst geeft de student 

impliciet toestemming tot het opnemen van de tekst in de database van het betreffende 

detectieprogramma. 

De raad heeft gestemd over artikel 4.5 (3): 

Raadselen Anne-Fleur, Anthony en Maurits zijn voor het schrappen van dit artikel en 

stellen dat dit voor de student beter is als dit artikel er niet meer is. 

Raadselen Chloe, Maciek, Anne-Myra en Sona stemmen tegen met het argument dat het 

de Universiteit veel geld gaat kosten als iedere student zal herkansen bij een voldoende 

en dat de Universiteit hier, in vergelijking met andere universiteiten al redelijk coulant in 

is. Over artikel 4.13 (1) wordt niet gestemd, unaniem wordt besloten dat het goed is om 

hier niets aan te veranderen. 

7. Stilteruimtes  

Er is een stilteruimte op de campus. De raad acht dit voldoende. Wel wordt er gesproken 

over poortjes bij de JB zodat enkel rechtsstudenten hier toegang tot hebben. Chloë zal dit 

navragen bij Daan Dutilh.  Anne-Myra zal hierover een korte notitie schrijven. TD 

170424-03 Chloë en Anne Myra houden zich bezig met poortjes bij de JB. 

8. University Legal Review  

Het idee is dat er een faculteitsblad moet komen en dat ALIBI aan vernieuwing toe is. Het 

blad zal meer wetenschappelijke stukken moeten bevatten van studenten zelf. Lindsey 

heeft hierover een vergadering en houdt ons op de hoogte.  

9. (G)OV actiepunten  

- Momenteel heeft de FSR geen toegang tot de notulen. 

- Er moet een vergader-regelement komen 

- OC studentleden en de selectieprocedure. 

- Vluchtelingstudenten aan de UvA 

- Update huisvesting 
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10. Additional points of discussion 

- Anne-Myra vraagt hoe wij in de OC Selectieprocedure van de OC leden staan. De 

vergoeding gaat namelijk omhoog, je wordt betrokken met wat er speelt op de 

Universiteit en er is momenteel weinig continuïteit. Er komt een voorstel van de raad 

voor een benoemingsprocedure namelijk; een sollicitatiecommissie met 1 docent lid van 

de OC en 2 oude raadsleden. 

11. Closing of the meeting 

Maurits sluit de vergadering om 10:30.  

 

TD 

TD 170207-04 Maurits and Marlene write an advice about Refugee Policy. 

TD 170314-05 Chloe and Anne Myra will finish the new advice. 

TD 170321-06 Marlene and Maurits will summarize the assessoren profiles that 

already exist. 

TD 170321-07 Marlene and Tjapko will work on a summary for ‘afgevaardigde’. 

TD 170321-12 Anthony and Marlene will add days in the zichtbaarheidsactie schedule. 

Chloë will fix it with FS. 

TD 170403-05 Anthony will forward the verhuis-instructie once it finished.  

TD 170410-03 Everyone finishes their piece for the booklet before 7 may 

TD 170418-05 Maurits overlegt wat de FSR kan doen voor het afscheid van Joke. 

TD 170418-06 Anne Myra en Anthony werken aan de casus voor het inwerkweekend.   

TD 170418-09 Sona vraagt aan Marco Loos en Sasha Palies hoe zit het met vergoeding. 

TD 170418-12 Tjapko zal de Afgevaardigde meeting oppakken. 

TD 170418-14 Tjapko en Maurits zullen Blended Learning op zich nemen. 

TD 170424-01 Maurits mailt de CSR om te vragen over de herschikkingen van de 

vakantie. 

TD 170424-01-02 Inwerkweekend: Sasha legt uit wat het PPLE dossier inhoudt en de 

verschillende organen die er zijn op de UvA. 

TD 170424-01-03 Tjapko legt uit wat Blended Learning inhoudt en wat zijn positie als 

afgevaardigde inhoudt. 

TD 170424-01-04 Marlene schrijft een stuk over wat vice-voorzitter inhoud over 

duurzaamheid en het vluchtelingenbeleid van de UvA. 

TD 170424-01-05 Anthony schrijft over de verkiezingen en over de verschillende 
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afkortingen van de werknemers van de UvA. 
TD 170424-01-06 Anne-Myra schrijft een stuk voor inwerkweekend over de OC’s en docent 
van het jaar. 
TD 170424-01-07 Chloe schrijft een stuk over huisvesting voor inwerkweekend 
TD 170424-01-08 Sona schrijft een stuk over financiën en diversiteit 
TD 170424-01-09 Sona stuurt het protocol van de assessoren door naar Anne- Fleur 
TD 170424-01-10 Maurits benaderd ALIB over de legal review 
TD 170424-01-11 Anne-Myra schrijft een stuk over de verkiezingen van de OC. 
TD 170424-01-12 Anne-Myra schrijft een notitie over de pasjes van de JB 
TD 170424-01-13 Maciek schrijft een mail aan iedereen over inloopspreekuren van de FSR 
TD 170424-01-14 Anthony geeft een update over ALF  en vraagt Arthur om een 
topsportregeling 
TD 170424-01-15 Anne-Myra vraagt na hoe het zit met recycelen in REC-A aan huisvesting. 
TD 170424-01 Anne Myra schrijft een verslag over de International Student Feedback 
Session. 
TD 170424-02 Anthony schrijft woensdag de Facebook update. 
TD 170424-03 Chloë en Anne Myra houden zich bezig met poortjes bij de JB. 
 

 

 

Pro memorie 

TD 161213-04 Weekly Facebook posts will start in 2017. 

TD 161213-06 Everyone who wants something in the archive sends it to Nina, including what 

file it should be in. 

TD 170124-11The council will create a list with possible TD’s for the next council. 

TD 170214-06 All: keep in touch with your OC student member. 

TD 170124-11The council will create a list with possible TD’s for the next council. 

 

 


