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Agenda
1.

Opening en vaststellen agenda
Raadslid Khalifa opent de vergadering om 10:33.

2.

Vaststellen notulen 180409

3.

Mededelingen
Nollkaemper stelt dat er een interim evaluatie over de Education Services is ontvangen
door het bestuur. En dat in het licht van vragen van studenten en docenten, al voor de
zomer, het functioneren daarvan kunnen evalueren met mogelijke aanpassingen die begin
september kunnen worden doorgevoerd. Zodoende zou de interim evaluatie van de
Education Services een agendapunt kunnen vormen voor de volgende OV vergadering in
juli. Daarnaast geeft Nollkaemper aan dat wat betreft de OER dit onder agendapunt 8 aan
de orde komt.
Salomons geeft aan dat er een conceptbrief wordt geschreven aangaande de papieren
tentamens bij digitale tentamens, deze zal voor 19 juni worden verzonden. Nollkaemper
vult aan dat dit een advies zal worden.

4.

Status-updates
a. Diversiteit
Raadslid Evers vraagt een update over de ontwikkeling na het uitbrengen van het rapport.
Nollkaemper stelt dat de belangrijkste aanbeveling uit het rapport is meegenomen. Dit was
het instellen van een diversity officer, dat is gebeurd en op zeer korte termijn zal de
benoeming plaatsvinden. Raadslid Evers vraagt of deze benoeming voor de zomer zal
plaatsvinden. Nollkaemper stelt dat de benoeming duidelijk zal worden tijdens de OV
vergadering in juli.

goedgekeurd.

b. JB
Raadslid Jaarsma stelt dat er meerdere malen is gesproken over een zachte manier om
meer plekken te creëren voor rechtenstudenten in de JB, maar er is geen verandering
zichtbaar. De JB zit vaak vol met studenten die geen rechten studeren, waardoor er geen
ruimte is voor scriptie-schrijvende rechtenstudenten. Raadslid Jaarsma stelt dat er een
laatste redmiddel is om een rekening naar de dienst-JB te sturen voor de vierkante meters
die de faculteit gebruikt.
Dijk stelt dat de tellingen blijven doorgaan, maar geen andere maatregelen worden
getroffen voor het einde van het studiejaar. Het is lastig om het huidige systeem te
veranderen binnen het studiejaar. Dijk stelt dat hij bekend is met het feit dat nog niet
effectief genoeg is, maar er wordt aan gewerkt. Daarnaast stelt Dijk dat deze stappen
belangrijk zijn voor het plan voor volgend studiejaar. Raadslid Jaarsma stelt dat hij de
zachte maatregelen die gebruikt zijn in de JB niet heeft gezien. Raadslid Jaarsma stelt dat er
uit de vergadering duidelijk was dat er bordjes geplaatst zouden worden, maar dat hij deze
niet heeft gezien. Dijk stelt dat de bordjes, na het vaststellen van dit idee in de vergadering,
zijn geplaatst. Nollkaemper stelt dat hij het probleem serieus neemt en stelt dat de kwestie
van scriptieschrijvers een ander probleem is, dat aandacht verdient. Raadslid Khalifa stelt
dat dit probleem al langer speelt en dat de vorige FSR hier een advies over heeft
geschreven. Tot op heden nog geen effectieve maatregelen genomen. Raadslid Jaarsma stelt
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dat de gemoederen hoog opliepen bij de studenten in de afgelopen tentamenweek. Raadslid
Khalifa stelt dat veel studenten van andere universiteiten naar de UB of JB komen en dat
door het openen van poortjes met de UvA-pas dit deel van het probleem kan worden
opgelost.
c. Hub
Raadslid Boot vraagt om een update over de voortgang van de Hub. Nollkaemper stelt dat
er gesprekken zijn met de architect en er loopt een lijn met drie maatschappelijke
instellingen, die gaan werken met studenten in de Hub. Er zijn ook gesprekken gaande met
de rechtswinkels die in deze ruimte gaan zitten. Daarnaast een vierde traject die gaat over
de start-ups. Langs deze lijnen lopen er gesprekken over een inhoudelijk traject. Dit zal de
komende maand tot anderhalve maand gebeuren en in de zomer zal de Hub gebouwd
kunnen worden.
Raadslid Khalifa vraagt over de verbetering van de FSR kamer en/of mogelijke verhuizing.
Dijk stelt dat naar de algehele huisvesting wordt gekeken. Nollkaemper stelt dat er ruimte
verschuivingen mogelijk zijn en dat naar die opties moet worden gekeken. Raadslid Khalifa
vraagt of dit voor de zomer nog lukt of dat het pas daarna zal plaatsvinden. Dijk stelt dat dit
op de lijst staat, maar nog niet zeker is of dit voor de zomer gaat gebeuren.
d. Werving: directeur Graduate school, Diversity officer en vertrouwenspersoon
Nollkaemper stelt dat er twee kandidaten zijn voor Graduate school en daar zit een
commissie op die gesprekken voeren met de kandidaten. Zij hopen binnen twee weken met
een advies te komen. Nollkaemper stelt dat bij de Diversity officer sneller uitsluitsel zal
volgen en volgende week een besluit zal worden gemaakt. Daarnaast stelt Nollkaemper dat
de vertrouwenspersonen zijn benoemd, Erik van Ankel en Marjoleine Zieck en dat hierover
een strakke communicatie naar werknemers en studenten over hun functie zal
plaatsvinden.
e. PPLE lecture recordings
Council member Jokubauskus asks if the (major) lecture recordings have been discussed
internally. Radboud states it is discussed within PPLE and that there is a problem with
recording the lectures and the small scale of PPLE. Radboud states that it is already made
possible to watch the lecture recordings a week before the exams. The small-scale intensives
are a big part of the PPLE program and students need to be present because of the nature of the
PPLE program. Council member Khalifa asks if the problem is that the lectures cannot be
recorded or that PPLE does not want to record the lectures, because it might cause, that
students will not come to the actual lecture. Radboud replies that it is still a problem that not
every classroom is equipped to record lectures, but it is getting less of a problem. Council
member Wiedemann states that he has difficulty to understand why it is not done for all
courses. Radboud states he rather sees students show up for the actual lecture instead of
recording it. Council member Jokubauskus states that it is a more principal statement that
courses are not being recorded. Radboud states that this is true, that it goes against the
principals of PPLE and it is hard to justify. Council members Jokubauskus states that prior it
was said that the program managers decide what is being recorded and what not. Radboud
states that he and the Dean formally have the final decision in this matter. Council member Boot
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states that the justification should be that the recording in general does not apply and wants to
know why the major courses are not put online a week before the exam. Radboud states that he
has a preference that lectures are not recorded at all. In that way students will be present at the
classes and lectures.
Nollkaemper states that he would like to know the student perspective on this matter. Do
students not want to go to class or do they want to watch it back for a better understanding.
Council member Jokubauskus states that it is a good revising tool, which is proven. Radboud
states that compromises can be made.
5. Kaderbrief en planning begrotingsproces
Raadslid Jaarsma stelt dat de kaderbrief en de planning begrotingsproces er goed uitzien, maar
dat het lijkt op het proces van vorig jaar. Het idee was dat er meer discussie van de
medezeggenschap naar voren zou worden getrokken, waardoor dit overleg nu zou
plaatsvinden. Die intentie is ook geuit. Raadslid Jaarsma zou graag willen vernemen of deze
discussie nog gaat plaatsvinden. Dijk stelt dat de intentie is geprobeerd te verwerken en dat het
overleg zal plaatsvinden in oktober. Er is dan ruim tot half november de tijd. Nollkaemper wijst
op punt 6 van de actielijst. Nollkaemper stelt dat het bestuur bezig is met een midterm
assessment, waarin puntsgewijs word aangegeven wat welke actiepunten voltooid zijn en
welke niet. Dit gaat automatisch mee naar de voorstellen van de begroting van 2019 en kan in
juli meegenomen worden naar de vergadering.
6. Sterke Medezeggenschap
Raadslid Schröder stelt dat de FSR tevreden is over de punten van de sterke medezeggenschap.
Een punt daarin is dat de FSR niet is geïnformeerd wanneer zij niet worden meegenomen in de
werkgroep onderwijsvernieuwing. Nollkaemper stelt dat de onderwijsvernieuwing een lang
proces gaat worden en daar is de FSR voor nodig. Nollkaemper stelt dat hij geen bezwaar heeft
tegen een afgevaardigde vanuit de FSR. Echter geeft Nollkaemper aan dat hij wel twijfel heeft,
omdat de FSR een afwachtende rol had in een eerdere werkgroep. Nollkaemper geeft aan dat
wanneer er actieve participatie is, hij geen bezwaar heeft tegen het betrekken van de FSR in de
onderwijsvernieuwing.
- pro memorie over onderwijsvernieuwing werkgroep.
Daarnaast stelt Raadslid Schröder dat het antwoord op adviezen vaak lang duurt, terwijl de FSR
wel onder een termijn moet beantwoorden, bijv. papierententamens. Raadslid Khalifa stelt dat
dit ook gebeurde bij het OER voorstel en dat de FSR een dubbel gevoel hierover krijgt. Salomons
stelt dat de FSR tussendoor op de hoogte is gesteld van de kwestie over de papieren tentamens.
Raadslid Khalifa stelt dat zij hierover een informele reactie heeft ontvangen. Nollkaemper geeft
aan dat dit verbetert kan worden en zal in de procedure met de nieuwe FSR worden besproken.
Raadslid Schröder stelt dat er bij kleine vragen in een proces ook al om betrokkenheid van de
FSR kan worden gevraagd in plaats van achteraf. Hierdoor kan de FSR eerder worden
betrokken in deze kwesties. Nollkaemper stelt dat dit een goed punt is om deze procedures
door te spreken met de nieuwe FSR.
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7. Aanpassen faculteitsreglement naar 2 kiesdistricten
Council member Boot states that she wants to thank the board regarding the amendment of the
evaluation procedure. The evaluations-meetings are a crucial part of the process. Council
member Boot asks what the next steps will be for the implementation. Brugman- Augustijn
states that the first step will be approval of the OR, this will be given next Monday. Nollkaemper
states that the OR already approved the proposal. As soon as the formal approval has been
received from the OR it can be implemented. Nollkaemper states that it will be on time for the
next elections and the FSR will be informed. Radboud states that he is curious about the PPLE
related issues during the FSR meetings. Radboud asks if there are safeguards for the PPLE
students. Nollkaemper states that the FSR is one collective body and that all positions within it
are supported by the FSR. Council member Boot states that this is an internal agreement within
the council and are put in the working agreement. Radboud states that the rules have changed
and because of this, there needs to be a discussion about it. Council member Khalifa states that
this matter will be discussed within the council and that the agreement for now is that if there is
a PPLE matter, the PPLE students will raise this matter. Council member Wiedemann states that
the FSR would like to guarantee that through the voting procedure within the council the PPLE
students will be on board. Council member Jokubauskas states that through the three-quartermajority vote all 4 PPLE students need to be on board to make a decision pass.
8. OER: aanwezigheidsplicht keuzevakken B2
Raadslid Khalifa dankt voor de uitgebreide motivering, maar stelt dat de FSR niet instemt met
de verplichting bij arbeidsrecht en informatierecht. Bij moot court ziet de FSR wel de
didactische vaardigheden en de nood van moot court inzien, maar dat zij deze niet bij
arbeidsrecht en informatierecht zien. Raadslid Khalifa stelt dat hier een aantal punten voor zijn.
Ten eerste, is het onderwijs niet goed genoeg om studenten te verplichten daar heen te gaan. De
didactische vaardigheden blijken niet uit het onderwijs dat nu gegeven wordt. Raadslid Khalifa
stelt dat zij ziet dat verplichting niet de motivering verbetert. Bestaande praktijk moet beter
worden gehandhaafd. Bij het onvoorbereid zijn of les gemist, dan niet meer welkom in de
werkgroep. Ten tweede wordt de aanwezigheid vaak niet gecontroleerd. Ten derde moet de
universiteit divers en inclusief moet blijven. Veel studenten die naast hun studie moeten
werken of kinderen hebben. De verplichting is voor deze studenten lastig te combineren. De
sanctie die hierop ligt is een probleem voor de FSR, niet de verplichting zelf. Ten vierde het feit
dat arbeidsrecht het onderwijs niet wil geven als er geen verplichting van onderwijs is, is geen
inhoudelijk goed argument. Nollkaemper stelt dat onderwijs zo gegeven moet worden dat
studenten gemotiveerd zijn om te komen en de opdrachten te maken. Het draait niet om de
verplichting als zodanig, maar over de sanctie van het wegnemen van de tentamenkans.
Nollkaemper stelt dat zowel arbeidsrecht als informatierecht het vak toch gaan geven, maar
zonder de verplichting. Daarmee vervalt het voorstel zoals het lag. Mootcourt wordt wel
verplicht en daarmee het hele voorstel teruggenomen. OER-proces is daardoor afgerond.
Nollkaemper stelt dat het wegnemen van de tentamenkans een laatste redmiddel is. Maar voor
nu is dit onderwerp klaar. Raadslid Khalifa stelt dat de FSR nog een brief zal sturen aangaande
dit onderwerp.
Raadslid Khalifa vraagt of er een verschil zichtbaar is met het niet online beschikbaar stellen
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van hoorcolleges en de tentamenresultaten. Salomons stelt dat hij dit niet kan zeggen op dit
moment, maar dat volgende maand hier resultaten over komen.
9. Communicatie naar studenten
Raadslid Duijnmeier stelt dat er een goed gesprek was met Salomons over de communicatie van
EU-recht. Raadslid Duijnmeier vraagt hoe het staat met de communicatie naar studenten vanuit
de UvA en dat het verbetert in de toekomst. Salomons stelt dat hij graag had gezien dat het
bericht over EU-recht sneller was verzonden naar de studenten. Wanneer er een nieuw hoofd is
bij communicatie dan zal er gekeken worden naar hoe dit kan worden verbetert. Het zal een
agendapunt blijven. Raadslid Duijnmeier stelt dat deze communicatiestoornis nog verheldert
dient te worden voor de studenten. Salomons stelt dat hij de studenten heeft gemaild, maar dat
hij hierop geen respons heeft ontvangen.
10. Sustainability: ongevraagd advies over duurzaamheid
Council member Boot asks what the boards opinion is on the advise. Nollkaemper states that
the faculty is committed to make research and education relevant from a society perspective.
There used to be more environmental courses and a center for environmental law, but these
were cancelled due to unpopularity under students for these courses. There are individual
classes now, but it is not sufficient enough. A new person has been hired to investigate more
environmental classes. The faculty is hiring a new chair of administrative law and look for
someone who can lecture and research environmental law on the level of professor. Besides
that, there is also a post-doc hired to look for new research initiatives for sustainability.
Furthermore Nollkaemper states that there will not be a separate action plan, but it will be
taken into the action plans of October. The Hub is made for these matters and there will be
companies that are involved in environmental and sustainability issues. On the matter of
rewarding social work during the study, the faculty saw that in the US it is common that
students get credits for socially relevant work. An example is the Irving law school where
students do pro bono work. The Dutch equivalent of this is the Rechtswinkels, which is why it is
worked on to incorporate this into the curriculum. Council member Boot asks it is possible to
get EC credits. Nollkaemper states that there will be clinics and will be regular courses for
which students receive credits. The credits for working in the Rechtswinkel do have harder
conditions to receive them, but it will be made possible.
Nollkaemper states that the environmental minor will be evaluated with Salomons and might
be an option. These courses are not the most popular courses right now.
Dijk states that the results of last year on reducing the amount of waste were disappointing, but
that there is a higher awareness of sustainability. Although, law students need to change there
behavior in separate their waste. Nollkaemper states that this will be put into a letter and sent
to the FSR.
Council member Boot states that the sustainability could be mentioned and implemented in the
current courses. Nollkaemper states that the lecturers will be informed on the points of
sustainability, but it could not be implemented in all courses.
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Council member Khalifa asks about the ALP, because this will not apply to all Masters.
Nollkaemper states that all Masters that had room for it will implement it.
11.

W.v.t.t.k.

12. Rondvraag en sluiting
Raadslid Khalifa stelt dat de FSR excuses maakt over de informele reactie op papierenexamens.
Daarnaast zal er een extra OV zijn op 9 juli 2018, niet alle raadsleden zullen daar aanwezig zijn.
Rondvraag:

Brugman-Augustijn vraagt over de afscheidsborrel die voor de zomer zal plaatsvinden. De
borrel zal op 26 juni kunnen plaatsvinden. Nollkaemper vraagt over de kwestie kortingen op
wetenschappelijk onderwijs.
Aankomende woensdag een debat hierover in de Tweede Kamer. Nollkaemper stelt te willen
vernemen hoe de FSR staat in het UvA brede debat hierover. Raadslid Jaarsma stelt dat er
structurele tekorten zijn in geld vanuit Den Haag naar het hoger onderwijs. Kijkend naar nieuw
allocatiemodel van de faculteit kan er gesteld worden dat de faculteit in vrij veilig vaarwater
terecht is gekomen. Raadslid Jaarsma stelt dat de rechten faculteit al zaken heeft veranderd die
op andere faculteiten nu moeten worden wegbezuinigd. Van Wirken stelt dat er vaak geklaagd
wordt op decentraal niveau, terwijl het probleem in Den Haag ligt. Nollkaemper stelt dat er een
signaal vanuit de UvA naar Den Haag zal worden gestuurd.
Raadslid Schröder stelt dat de brug tussen REC A naar het E gebouw een nieuwe naam krijgt.
Raadslid Schröder vraagt of het bestuur in deze naamgeving inspraak heeft. Nollkaemper stelt
dat de faculteit hier inspraak op heeft en er was een lijn om de drie bruggen naar de eerste
vrouwelijk hoogleraren te vernoemen van de drie faculteiten.
Raadslid Khalifa vraagt of er volgend jaar weer twee studentassessoren zullen worden
aangewezen. Brugman- Augustijn stelt dat dit het geval is en dat de werving hierop ingezet
Raadslid van Lunteren stelt dat de FSR veel reacties heeft ontvangen van studenten op de
papierententamens bij de digitale examens. Raadslid van Lunteren stelt te willen vernemen of
het bestuur reacties heeft ontvangen van de studenten. Nollkaemper stelt dat het bestuur geen
reacties heeft ontvangen van studenten.
Actiepunten
AP 161219-01 Nollkaemper houdt de FSR op de hoogte van de HRM discussie.
AP 180205-03 Nollkaemper stuurt het finale voorstel voor zone 1.03.
Besluitenlijst
Pro Memorie
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150420-01 Nollkaemper zegt toe dat zware afspraken met de medezeggenschap niet in
de zomer zullen worden gemaakt. De zomer houdt in half juli tot en met 1 september.
150622-02 Opheffingsprocedures van masters die al waren afgesproken voordat het
experiment met de GV begon, vallen buiten de regeling omtrent het invoeren en opheffen
van opleidingen in het GV reglement.
160208-01 Voorstellen voor de OER moeten voor de deadline van het bestuur worden
opgestuurd (1 oktober).
160606-02 Het bestuur houdt de FSR op de hoogte omtrent besluiten over REC-A.
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