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(020) 525 3446 
fdr@studentenraad.nl 
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 Datum 26 september 2017 Locatie REC A7.23 

Contactpersoon  

E-mail Fsr-fdr@uva.nl 

 

Aanwezigen: Alaa Khalifa, Bram Jaarsma, Leo Wiedemann, Alexander van Lunteren, 

Luna Evers, Anna Schröder, Valentine Sita, Darius Jokubauskas, Mirte Boot, Stefan Wirken, 

Anthony Leigh, Marjoleine Zieck, Arthur Salomons, Radboud Winkels en Andre 

Nollkaemper (decaan). 

Afwezig: Annette Duinmeijer, Jan Dijk en José Brugman-Augustijn. 

Notulist: Nina Visser 

Agenda 

1. Opening en Vaststellen agenda  

Raadslid Khalifa opent de vergadering om 10:35 en start de vergadering met een 

voorstelrondje.  

2. Vaststellen notulen  

De notulen zijn al vastgesteld via de mail, dus alleen de actiepunten zullen worden 

afgelopen. Zieck merkt op dat op pagina 2 (bij de zelfstudies) Claire Loven staat, maar dit moet 

Claire Menagé zijn.  

 

Actiepunten 

AP 161219-01 Nollkaemper houdt de FSR op de hoogte van de HRM discussie. 

Nollkaemper geeft aan dat de discussie nog vast ligt op centraal niveau bij de COR. Zodra de 

discussie daar klaar is zal worden besproken wat dit betekent voor de FdR. 

AP 161219-04 De FSR organiseert samen met het bestuur een bijeenkomst voor 

studenten over REC A. Raadslid Khalifa geeft aan dat de vorige FSR dit met een ander doel op 

de agenda heeft gezet, maar dat deze FSR ziet het nog steeds als een nuttige bijeenkomst. 

Nollkaemper is bang dat het een beetje mosterd na de maaltijd is aangezien iedereen het 

gebouw al gebruikt. Salomons geeft aan dat het bestuur een bijeenkomst heeft gehouden, maar 

dat daar zeer weinig studenten op af kwamen. Assessor Wirken is benieuwd wat de FSR zich bij 

deze bijeenkomst voorstelt. Raadslid Khalifa stelt voor om dit onder punt 6 op de agenda te 

bespreken.   

  

Besluitenlijst 

150928-01 Zodra er meer informatie is over de minoren wordt deze met de FSR 

besproken.  

150928-02 Zieck houdt bij elke OV een korte update over de stand van zaken 
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rondom de heraccreditatie.  Zieck vertelt dat de accreditatie volgende week plaatsvindt. Er 

komen nog steeds vragen en opmerkingen binnen vanuit de commissie en op dit moment is het 

hopen op een goede afloop. Zieck geeft aan dat er rapporten digitaal beschikbaar zijn en dat de 

FSR deze kan krijgen. TD 170926-01 Zieck stuurt de FSR de digitale rapporten van de 

zelfstudies. 

  

  

Pro Memorie 

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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3. Mededelingen  

4. Status-updates 

a. Civiel effect PPLE. Council member Boot would like an update on the issue of ‘civiel 

effect’, since there was a discussion on a national level last week. Nollkaemper explains 

that the Covenant Civiel Effect provides expressly in article 14 that broad bachelor 

programs like PPLE are exempt from strict ‘civiel effect’ rules. These broad bachelor 

programs have to be selective. The undecided issue is whether PPLE students with a 

master could receive ‘civiel effect’. A strict reading of article 14 suggests that PPLE 

students need a bachelor in law. This was also confirmed by the Exam Committee. This 

year a “schakelprogramma” has been set up, to make sure they receive a bachelor 

degree in law. The Exam Committee wants this to be a short term solution. They will 

discuss what the long term arrangements will be. On a national level all the Deans from 

law faculties have decided they jointly have the authority to interpret the Covenant. 

This has to be accepted by the other parties to the Covenant eventually. The Deans 

discussed this point marginally last week. Tilburg Univeristy wanted to know if the 

Global Law program qualifies as an article 14 program. The Deans answered this 

question affirmative, but this was of limited relevance for PPLE. At the moment PPLE 

students will have to receive a bachelor diploma in law. However, the question remains 

what exact conditions will have to fulfilled by PPLE students in able to get that 

diploma. The temporary arrangement is 54 ECTS and Nollkaemper expects the Exam 

Committee to make a slightly different proposal soon. Council member Boot 

summarizes that the idea now is to have a “schakeltraject” and not to make PPLE 

students follow the entire law bachelor. Nollkaemper expects that to be the case, but 

the Exam Committee has the ultimate authority there. Council member Boot asks if 

Nollkaemper has any influence on the Exam Commission.  Nollkaemper explains that 

that is a very sensitive issue and that there are all sorts of rules to protect the 

independence of the Exam Committee. Radboud adds that it would be contrary to the 

idea of the Covenant to make PPLE students follow the entire law bachelor. 

Nollkaemper expects to hear from the Exam Committee this week. It really is about 

how many  study points this “schakeltraject” needs to contain, and it is expected to be 

54 or 60 credits. Nollkaemper thinks this is a great opportunity for PPLE students to 

find access to legal profession. TD 170926-02 Nollkaemper informs the FSR about 

what the Exam Committee decides about the “civiel effect schakeltraject”. 

b. Herkansingen eerstejaars. Raadslid Jaarsma is benieuwd hoe ver het bestuur is met 

het vastleggen van de herkansingssystematiek in deel B van de OER. Salomons geeft 

aan dat dit bij de OER wijzigingsvoorstellen voorbij zal komen. Raadslid Jaarsma is 

benieuwd of de FSR betrokken wordt bij die discussie. Salomons legt uit dat de FSR die  

OER voorstellen zal moeten goedkeuren en dat daar ongetwijfeld tijdens de OV’s over 

gediscussieerd zal worden.  Er wordt besloten dat de deadline voor de FSR om nieuwe 

OER voorstellen op te sturen 15 oktober is.  

 

 

-  
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5. Amsterdam Law Firm. Raadslid Schröder geeft aan dat er vier FSR leden betrokken zijn 

bij ALF en dat het een speerpunt van deze leden is om ALF te verbeteren. Raadslid Schröder 

geeft aan dat het programma veel aanzien heeft en dat het iets om trots op te zijn. Wel vindt 

raadslid Schröder het jammer dat er veel onduidelijkheden zijn. De FSR wil graag vóór de 

nieuwe instroom in februari een studiegids hebben, inclusief een leidraad voor de 

verschillende vakken. Nollkaemper is het hier helemaal mee eens en geeft aan dat het hoog 

op de agenda staat om ALF strakker georganiseerd te krijgen. Ook in het rapport van de 

Toetscommissie worden wat vraagtekens opgeworpen bij ALF. Nollkaemper legt uit dat als 

deel van de reorganisatie van de faculteit een medewerker van het Education Service 

Center de logistieke organisatie regelen. Zo kunnen afspraken en deadlines veel strakker 

worden gewaarborgd. Nollkaemper is akkoord om ruim voor de nieuwe instroom goede 

informatie ter beschikking te stellen. Raadslid Schröder is benieuwd wat voor documenten 

dit zullen worden. Salomons wil graag een keer met de betrokken FSR leden om de tafel 

zitten om te kijken hoe en wat er verbeterd kan worden. Raadslid Schröder geeft aan dat ze 

het een gaaf programma vindt, maar dat het groepswerk soms nadelen wat betreft 

meeliftgedrag met zich meebrengt. Raadslid van Lunteren ziet teveel onduidelijkheid als de 

kern van het probleem. Raadslid Khalifa vat samen dat het paradepaardje wel duidelijk en 

scherp moet zijn voor studenten. Raadslid Jaarsma vindt het grootste probleem de 

onduidelijkheden wat betreft vereisten voor het verkrijgen van studiepunten. TD 170926-

03 de FSR maakt een afspraak met Salomons om ALF te bespreken. 

6. Situatie REC A 

Raadslid Khalifa is benieuwd hoe het bestuur de verhuizing vond gaan. Nollkaemper geeft 

aan dat het mid-augustus totale paniek was, maar dat in de laatste week van augustus enorme 

stappen zijn gemaakt. Het is uitermate teleurstellend dat de hoorcollegezaal en studielandschap 

niet af waren, waardoor er ongewenst verhuisd moest worden naar het paviljoen. Later werd 

duidelijk dat er andere klussen ook niet af waren. Inmiddels is er drie keer per week overleg, 

om de klussen af te werken en prioriteiten te stellen. Nollkaemper gaat ervan uit dat de 

hoorcollege zaal in principe in blok 2 af zal zijn. Het studielandschap is dan waarschijnlijk nog 

niet af, maar de zaaltjes eromheen wel. Daarnaast geeft Nollkaemper aan dat het gebouw nog 

niet is opgeleverd. Hij ervaart het nieuwe gebouw wel een als enorme verbetering op de OMHP. 

Alleen de verhoging van de sfeer moet wel nog worden verbeterd.  

Council member Wiedemann is wondering if it was not an option to move out of the OMHP 

later. Nollkaemper explains moving the faculty during the Christmas break would have been too 

short of a period. 

Raadslid Khalifa wil graag voor een aantal problemen oplossing zoeken, namelijk: 

a. Studieplekken. Raadslid Khalifa stelt voor om werkgroepzalen open te stellen in de  

week voor en de week tijdens de tentamens. Ook kijkt de JB samen met de UB naar gebouw J/K 

openstellen. Nollkaemper is voor dit plan, tenzij er beren op de weg komen die hij niet kan 

voorzien. Assessor Wirken stelt voor om te controleren op UvA pasjes, omdat er ook veel 

andere studenten zijn die hier studeren, van bijvoorbeeld de VU en de HvA. Nollkaemper zal dit 

idee aan Jan Dijk meegeven. Nollkaemper is benieuwd of er verder wel genoeg ruimte is om te 

studeren. Raadslid Khalifa antwoordt dat het erg druk is overdag. Assessor Wirken legt uit dat 

er op sommige faculteiten nu ook mid-terms zijn. Assessor Leigh heeft begrepen dat studenten 

van andere faculteiten ook graag in de JB studeren. Nollkaemper geeft aan dat met de vorige 
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FSR is besproken om de JB alleen voor rechtenstudenten toegankelijk te maken. Aangezien er is 

gekozen voor een juridische bibliotheek moeten de studenten van de opleiding er wel gebruik 

van kunnen maken. Er zal eerst door de JB gemonitord worden wie de bibliotheek bezoeken en 

daarna zal de toegang worden geëvalueerd.  Raadslid van Lunteren geeft aan dat studieplekken 

voor rechtenstudenten al langer een groot probleem zijn. Raadslid Khalifa wil als FSR graag 

helpen met de promotie van extra studieplekken. Raadslid Schröder voegt daaraan toe dat het 

PPLE studenten goed bevalt om met pasjes te werken. 

b. Fiets kelder. Raadslid Jaarsma ziet het als een probleem dat steeds meer fietsen te lang 

blijven staan. Nollkaemper geeft aan dat dit op de agenda staat en dat de mensen die hier 

verantwoordelijk voor zijn, namelijk FS, ermee aan de slag gaan. Nollkaemper geeft aan dat 

Hinke Nijman de eindverantwoordelijke is op de FdR. 

c. Paviljoen. Raadslid van Lunteren legt uit dat de grote klachten vooral gaan over de 

temperatuur en de akoestiek. De FSR is vooral bezorgd over het eventueel langer blijven staan 

van het paviljoen, omdat het dan te koud wordt en de geluidsoverlast door het weer te groot 

wordt. Nollkaemper kan niet garanderen dat de hoorcollege zaal volgend blok al in gebruik kan 

worden genomen. De mensen die er wel over gaan geven aan dat de zaal begin blok 2 in gebruik 

kan worden genomen. Daarnaast is de situatie in het paviljoen gemonitord en is het klimaat en 

het geluid aanvaardbaard. Dit was niet zo tijdens de storm. Het bestuur heeft gefaciliteerd dat 

sommige colleges tijdelijk zijn terugverhuisd naar de Poort. Salomons stelt dat het paviljoen 

sowieso eind oktober afgebroken wordt. 

d. Kiosk. Council member Wiedemann states that there is not enough food available, while 

pharmacy products are widely available. The manager of this kiosk explained that there is no 

more capacity and he explained the faculty board is responsible for the assortment. 

Nollkaemper explains the general cafeteria is now in REC H, because putting it in A would have 

delayed the entire construction process. The broad spectrum of food is in REC H and on the 

bridge. Nollkaemper agrees the selection of products is odd. He was informed that this selection 

was based on students wished. This problem will be communicated to Hinke Nijman. Council 

member Wiedemann thinks two locations is not enough for all the students, apart from the 

problems with the quality and the price of the food.  Council member Schröder thinks a solution 

could be to send a list with ideas to Hinke. Assessor Leigh thinks a solution could be a small 

sample size assortment from REC H to the kiosk in the hall. Nollkaemper wonders if de Brug 

and REC H is not enough capacity for all the students. Council member Jaarsma explains that 

there are now 4000 extra students and only one extra kiosk. TD 170926-04 het bestuur 

rapporteert de volgende OV terug over de situatie m.b.t. de kiosk. 

c. W.v.t.t.k. 

- 

d. Rondvraag en sluiting 

- Raadslid Evers wil graag weten of het bestuur toestemming geeft voor WC krant 

frames in de wc’s van REC A. Het bestuur is voor dit idee. 

- Raadslid Schröder is benieuwd wat het bestuur voor verwachtingen heeft voor deze 

helemaal nieuwe raad. Nollkaemper geeft aan dat het bestuur bij voorkeur adviezen 

tijdens de vergadering behandeld Afhankelijk van die uitkomst wordt het al dan niet 

schriftelijk nog behandeld. Nollkaemper is erg voor een open communicatie, omdat de 

FSR erg belangrijk is voor het bestuur. De samenwerking is voor Nollkaemper een 
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gezamenlijk project waarin wederzijdse belangen en vragen worden besproken. Hij 

benadrukt dat de FSR niet moet aarzelen om langs te komen bij het bestuur. Zieck 

benadrukt dit ook. Eerst informeel bespreken helpt om kwesties eerder op te lossen.  

- Zieck is benieuwd waarom er een rode lap voor het glas van de FSR kamer hangt. 

Raadslid Khalifa legt uit dat de FSR erg in het zicht zit van iedereen die de lift neemt en 

dat er vaak schoonmakers bezig zijn en dat dit onprettig is.  

- Raadslid Khalifa geeft aan dat veel docenten niet het nieuwe adres hebben 

doorgegeven. Nollkaemper geeft aan dat medewerkers dit zelf aan moet passen, maar 

dat een extra reminder altijd kan.  

 

Raadslid Khalifa sluit de vergadering om 11:30.  

 

 

 

Actiepunten 

AP 161219-01 Nollkaemper houdt de FSR op de hoogte van de HRM discussie.  

AP 161219-04 De FSR organiseert samen met het bestuur een bijeenkomst voor 

studenten over REC A.  

TD 170926-02 Nollkaemper informs the FSR about what the Exam Committee 

decides about the “civiel effect schakeltraject”. 

TD 170926-03 de FSR maakt een afspraak met Salomons om ALF te bespreken. 

TD 170926-04 het bestuur rapporteert de volgende OV terug over de situatie m.b.t. 

de kiosk. 

 

Besluitenlijst 

150928-01 Zodra er meer informatie is over de minoren wordt deze met de FSR 

besproken.  

150928-02 Zieck houdt bij elke OV een korte update over de stand van zaken 

rondom de heraccreditatie.   

  

Pro Memorie 

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. 

 


