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Aanwezigen: Alaa Khalifa, Bram Jaarsma, Leo Wiedemann, Alexander van Lunteren, Luna 3 

Evers, Anna Schröder, Valentine Sita, Darius Jokubukaus, Mirte Boot, Annette Duinmeijer, 4 

Jose Brugman-Augustijn, Jan Dijk, Marjoleine Zieck, Arthur Salomons en Andre 5 

Nollkaemper (decaan). 6 

Voorzitter: Alaa Khalifa 7 

Notulist: Nina Visser 8 

Agenda 9 

1. Opening en Vaststellen agenda  10 

Raadslid Khalifa opent de vergadering om 10:35. 11 

2. Vaststellen notulen  12 

 13 

Actiepunten 14 

AP 161219-01 Nollkaemper houdt de FSR op de hoogte van de HRM discussie. De 15 

discussie is nog steeds bezig bij de centrale medezeggenschap. Zodra duidelijk wordt wat er 16 

facultair gedaan kan worden zal het hier worden besproken. 17 

AP 161219-04 De FSR organiseert samen met het bestuur een bijeenkomst voor 18 

studenten over REC A.  19 

TD 170926-02 Nollkaemper informs the FSR about what the Exam Committee decides 20 

about the “civiel effect schakeltraject”. 21 

TD 170926-03 de FSR maakt een afspraak met Salomons om ALF te bespreken. 22 

AP 170926-04 het bestuur rapporteert de volgende OV terug over de situatie m.b.t. 23 

de kiosk. Dijk licht toe dat het assortiment UvA breed wordt besloten en dat de cateraar 24 

maandelijks overlegt met studentenvertegenwoordigers. Hinke Nijman zal uitzoeken hoe dit 25 

precies werkt en wie die studentenvertegenwoordigers zijn. Dijk stelt voor om de FSR in 26 

contact te brengen met deze studentenvertegenwoordigers.  27 

AP 171030-01 De FSR wordt in contact gebracht met de 28 

studentenvertegenwoordigers met wie de cateraar overlegt. 29 

 30 

Besluitenlijst 31 

150928-01 Zodra er meer informatie is over de minoren wordt deze met de FSR 32 

besproken.  33 

150928-02 Zieck houdt bij elke OV een korte update over de stand van zaken rondom de 34 
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heraccreditatie.  Zieck vertelt dat het achter de rug is en dat het goed is gegaan. De masters 35 

Informatierecht, International Criminal Law en European Private Law krijgen een ‘goed’ als 36 

beoordeling. Brugman-Augustijn legt uit dat het conceptrapport voor de European Private Law 37 

accreditatie in november wordt verwacht. Er is dan een korte periode om op feitelijke 38 

onjuistheden te reageren. Vrij snel daarna zal de accreditatie afgegeven worden, uiterlijk voor 1 39 

februari. In januari volgt een soortgelijk traject voor de overige opleidingen.  40 

  41 

Pro Memorie 42 

150420-01 Nollkaemper zegt toe dat zware afspraken met de medezeggenschap niet in 43 

de zomer zullen worden gemaakt. De zomer houdt in half juli tot en met 1 september. 44 

150622-02 Opheffingsprocedures van masters die al waren afgesproken voordat het 45 

experiment met de GV begon, vallen buiten de regeling omtrent het invoeren en opheffen 46 

van opleidingen in het GV reglement. 47 

160208-01 Voorstellen voor de OER moeten voor de deadline van het bestuur worden 48 

opgestuurd (1 oktober). 49 

160606-02 Het bestuur houdt de FSR op de hoogte omtrent besluiten over REC-A. 50 

 51 

3. Mededelingen  52 

-  53 

4. Status-updates 54 

a. Situatie REC A. Raadslid Schröder vertelt dat prullenbakken een groot onderwerp was 55 

tijdens het afgelopen campusoverleg. Er staan te weinig prullenbakken in REC A, 56 

waardoor veel afval blijft staan. Raadslid Schröder begrijpt dat het onwenselijk is om 57 

prullenbakken in werkgroep ruimtes te plaatsen, maar zou wel graag prullenbakken 58 

op de toiletten zien. Dijk geeft aan dat het juiste midden worden gezocht tussen op 59 

genoeg plekken vuilnisbakken en het voorkomen van overlast. Op dit moment leidt de 60 

situatie zoals die bedacht is tot ongewenste situaties. Dijk denkt dat het handig is om 61 

dit probleem met Hinke Nijman af te stemmen. Dijkt vraagt zich af of dit een probleem 62 

is op de hele campus of alleen op REC A. Raadslid Schröder antwoordt dat het de FSR 63 

vooral gaat om de situatie op REC A.  64 

AP 171030-02 Dijk geeft de klacht over prullenbakken door aan Hinke Nijman. 65 

 66 

Daarnaast is Raadslid Schröder is benieuwd wanneer de liften weer normaal 67 

functioneren. Dijk hoopt dat er aan het eind van de week drie werkende liften zijn. De middelste 68 

lift was beschadigd vanwege de wateroverlast.  69 

 70 

Raadslid Schröder wil ook aankaarten dat de FSR graag folie op hun raam wil. Dijk stelt 71 

voor om tijdelijk ander folie aan te brengen, totdat het gepersonaliseerde folie binnen is. Hinke 72 

of Daan zullen voor woensdag contact opnemen over de gietvloer en het tijdelijke folie. 73 
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b. Herkansingen eerstejaars. Raadslid Jaarsma is benieuwd hoe het hiermee staat. 74 

Salamons geeft aan dat het een OER wijzigingsvoorstel wordt in deel B. Er staat nog 75 

niks op papier, vanmiddag zal het eerste gesprek hierover worden gevoerd. Raadslid 76 

Jaarsma geeft aan dat er veel klachten binnenkomen over de herkansingssystematiek 77 

en hij zou, zodra er een voorstel is, dit ook in een informele setting bespreken.  78 

c.  Amsterdam Law Firm. Raadslid van Lunteren geeft aan dat de FSR heeft gesproken 79 

met de heer Rijpkema. Er is al een opzet waarin een aantal zaken zijn vastgesteld en dit 80 

document is al verspreid onder de studenten die nu ALF doen. De FSR zal blijven meedenken en 81 

feedback geven. Raadslid Evers geeft aan dat het de goede kant op gaat. Salomons geeft aan dat 82 

het bestuur een nieuw concept heeft gekregen en dat op korte termijn met Peter Rijpkema zal 83 

bespreken. 84 

d.  Begroting. Raadslid Jaarsma geeft aan dat een advies geven voor 3 november niet 85 

haalbaar is voor de FSR. Aangezien de conceptversie nog aangepast zou worden, heeft de FSR 86 

naar aanleiding van die begroting geen advies geformuleerd. Raadslid Khalifa geeft aan dat de 87 

FSR deze week een financiële training krijgt van Jeroen van Wolferen, dit kon helaas ook niet 88 

eerder. Dijk geeft aan dat het bestuur de begroting dit weekend heeft ontvangen en dat ze het 89 

intern zullen bespreken en vervolgens naar de OR en naar de FSR zullen sturen. Vorig jaar was 90 

onduidelijk wanneer het advies van de FSR zou komen, wat voor wat gedoe met het 91 

Maagdenhuis heeft gezorgd. Dijk wil gezamenlijk proberen om er nog een paar dagen bij te 92 

trekken. Het bestuur heeft gezien dat er geen grote aanpassingen zijn. Dijk legt uit dat voor 93 

volgend jaar de inkomsten duidelijk zijn en dat er aan de personele kant ook niet veel meer kan 94 

worden gestuurd. Voor de lange termijn is de begroting gemaakt op basis van het huidige 95 

allocatiemodel en dit kan wel nog veranderen. Dijk wil graag een 0 begroting vanaf volgend jaar, 96 

maar ook zal er 1 miljoen extra aan de onderwijskant erbij komen, zodat de afdelingen extra 97 

ruimte hebben om docenten aan te trekken. Raadslid Jaarsma geeft aan dat uitpluizen even 98 

duurt even, omdat de raadsleden geen accountants zijn. De FSR geeft aan uiterlijk 10 november 99 

met het advies te komen.  100 

 101 

5. Onderdeelsraad PPLE 102 

Council member Boot wants to discuss the sub-council for PPLE. The main reasons for the 103 

sub-council are: it is important for PPLE students to have their own representation and it would 104 

be a more efficient way to distribute the work. Council member Boot explains that there could 105 

be a PPLE council with 1 or 2 delegates to FSR-FdR. There would be separate elections and the 106 

PPLE council should not lose any rights the FSR has over PPLE . Council member Boot wants to 107 

know if the board is principally in favor of this idea. Nollkaemper summarizes that the FSR is 108 

proposing a separate PPLE council with separate elections and not a sub-council. Council 109 

member Wiedemann adds that FSR-FdR would have a few PPLE delegates. Council member 110 

Jaarsma sees it as a sub-council, but directly elected by PPLE students. Nollkaemper is 111 

wondering if the new PPLE council member would talk to him or to Raboud. Council member 112 

Jaarsma answers the council would formally talk to Nollkaemper, but in practice to Radboud. 113 

Nollkaemper could see a structure where it benefits the students, but all the formal relations 114 

would still be with this faculty board, which would double the board’s workload. Council 115 

member Wiedemann explains the delegates could speak about PPLE subjects during the FSR-116 

FdR OV. Nollkaemper thinks it would be advantage that the number of PPLE members was set. 117 
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The theoretical risk right now is the FSR-FdR will be dominated by PPLE students. Salomons is 118 

wondering if there would be a big overlap between the OC and the sub-council. Council member 119 

Boot thinks the OC scope is smaller than sub-council. Nollkaemper would like to see a document 120 

with both options: sub-council & working in the same structure. Council member Wiedemann is 121 

not in favor of a PPLE sub-division within the FSR-FdR. Council member Khalifa wants to know 122 

if there is anything the board principally opposes. Nollkaemper is opposed to a doubling of the 123 

work load. Council member Jaarsma explains this idea would add on to the workload of 124 

Radboud. Nollkaemper thinks if the PPLE council meets with Radboud, his powers would be 125 

relatively limited. Council member Boot is wondering if the ‘Faculteitsregelement’ needs to be 126 

changed, in order to make it legally binding. Nollkaemper explains there is no deadline for this, 127 

but ideally amendments are bundled together and the OR and the Board need to agree. Council 128 

member Boot would love some assistance from the law faculty. Brugman-Augustijn can help 129 

with this. Council member Boot is also wondering how it would work financially. Nollkaemper 130 

has to double check, but the funds will probably come from the ‘profileringsfonds’. Nollkaemper 131 

would like to see a comparison to AUC-FNWI situation. Council member Jaarsma explains the  132 

VU ‘medezeggenschaps’-rules are applicable there. The deadline for the draft will be before next 133 

OV. Council member Jaarsma wants to inform CSB, so that this set up could be implemented 134 

next year.  135 

 136 

AP 171030-03 The FSR drafts a document with PPLE council options before the next OV.  137 

AP 171030-04 The Board will check the financial situation for a separate PPLE council. 138 

 139 

6.     Exchange PPLE  140 

Council member Wiedemann explains PPLE students cannot go on exchange on left over law 141 

spots, but they can fill left over spots within the psychology and economics department. Council 142 

member Wiedemann wants to know why that is the situation. Zieck wants to know when PPLE 143 

would like to go. The partners require students to have 105-120 ECTS when they go on 144 

exchange. PPLE students usually do not have that many law ECTS when they go on exchange. 145 

Zieck thinks if PPLE students have 90 ECTS and the partner requires 105 ECTS, it could be 146 

possible to ask the partner to make an exception. Zieck explains an exchange in LLM is also a 147 

possibility. Zieck is willing to look at specific requests, but it does depend on the partners. 148 

Nollkaemper proposes to make this procedure more transparent. Zieck explains that the 105 149 

CTS all across the board, so that is applied to all students. Council member Wiedemann wants to 150 

know if there is any way to adapt these agreements with partners. Zieck is wondering how this 151 

would work, since PPLE students can get a maximum of 90 ECTS law points, which means they 152 

could only leave in their fourth year. Zieck can see what can be arranged within the Erasmus 153 

network. For other places, like New York, the demand is high and there are extra requirements, 154 

so those placed would not be open for PPLE students. Zieck explains the Erasmusprogram is a 155 

standard form with some variety and that the FdR also has bilateral agreements (law school to 156 

law school) with higher requirements. Zieck adds the FdR is not looking forward to student 157 

with 50 ECTS. The FdR fears the South European students in terms of English language 158 

standards. Zieck recommends the global exchange for PPLE students.  159 

 160 

AP 171030-05 Zieck will look into exchange opportunities for PPLE and then the FSR will 161 

receive an update. 162 
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 163 

7.     Voorinvestering 164 

Raadslid Jaarsma is benieuwd wat de plannen zijn met Middelen Wet Studievoorschotten dit 165 

jaar. Nollkaemper legt uit dat een groot deel van de voorinvesteringen is uitgegeven in 2017 en 166 

een klein deel loopt over in 2018. Dijk weet nog niet hoe het eruit gaan zien voor 2018. 167 

Nollkaemper en Dijk geven aan dat ze hier nog geen formeel bericht over hebben gekregen. 168 

Salomons geeft aan dat het in de UCO ook nog niet is besproken. Dijk zal aan de controller 169 

vragen, voor  het overleg vrijdag, welk deel naar de FdR komt. 170 

 171 

AP 171030-06 Dijk zal aan de controller vragen welk deel Middelen Wet 172 

Studievoorschotten naar de FdR komt. 173 

 174 

Raadslid Jaarsma is benieuwd of er een evaluatie komt over de manier waarop de 175 

voorinvesteringen zijn uitgegeven. Nollkaemper legt uit dat er een strict monitoringsproces is, 176 

waarin wordt bijgehouden hoe de gelden zijn uitgegeven. Aan het eind van het project zal 177 

worden gekeken tot welke dossiers het heeft geleid. Nollkaemper geeft aan dat het bij alle 178 

onderwijsprojecten aan het eind wordt gekeken wat heeft gewerkt en wat niet. Raadslid 179 

Jaarsma zou graag meer inzicht krijgen in de evaluaties van dat soort processen. Er wordt 180 

afgesproken om evaluatie te agenderen wanneer het laatste gedeelte van 2018 is uitgegeven en 181 

voordat het nieuwe geld eraan komt. Raadslid Jaarsma kaart aan dat de FSR heeft begrepen dat 182 

er geld is gegaan naar alle masters om een schrijfopdracht te incorporeren. Deze 183 

schrijfopdracht is niet bij alle masters uitgevoerd. Zieck legt uit dat sommige masters al een 184 

schrijfopdracht hadden en andere niet. Masters die de schrijfopdracht al hadden, hebben ook 185 

geen geld gekregen. Raadslid Khalifa geeft aan dat het bij de master Gezondheidsrecht niet is 186 

gebeurd.  187 

 188 

AP 171030-07 De FSR mailt Zieck over de problemen met de schrijfopdracht bij 189 

Gezondheidsrecht. 190 

 191 

8.     W.v.t.t.k. 192 

- Zieck vertelt dat de collegezaal in gebruik is genomen en dat het drijvende ding weg is.  193 

- Raadslid Khalifa kaart aan dat er een probleem is in de video zaal met streaming. 194 

- Nollkaemper vertelt dat 9 november het studielandschap met 300 studieplekken open gaat. De 195 

FSR zal hiervoor promotie maken op Facebook. De officiële opening is 8 november. Dijk wil 196 

kijken hoe het dit blok gaat met studieplekken bezetting en eventueel preventief extra plekken 197 

openen in tentamenperiode.  198 

 199 

9.     Rondvraag en sluiting 200 

-  Council member Wiedemann mentions that there is a ventilation problem in A1.02. During his 201 

exam the door could not be closed.  202 

- Nollkaemper vertelt volgende week dinsdag het project ‘Rechten in beweging’ wordt 203 

gelanceerd. De kick-off is met een debat, er zal een filmreeks zijn en er komt nog een togarun. 204 

Deze week zal hierover worden gecommuniceerd.   205 

- Dijk vertelt dat donderdag tot en met zondag de gietvloer zal worden gelegd. De lift is dan 206 

alleen te gebruiken vanaf de eerste verdieping.  207 
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- Raadslid Van Lunteren vertelt dat studenten de dag van tevoren een mail kregen dat hun 208 

tentamen toch niet in het IWO was, maar in REC M. Het ging om het tentamen Inleiding tot het 209 

Recht.  210 

- Luna wil graag weten of de FdR een Diversity Officer heeft. Nollkaemper legt uit dat er een 211 

vertrouwenspersoon is, namelijk de studieadviseurs. De universitaire diversity officer is net 212 

benoemd. Nu  zal worden gekeken wat er centraal gebeurd en wat facultair geregeld kan 213 

worden.  214 

 215 

Raadslid Khalifa sluit de vergadering om 11:39.  216 

 217 

 218 

 219 

 220 

 221 

 222 

 223 

 224 

 225 

 226 

 227 

Actiepunten 228 

AP 161219-01 Nollkaemper houdt de FSR op de hoogte van de HRM discussie.  229 

AP 171030-01 De FSR wordt in contact gebracht met de 230 

studentenvertegenwoordigers met wie de cateraar overlegt. 231 

AP 171030-02 Dijk geeft de klacht over prullenbakken door aan Hinke Nijman 232 

TD 171030-03 The FSR drafts a document with PPLE council options before the next OV.  233 

AP 171030-04 The Board will check the financial situation for a separate PPLE 234 

council. 235 

AP 171030-05 Zieck will look into exchange opportunities for PPLE and then the FSR 236 

will receive an update. 237 

AP 171030-06 Dijk zal aan de controller vragen welk deel …van de… naar de FdR 238 

komt. 239 

AP 171030-07 De FSR mailt Zieck over de problemen met de schrijfopdracht bij 240 

Gezondheidsrecht. 241 

 242 

 243 

Besluitenlijst 244 

150928-01 Zodra er meer informatie is over de minoren wordt deze met de FSR 245 

besproken.  246 

150928-02 Zieck houdt bij elke OV een korte update over de stand van zaken 247 

rondom de heraccreditatie.   248 

  249 

Pro Memorie 250 

150420-01 Nollkaemper zegt toe dat zware afspraken met de medezeggenschap niet 251 

in de zomer zullen worden gemaakt. De zomer houdt in half juli tot en met 1 september. 252 
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150622-02 Opheffingsprocedures van masters die al waren afgesproken voordat het 253 

experiment met de GV begon, vallen buiten de regeling omtrent het invoeren en opheffen 254 

van opleidingen in het GV reglement. 255 

160208-01 Voorstellen voor de OER moeten voor de deadline van het bestuur 256 

worden opgestuurd (1 oktober). 257 

160606-02 Het bestuur houdt de FSR op de hoogte omtrent besluiten over REC-A. 258 

 259 

 260 


