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 Datum 14 november 2016 Locatie OMHP A1.01 
Contactpersoon  

E-mail fdr@studentenraad.nl 
 
Aanwezigen: Maurits van de Sande, Anthony Leigh, Anne-fleur Slagt, Sona Shakhverdian , 
Marlene Straub, Sasha Borovitskaya, Maciek Bednarski, Annemyra van der Meulen, Chloë van 
den Berk. Joke de Vries, Arthur Salomons, André Nollkaemper (Decaan). 
Afwezig: Tjapko van Noort, Marjoleine Zieck en Jan Dijk. 
Notulist: Nina Visser 
 

Agenda 

1. Opening en Vaststellen agenda  
Raadslid Van de Sande opent de vergadering om 10:14. De FSR voegt drie 

agendapunten toe: de PPLE overgangsregeling, nieuwe curriculum fiscaalrecht en de 
Canvas pagina. Huisvesting is van de agenda afgehaald. 

2. Vaststellen notulen  
Raadslid Van De Sande geeft aan dat er miscommunicatie was over het opsturen van de 

notulen. Ambtelijk Secretaris Visser stelt voor om de notulen via de mail vast te stellen en 
vanaf volgende vergadering de notulen weer tijdens de vergadering vast te stellen. Alle 
aanwezigen gaan daarmee akkoord. Raadslid Van De Sande gaat wel de actiepunten af.  

 
Actiepunten  

AP151221-02 De FSR organiseert in september in samenwerking met de 
studieverenigingen een bijeenkomst over het curriculum en de reorganisatie, 
gefaciliteerd door het bestuur. 
AP 160926-01 De FSR komt met een kandidaat voor de overgangsregelingcommissie.  
AP160926-02 het bestuur stuurt de FSR zo snel mogelijk de begroting en de 
gebruikelijke convenantgegevens. De Vries licht toe dat het bestuur de convenantgegevens 
zelf nog niet heeft.  
AP160926-03 Het bestuur stuurt de midterm review naar de FSR en de FSR koppelt hun 
reactie terug aan het bestuur. 
AP160926-04 The FSR will propose a form regarding language for the OV’s before the 
next OV. 
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Besluitenlijst 
425150633-03 De FSR stemt in met het reglement van de GV, mits de wijzigingen zoals 
verwoord in de OV van 150622 worden meegenomen. 
 150928-01 Zodra er meer informatie  is over de curriculumherziening 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 
150420-02 In het FSP zal op relevante punten verwezen worden naar het 
bezuinigingsdocument. 
 150317-01 Den Boer zegt toe dat als er een facultair verdeelmodel komt, dit model 
besproken zal worden met de FSR.  
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 voor dat 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). 
AP160606-02 Het bestuur houdt de FSR op de hoogte omtrent besluiten over REC-A. De 
Vries  vertelt dat er een breed overleg is opgezet en dat de FSR daar ook voor is uitgenodigd. 

 

3. Mededelingen  
-  

4. D en D Referendum 
Raadslid Bednarski vertelt dat de FSR druk bezig is met twee evenementen. Raadslid 

Bednarski wil graag weten hoe het zit met de zaal. Nollkaemper antwoordt dat het bestuur 
hier snel op zal reageren. Raadslid Van De Sande is druk bezig met het debat tussen Baudet 
en Reestman. Het debat zal 2 December van 16:00 tot 18:00 plaatsvinden in Spui25. 
Raadslid Van De Sande hoopt dat het een breed publiek zal trekken. De Vries is benieuwd of 
deze locatie wel groot genoeg is. Raadslid Van De Sande denkt van wel, ook omdat hij liever 
ziet dat de zaal wat voller is dan half leeg. Raadslid Bednarski voegt toe dat de FSR een 
Facebookevenement zal aanmaken en aan de hand daarvan in de gaten zal houden of de 
ruimte groot genoeg is. Raadslid Van Den Berk is benieuwd naar de mening van het bestuur 
over de modellen. De FSR wil in ieder geval neutraal blijven en zal geen campagne voeren 
voor een bepaald model. Nollkaemper geeft aan dat hij neutraal zal blijven, al constateert 
hij wel dat groen niet kan in ieder geval binnen de bestaande wetgeving. Daar moet je als 
bestuur ook geen steun aan willen genereren. Nollkaemper is ervan overtuigd dat er veel 
mogelijkheden zijn binnen het bestaande model. De doelstelling van de decaan is 
vergaande betrokkenheid van medewerkers en studenten. Daarnaast heeft Nollkaemper 
zware twijfels over de aanduiding ‘referendum’, gelet op de schaal  is het een enquête en 
geen referendum. De suggestie dat 24 items op een schaal van 1 tot 5 leiden tot een goede 
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uitkomst is bijna onmogelijk. Nollkaemper vindt het belangrijk om in de communicatie, 
bijvoorbeeld tijdens het debat, duidelijk te maken wat de aard is van dit referendum. 

5. Diversity Report and Officer 
Raadslid Shakhverdian vertelt over een bijeenkomst met alle dossierhouders 

diversiteit van de FSR’en van de UvA. Uit deze bijeenkomst werd duidelijk dat elke faculteit 
een diversiteitsofficier aangesteld moeten hebben, ook de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 
De Vries geeft aan dat de FdR deze niet heeft. Raadslid Shakhverdiangeeft aan dat de FdR er 
wel één moet aanstellen en dat de FSR daar graag bij betrokken wil worden. 

Daarnaast wil Raadslid Shakhverdian het hebben over globalisering en andere 
perspectieven. De FSR stelt voor om toegang te krijgen tot online bibliotheken van andere 
universiteiten. Op die manier kunnen andere perspectieven worden geboden aan vakken.  

Ook is Raadslid Shakhverdian benieuwd naar de uitwisselingsmogelijkheden van de 
faculteit. Raadslid Van Der Meulen geeft aan dat het vooral om niet-westerse allianties gaat. 

Als laatste wil Raadslid Shakhverdian graag weten hoe de sollicitatieprocedure 
verloopt voor nieuwe docenten, aangezien er weinig niet-westerse docenten op deze faculteit 
doceren. 

  
Nollkaemper geeft aan niet teveel grote dossiers tegelijkertijd willen behandelen. Het CvB 

en de faculteit zijn nu bezig met bezuinigingen, het allocatiemodel en D&D. Diversiteit is volgens 
Nollkaemper ook belangrijk, maar hij zou dit graag in de tijd iets spreiden en daar in 2017 mee 
beginnen. De man/vrouw verhouding in staf is goed op deze faculteit, etnisch is lastiger, zowel 
voor studenten als docenten. Nollkaemper legt uit dat vacatures open zijn en niet anoniem.  Er 
wordt altijd gestreefd naar de beste kandidaat en er is binnen marges een voorkeursbeleid 
gevoerd met betrekking tot vrouwen.       
 Wat betreft uitwisselingen zijn er twee lagen: facultaire partners en universitaire 
partners. Nollkaemper vertelt dat hij afgelopen tijd verzoeken heeft gehad vanuit India en 
Palestina, maar dat ervaring leert dat studenten niet naar niet-westerse landen gaan. Op het 
moment dat dat verandert, zal de faculteit graag meewerken aan dit soort partnerships. De 
faculteit ontvangt namelijk graag studenten uit bijvoorbeeld India en Palestina. Uitwisseling is 
op basis van wederkerigheid, dus het is afhankelijk van de studenten. Wanneer er een signaal is 
dat er grotere belangstelling is bij studenten, dan zullen die partnerships wel worden 
aangegaan.          
 Nollkaemper vond het rapport inhoudelijk te makkelijk. Het suggereert volgens hem 
dat de universiteit alleen maar mainstream, westerse doctrine doceren, maar dat is niet waar.
 Nollkaemper wil kijken of toegang tot andere online bibliotheken een mogelijkheid is. 
Wel vraagt hij zich af of die meer te bieden hebben dan wij. Raadslid Shakhverdian geeft als 
voorbeeld een student die moest reizen voor die informatie. Raadslid Van Der Meulen wil weten 
of er aan dit dossier wordt begonnen begin volgend studiejaar of kalenderjaar. Nollkaemper 
antwoordt begin volgend kalenderjaar, medio maart.  

 
Nollkaemper is benieuwd waarom studenten uit minderheden kiezen voor de VU en niet de 

UvA. Uit een interview bleek dat studenten uit minderheidsgroepen zich niet altijd veilig voelen,  
bijvoorbeeld tijdens debatten of borrels. Nollkaemper zou hier graag iets meer inzicht in 
hebben en daarom gaat de volgende Dean’s lunch hierover. Hij is benieuwd of de FSR hier ook 
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een rol voor zichzelf in ziet. Raadslid Shakhverdian denkt van wel en vertelt dat tijdens het 
dossierhoudersoverleg het verschil tussen thuis voelen en gediscrimineerd voelen naar voren 
kwam. De FSR ziet daar een rol voor de diversiteitsofficier in weggelegd. Raadslid Van Der 
Meulen wil het bericht over de lunch verspreiden en met mensen praten, zodat minderheden 
naar de lunch toegaan.  

 
AP161114-01 De FSR zal promotie maken voor de lunch van de decaan over 

minderheden.  
 
Raadslid Van Der Sande vertelt dat op andere faculteiten ook vakken als Islamic en Jewish 

heritage law worden gegeven. De vraag is of dat ook op deze faculteit een optie is. De Vries 
vertelt dat Islamic law geen succes was en een zachte dood is gestorven.  

6. Voorinvesteringen 
Raadslid Van Den Berk vertelt dat de voorkeur van de FSR uitgaat naar professionele 

docenten ontwikkeling, feedback en toetsing, en specifiek intensiever onderwijs. De FSR 
ziet graag meer feedbackmomenten op toetsing en het werk dat studenten inleveren. 
Daarnaast wil de FSR graag betere trainingen voor docenten en meer toezicht op de 
kwaliteit van lesgeven. Raadslid Van Der Meulen voegt daar aan toe dat het ook gaat om 
professionele training op het gebied van bijvoorbeeld Excel en Powerpoint. De FSR ziet ook 
graag extra of langere werkgroepen bij struikelblokvakken. Salomons vraagt of de FSR 
meer contacturen wil. De FSR antwoordt bevestigend. Salomons is ook benieuwd wat de 
FSR ziet als struikelblokvakken, aangezien dat elk jaar wisselt. De FSR ziet 
struikelblokvakken als de vakken met het laagste slagingspercentage. Dit zijn meestal 
NIBPR, goederenrecht en bestuursrecht. Daarnaast noemt Raadslid Van Den Berk de optie 
om werkgroeponderwijs verplicht te maken, met een deeltijd optie ernaast. Raadslid Van 
Der Meulen ziet het als een mogelijkheid om dieper op de stof in te gaan. Raadsleden Van 
Der Meulen en Van Den Berk zien dus graag twee aparte mogelijkheden voor het volgen 
van onderwijs. Salomons licht toe dat deeltijd net is afgeschaft, maar dat deeltijd ook 
verplichte werkgroepen zou betekenen. Raadslid Van Der Meulen licht toe dat het niet om 
de term deeltijd gaat, maar meer om een naam voor extensief studeren. Daarnaast noemt 
Raadslid Van Den Berk Blended Learning in de vorm van filmpjes nog een goede 
investering. Raadslid Van De Sande noemt nog studentenwelzijn als investering, zoals 
‘mindfulness in law’. Het bestuur heeft hierover contact met Maaike Steen. Raadslid Van De 
Sande kreeg de indruk dat het bestuur studentenwelzijn niet als een kerntaak van de 
faculteit ziet, maar de FSR ziet dat wel zo. De FSR zou daarom graag zien dat een deel van 
de voorinvesteringsgelden naar dit doel gaan. Salomons geeft aan dat hij en Zieck dat 
inderdaad zo zien. Raadslid Van De Sande ziet het ook als een verbetering van het 
internationaal profiel, aangezien dit onderwerp op veel internationale universiteiten wel 
aanslaat. Nollkaemper gaat zich hier in verdiepen.  

 
Nollkaemper vindt een deel van de wensenlijst erg goed. De bedoeling is tijdelijk, 

opleidingsdoelen zijn dus goed in te brengen, maar bijvoorbeeld meer werkgroepen kan 
hooguit een paar jaar overbrugd. De gelden zijn niet structureel.  



  
 

Pagina 5 ~ 8 

Salomons geeft aan dat er nog geld over is van 2016 en dat wil het bestuur graag 
inzetten voor het nieuwe curriculum.   

7. Begroting 
 Raadslid Van Der Meulen is benieuwd naar wanneer de deadlines voor advies en 
instemming met de begroting zijn. Nollkaemper geeft aan dit op korte termijn te laten 
weten. Salomons denkt dat de situatie wellicht schorsende werking zal hebben. Raadslid 
Van Der Meulen geeft aan dat de huidige begroting zeer summier is vergeleken met 
begrotingen van bijvoorbeeld de FEB, die 14 bladzijden telt. De FSR ontvangt graag een 
uitgebreidere verantwoording per post, want op deze manier kan de FSR niet veel met de 
begroting. Nollkaemper is het daar mee eens. De reden is dat het bezuinigingsdocument als 
een nieuwe begroting hierover heen gaat. Uitgangspunt is wel dat dit tekort is. Raadslid 
Van Der Meulen is erg benieuwd naar het bezuinigingsdocument en welk gevolg dit heeft 
voor de begroting. Nollkaemper stelt een separaat overleg met Jan Dijk voor. Raadslid Van 
Noort is meer specifiek bezig met voorinvesteringen, maar zal waarschijnlijk ook aanwezig 
zijn bij dit overleg. 
  
AP16114-02 Het bestuur laat z.s.m. de deadline voor het advies en instemming op de 
begroting weten.  
AP16114-03 De FSR maakt een aparte afspraak met Jan Dijk.  
 
8. PPLE civiel effect 

Raadslid Borovitskaya is benieuwd of het klopt dat de schakeltarieven ongeveer 2800 
euro zijn. Salomons dacht 2600 euro. Raadslid Borovitskaya wil weten of dezelfde 
tarieven van toepassing zijn als de vakken zijn gevolgd voor het behalen van het 
diploma. Salomons denk dat dit niet haalbaar is, maar geeft aan dat alles wat tijdens de 
PPLE studie wordt behaald niets extra’s kost. Raadslid Borovitskaya wil graag weten 
wat de motivatie is om PPLE samen met honoursstudenten te laten studeren. Salomons 
legt uit dat PPLE wordt beschouwd als een honoursopleiding, namelijk kleinschalig en 
intensief met daarbij dubbel collegegeld het eerste jaar. Raadslid Borovitskaya vindt 
het niet voor de hand liggend. Raadslid Van De Sande wil weten over er eenzelfde 
gemiddelde wordt gehanteerd. Salomons antwoordt ontkennend, dat is nog ter sprake 
gekomen. Het zou voor de faculteit arbeidsintensiever zijn om een splitsing te maken 
binnen de schakelaars. Salomons vindt dit onderwerp bespreekbaar als de FSR dat 
graag wil. Nollkaemper heeft geen sterke gevoelens over dit onderwerp en geeft aan 
dat de aanname was dat PPLE studenten gewend zijn om harder te werken. Raadslid 
Borovitskaya wil af van het elitair clubje imago van PPLE, wat wellicht juist wordt 
versterkt door honoursstudenten samen te voegen met PPLE studenen. Salomons geeft 
aan dat het misschien niet uitdagend genoeg om studenten met al een bachelor achter 
de rug te plaatsen bij beginnende studenten. Momenteel worden PPLE studenten niet 
bij de honoursstudenten geplaatst. Daarnaast zitten PPLE studenten nooit structureel 
in een jaargroep.  

 
9. Fiscaal recht curriculum 
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Raadslid Van Der Meulen is heel erg te spreken over het nieuwe curriculum. De 
inleidende vakken komen echter vaak overeen met vakken uit de bachelor. Raadslid 
Van Der Meulen vindt het raar dat normale rechtenstudenten kunnen doorstromen. 
Daarom stelt ze voor om de master alleen open te stellen voor fiscale 
bachelorstudenten, dus een selectieve master. Op die manier wordt de studie ook 
interessanter voor studenten van andere universiteiten. Daarnaast is het zonde als je 
twee keer hetzelfde leert. Een andere optie is de bachelorvakken anders inrichten. 
Nollkaemper vindt het ook raar, de oorzaak komt door de harde knip tussen de  
bachelor en de master, maar de manier waarop het nu georganiseerd is past daar 
eigenlijk niet in.  
Salomons is benieuwd naar de formele reactie van de FSR. De FSR kan zich erg vinden 
in het voorstel en heeft alleen commentaar op de overgang bachelor-master.  
  
AP 161114-04 Het bestuur rapporteert terug over de kwestie bachelor/master 
verdeling in bij fiscaal recht. 
 

10. Canvas pagina 
Raadslid Leigh wil voorstellen om de FSR een Canvas pagina te geven, om zo betere 
voor een betere informatievoorziening binnen de FSR te zorgen. Salomons reageert 
verbaasd, omdat nog niet veel mensen weten dat we overgaan op Canvas. Die overgang 
zal wel pas rond 2019 zijn. Salomons legt uit dat het wel een Blackboard pagina kan 
worden, dat moet via Rik de Jager geregeld worden.  
 

11. Informatievoorziening 
Nollkaemper constateert dat uit universitaire rapporten over studentenraden blijkt dat 

de informatievoorziening beter moet. Het bestuur wil graag weten op welke punten de FSR 
informatie behoeft. Raadslid Van De Sande ziet graag dat de FSR eerder documenten 
ontvangt. De Vries wil graag eerder de vergaderingen voorbespreken.  

 

12. W.v.t.t.k. 
- Topsportersregeling. Raadslid Leigh is benieuwd naar de vorderingen met de 

topsportersregeling. Salomons geeft aan dat het al lang stil ligt, bij één van de 
beleidsmedewerkers. Het is wel een aandachtspunt, maar er zijn ook andere grote 
dossiers. 

- Raadslid Van Der Meulen heeft een vraag over de begroting. Er wordt uitgegaan van 
een uitvalspercentage van 58% teruggebracht naar 40%. Dit lijkt een erg ambitieuze 
aanname. Salomons legt uit dat vorig jaar een heel slecht jaar was. Salomons legt uit 
dat het erop lijkt vorig jaar een slechte groep was, met excuses voor het jargon een 
”slechte groep”. Er was een grote groep studenten die elders een negatief BSA had 
behaald en het op de UvA nog een keer kwam proberen.  

- Raadslid Van Den Berk vertelt over het gesprek met Soeharno wat ging over de UvA 
beter op de kaart zetten. Raadslid Van Den Berk is benieuwd hoe het bestuur dit ziet. 
Het bestuur is fulltime bezig met een beter profiel schetsen, marketingmensen en een 
tal van andere punten. De nadruk zal liggen op jurist vanaf dag één. Nollkaemper wil 



  
 

Pagina 7 ~ 8 

binnenkort een inspraak rondje houden met de FSR over het inhoudelijk profiel en hoe 
dit naar buiten toe wordt verkocht. Raadslid Van Den Berk is van mening dat de UvA 
zich kan onderscheiden van andere faculteiten met een focus op praktische 
vaardigheden. ALF heeft volgens Nollkaemper ook al veel goeds gebracht wat dat 
betreft. Raadslid Leigh stelt voor om daar de groep studenten voorlichters ook bij te 
betrekken omdat daar veel goede ideeën tussen zitten. Raadslid Van Der Meulen noemt 
nog dat het voor profileren van de universiteit en het verlagen van het 
uitvalspercentage goed kan zijn om groepen studenten bij elkaar houden (niet alleen 
bij honours).  

 
AP 161114-05 De FSR wordt betrokken bij het profiel van de faculteit en hoe dit naar 
buiten toe wordt gepresenteerd.  

13. Rondvraag en sluiting 
 

Raadslid Van De Sande sluit de vergadering om 11:10 
 
Actiepunten 
AP151221-02 De FSR organiseert in september in samenwerking met de 
studieverenigingen een bijeenkomst over het curriculum en de reorganisatie, 
gefaciliteerd door het bestuur. 
AP 160926-01 De FSR komt met een kandidaat voor de overgangsregelingcommissie.  
AP160926-02 het bestuur stuurt de FSR zo snel mogelijk de begroting en de 
gebruikelijke convenantgegevens. 
AP160926-03 Het bestuur stuurt de midterm review naar de FSR en de FSR koppelt hun 
reactie terug aan het bestuur. 
AP160926-04 The FSR will propose a form for the OV’s before the next OV. 
AP161114-01 De FSR zal promotie maken voor de lunch van de decaan over 
minderheden.  
AP16114-02 Het bestuur laat z.s.m. de deadline voor het advies en instemming op de 
begroting weten.  
AP16114-03 De FSR maakt een aparte afspraak met Jan Dijk. 
AP 161114-04 Het bestuur rapporteert terug over de kwestie bachelor/master verdeling 
in bij fiscaal recht. 
AP 161114-05 De FSR wordt betrokken bij het profiel van de faculteit en hoe dit naar 
buiten toe wordt verkocht.  
 
 
Besluitenlijst 
425150633-03 De FSR stemt in met het reglement van de GV, mits de wijzigingen zoals 
verwoord in de OV van 150622 worden meegenomen. 
150928-01 Zodra er meer informatie is over de curriculumherziening wordt deze met de 
FSR besproken. 
150928-02 Zieck houdt bij elke OV een korte update over de stand van zaken rondom de 
heraccreditatie. 
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Pro Memorie 
150420-02 In het FSP zal op relevante punten verwezen worden naar het 
bezuinigingsdocument. 
150317-01 Den Boer zegt toe dat als er een facultair verdeelmodel komt, dit model 
besproken zal worden met de FSR 
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 (1oktober). 
AP160606-02 Het bestuur houdt de FSR op de hoogte omtrent besluiten over REC-A. 
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