
 

 

  1 
   Oudemanhuispoort 4-6 

1012 CN Amsterdam 
(020) 525 3446 
fdr@studentenraad.nl 
studentenraad.nl/fdr 

       

 Datum 6 maart 2017 Locatie OMHP A1.01 
Contactpersoon  

E-mail fdr@studentenraad.nl 
 2 

Aanwezigen: Sona Shakhverdian, Anthony Leigh, Tjapko van Noort, Marlene Straub, 3 
Chloë van den Berk, Sasha Borovitskaya, Anne-fleur Slagt , Maciek Bednarski, Anne Myra 4 
van der Meulen, Maurits van de Sande, Marlene Straub, Marjoleine Zieck, Arthur Salomons, 5 
Jan Dijk, Joke de Vries en Andre Nollkaemper (decaan). 6 
Notulist: Nina Visser 7 

Agenda 8 

1. Opening en Vaststellen agenda  9 
Raadslid Van De Sande opent de vergadering om 10:35 10 

2. Vaststellen notulen  11 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen.  12 
 13 

Actiepunten 14 
AP161114-01 De FSR zal promotie maken voor de lunch van de decaan over diversiteit.  15 

AP 161114-04 Het bestuur rapporteert terug over de kwestie bachelor/master verdeling 16 

bij fiscaal recht. 17 

AP 161114-05 De FSR wordt betrokken bij het profiel van de faculteit en hoe dit naar 18 

buiten toe wordt verkocht.  19 

AP 161219-01 Nollkaemper houdt de FSR op de hoogte van de HRM discussie. 20 
Nollkaemper vertelt dat dit een lopende discussie is binnen het CvB.  21 
AP 161219-02 De FSR stuurt in maart hun diversiteit advies. 22 
AP 161219-03 De FSR kijkt samen met Salomons hoe ze de curriculumherziening onder 23 
studenten duidelijk kunnen maken.   24 
AP 161219-04 De FSR organiseert samen met het bestuur een bijeenkomst voor 25 

studenten over REC A. De FSR en het bestuur maken hiervoor een afspraak.  26 

 27 

Besluitenlijst 28 

150928-01 Zodra er meer informatie is over de tracks wordt deze met de FSR besproken. 29 

Tracks worden minoren in de bachelor.  30 

150928-02 Zieck houdt bij elke OV een korte update over de stand van zaken rondom de 31 

heraccreditatie. Zieck vertelt dat de visitatie in het najaar zal plaatsvinden en dat de 32 
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zelfstudies al zijn besproken door de OC’s. Als dit besproken is gaat het met het commentaar 33 

van de decaan weer terug naar de opleidingsdirecteuren.  34 

 35 

Pro Memorie 36 

150420-02 Het bezuinigingsdocument wijkt niet af van de richtlijnen zoals gegeven in 37 

het FSP.   38 

150420-01 Nollkaemper zegt toe dat zware afspraken met de medezeggenschap niet in 39 

de zomer zullen worden gemaakt. De zomer houdt in half juli tot en met 1 september. 40 

150622-02 Opheffingsprocedures van masters die al waren afgesproken voordat het 41 

experiment met de GV begon, vallen buiten de regeling omtrent het invoeren en opheffen 42 

van opleidingen in het GV reglement. 43 

160208-01 Voorstellen voor de OER moeten voor de deadline van het bestuur worden 44 

opgestuurd (1oktober). 45 

160606-02 Het bestuur houdt de FSR op de hoogte omtrent besluiten over REC-A. 46 

 47 

3. Mededelingen  48 
- Nollkaemper vertelt dat het bestuur volop bezig is met de volgende stappen in het 49 

reorganisatieproces. Het personeelsplan gaat volgende week naar alle medewerkers 50 
van de faculteit. 51 

- Nollkaemper vertelt ook dat de allocatiemodel discussie op centraal niveau loopt. Dit 52 
zal in maart of april vastgesteld worden. De grootste factor is het afschaffen van de 53 
bekostigingsfactor en het belangrijkste discussiepunt is de termijn voor de invoering 54 
van de overgangsregeling. Dijk legt uit dat dit wordt meegenomen in de adviestermijn 55 
van de kaderbrief. Dijk wil dit doorspreken met de FSR tegen die tijd. 56 

4. Status-updates 57 
a. OER . De FSR is benieuwd hoe het staat met de nieuwe OER. Nollkaemper heeft van 58 

alle kanten commentaar gekregen en heeft morgen een overleg met de 59 
afdelingshoofden. Salomons legt uit dat het dan nog één keer langs de 60 
medezeggenschap gaat. Een van de punten van discussie is de nakijktermijn. 61 

5. Advies Diversiteit 62 
Raadslid Shakhverdian legt uit dat het rapport Diversiteit een aantal problemen aankaart 63 

bij studenten en medewerkers.  64 
Raadslid Borovitskaya licht toe dat de diversity officer zich bezig zou kunnen houden met 65 

beleid en kan fungeren als een vertrouwenspersoon. Op centraal niveau is toegezegd dat er een 66 
diversity officer moet komen, maar de FSR ziet er ook graag een terug op de faculteit. De FSR 67 
vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op de FSR en een vertrouwenspersoon kan 68 
hierbij helpen. Internationale studenten mengen soms niet goed met Nederlandse studenten. 69 
Nollkaemper is benieuwd naar wat het probleem is wat de FSR wil oplossen. Hij wil graag 70 
weten wat de specifieke problemen op deze faculteit zijn. Raadslid Shakhverdian antwoordt dat 71 
uit het rapport voornamelijk blijkt dat het diversiteitsbeleid voor verbetering vatbaar is. 72 
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Raadslid Borovitskaya legt uit dat PPLE een bubbel is en ze denkt dat meer samenwerking met 73 
de rechtenfaculteit kan zorgen voor meer diversiteit. Salamons vertelt dat er in de vak evaluatie 74 
handvaten worden geven om hier over te praten. Zieck licht toe dat de evaluatie niet helemaal 75 
representatief is, omdat er werd overgestapt op een nieuwe systeem wat gepaard ging met 76 
kinderziektes. Dit is een verbeterpunt voor volgend studiejaar. Raadslid Van De Sande vult aan 77 
dat moslims nu vooral naar de VU gaan en niet naar de UvA. Raadslid Van De Sande is van 78 
mening dat het niet alleen gaat om de vraag of er een probleem is, maar ook om het creëren van 79 
een zeker bewustzijn. Een diversity officer zou ook problemen kunnen duiden.  80 

Raadslid Shakhverdian zou ook graag meer divers onderwijs zien. Voorbeelden hiervan zijn 81 
toegang tot andere bibliotheken en meer diversiteit in vakken als Rechtsfilosofie en Recht & 82 
Menselijk gedrag. Eerder heeft de FSR al aanbevolen om meer diverse uitwisselingen te 83 
faciliteren, maar daar bleek weinig animo voor. Zieck licht toe dat er een Turkse partner is, 84 
maar studenten gaan niet naar de Turkije op uitwisseling. Zieck vertelt dat er ook Chinese 85 
partnerschappen zijn, maar die worden niet platgelopen. Raadslid Van De Sande denkt dat het 86 
op de lange termijn belangrijk is om deze partnerschappen aan te houden. Zieck is het hiermee 87 
eens, maar als er vijf jaar geen studenten op uitwisselingen gaan, bloedt zo’n  partnerschap 88 
dood.  89 

Nollkaemper vindt het een heel waardevol advies. Een aandachtspunt is dat als de UvA een 90 
Amsterdamse universiteit wil zijn, dat alle studenten in Amsterdam zich welkom voelen. 91 
Mochten er studenten zijn die zich niet thuis voelen moet daar iets aan gedaan worden. 92 
Nollkaemper vertelt dat vakken als Rechtsantropologie zijn komen te vervallen wegens te 93 
weinig animo, maar het is wel belangrijk om ook op andere plekken in de opleiding meerdere 94 
perspectieven te hebben. Council member Straub explains that she did Islamic Law, but it was 95 
focussed too much on history. Salomons bij vertelt dat bij Financiering en zekerheid Islamitisch 96 
recht wordt behandeld (lenen zonder rente). Nollkaemper vindt het een aantrekkelijke optie 97 
om diversiteit te integreren in bestaande vakken. Nollkaemper wil dat het CvB een kader 98 
schept. Tijdens de heidag wordt met alle decanen dit onderwerp besproken. Nollkaemper wil 99 
deze dingen afwachten voordat hier dingen worden ingevoerd.  100 

Zieck vertelt dat de laatste keer dat zij cijfers zag het verschil van aantallen studenten met 101 
een islamitische achtergrond op de FdR en de VU niet heel groot was.  Het grote verschil was 102 
niet het percentage, maar dat studenten op de FdR meer opgaan in de studentengemeenschap 103 
en op de VU minder. Zieck wil kijken of er nieuwe cijfers zijn.  104 

Nollkaemper had vraagtekens bij de opmerkingen over de sollicitatieprocedure. Raadslid 105 
Shakhverdian snapt dat het niet altijd mogelijk is, maar hoopt wel dat er bijvoorbeeld een 106 
protocol kan komen.  107 

6. Advies Student-welzijn 108 
Council member Straub explains that studying has become a lot more intensive and 109 

stressful over the last few years. This is especially the case at the law faculty, where a lot of the 110 
studying is self-studying. There was a meeting with all the faculties about how they deal with 111 
mindfulness and student wellbeing. The FSR would like a page on the law faculty website to 112 
show students all the UvA resources available. The CSR and all the FSR’s are also working on a 113 
wellness week. Nollkaemper wants to promote mindfulness courses, but would love to see this 114 
at all the faculties. Marlene wants it to be both on the faculty level and on the central level. 115 
Salamons zou er ook in het mentoraat aandacht aan willen besteden, omdat studenten niet 116 



  
 

Pagina 4 ~ 7 

 

altijd alles op de website vinden. Nollkaemper wil dit op centraal niveau aanjagen en ook kijken 117 
wat er op faculteitsniveau kan gebeuren. Zieck wil dit ook meenemen in de introductieweek van 118 
de master. Nollkaemper geeft aan dat het bij NYU student gaat om “studentlife services”, dus er 119 
moet worden gekeken hoe het verpakt wordt. Council member Straub thinks USC and yoga can 120 
also be recommended to students. Dijk raadt aan om een week te organiseren in samenwerking 121 
met andere faculteiten, bijvoorbeeld op Roeterseiland. 122 

7. Advies Nieuwe herkansingssystematiek 123 
Raadslid Leigh vertelt dat de FSR achter dit systeem kwam tijdens de 124 

onderwijsbijeenkomst, maar aangezien het best ingrijpende maatregelen zijn, zou de FSR hier 125 
graag over mee praten. Salomons stelt dat het voorstel van A tot Z in het NSE rapport staat. Dit 126 
voorstel is in een spoedvergadering van de OC besproken en is op 4 januari goedgekeurd. 127 
Salomons vond het niet nodig dat het nog langs de FSR moest, ook omdat er haast geboden was 128 
in verband met het boeken van zalen. Raadslid Leigh geeft aan dat de FSR het NSE rapport ook 129 
pas op een later moment heeft gekregen, namelijk pas na de vorige GOV. Salomons geeft aan dat 130 
er ook een commissie was waar Jorien in zat, die ruggenspraak heeft gehouden met de FSR. 131 
Raadslid Leigh geeft aan dat de FSR geen contact heeft gehad met Jorien.  Het is Salamons niet 132 
duidelijk wanneer een kwestie volgens de FSR naar henzelf moet of wanneer het naar de OC 133 
moet. Raadslid Leight legt uit dat wanneer het om een grote maatregel gaat, die veel studenten 134 
raakt, het een onderwerp is wat met de FSR kan worden besproken. Raadslid Leigh denkt dat 135 
het onderscheid met de OC is dat daar ook docenten in zitten, terwijl de FSR alleen de studenten 136 
vertegenwoordigd. Salomons vindt dit geen duidelijke afbakening van wanneer iets naar de OC 137 
moet en wanneer naar de FSR. Nollkaemper stelt dat de discussie over de FSR/OC nog op de 138 
agenda komt wanneer de OC’s meer bevoegdheden krijgen. Nollkaemper legt uit dat het bestuur 139 
ervan uitging dat de FSR meer op de hoogte was van de discussies over de NSE. De FSR geeft 140 
aan dat het NSE rapport pas binnen is na GOV van december en dat ze van Jorien nooit 141 
informatie hebben ontvangen als student-lid van de commissie. Salomons legt uit dat het 142 
studeerbaarheid op deze manier wordt verbeterd, wat een wens is van studenten die uit de NSE 143 
blijkt. Raadslid Leigh haalt deze ontevredenheid niet uit het rapport. Salomons licht toe dat is 144 
voor verlichting van de 8-8-4 problematiek moet zorgen. Ook stelt Salomons dat het aan de FSR 145 
is om met een voorstel te komen en niet alleen kritiek te leveren. Raadslid Leigh is van mening 146 
dat de zaken dan worden omgedraaid. Als de FSR van te voren wordt betrokken kan er worden 147 
meegedacht, nu leek het idee al definitief.  148 

Salomons vertelt dat het voorstel haast heeft en dat hij bang is dat als dit nog met de FSR 149 
moet worden besproken er weer een jaar voorbij is. Nollkaemper legt uit dit systeem zal 150 
worden geëvalueerd en dat de FSR daar ook ideeën voor kan aandragen. Daarnaast nodigen 151 
Salomons en Nollkaemper de FSR uit om met een beter voorstel te komen. Raadslid Leigh geeft 152 
aan dat de FSR niet het idee kreeg dat er nog ruimte was voor nieuwe ideeën, maar dat de FSR 153 
over andere opties na zal gaan denken. Nollkaemper voegt daaraan toe dat het de bedoeling is 154 
om 8-8-4 ruim te interpreteren, binnen de marges. Ook zal het nieuwe curriculum niet weer 155 
worden aangepast, maar kan de FSR altijd met ideeën komen om flexibel om te gaan met 8-8-4 156 
binnen het nieuwe curriculum. Raadslid Leigh noemt als voorbeeld dat de FSR positief was over 157 
het voorstel voor PFE van de Examencommissie. Salomons antwoordt dat het bestuur over dat 158 
voorstel niet zo positief was, dus dat dat voorstel waarschijnlijk niet doorgaat. De 159 
vakcoördinatoren van blok 5 vonden dat onaanvaardbaar.  160 



  
 

Pagina 5 ~ 7 

 

8. Studiekosten  161 
Raadlid Borovitskaya vertelt dat de FSR heeft uitgezocht hoe de studiekosten zijn verdeeld 162 

bij meerdere studies. Er is uitgegaan van een jaarlijks maximum van 642 euro op basis van 163 
paragraaf 5.4 van het studentenstatuut 2016-2017. Raadslid Borovitskaya  geeft aan dat er een 164 
aantal studies zijn waar dit maximum wordt overschreden. Bij andere universiteiten, zoals de 165 
Universiteit Groning is er plafond voor de hele bachelor. Bij PPLE is alles goed, maar bij de 166 
masters Commerciële Rechtspraktijk en Strafrecht en in jaar 1 en 2 van de bachelor zijn de 167 
bedragen te hoog.  168 

Zieck vertelt dat niet alle bedragen kloppen, bijvoorbeeld International Criminal Tribunals 169 
is te hoog. Zieck merkt daarnaast op dat er bij Commerciële Rechtspraktijk teveel EC zijn geteld. 170 
Raadslid Leigh legt uit dat er wat fouten zijn gemaakt met optellen. Zieck legt uit dat de norm de 171 
opleiding is en dat het niet gaat om 6 EC. Binnen opleidingen mag gevarieerd worden, omdat de 172 
prijzen van boeken zeer uiteen lopen. Zieck zal dit bij de opleidingsdirecteuren memoreren, 173 
maar binnen de opleiding mag worden gevarieerd. Raadslid Van De Sande is benieuwd of er per 174 
opleiding spreadsheets worden bijgehouden. Zieck antwoordt van niet en is daarom blij dat de 175 
FSR dit heeft aangekaart. Raadslid Van De Sande noemt als kostenbesparende maatregel 176 
pagina’s kopiëren in plaats van een boek voorschrijven. Zieck denk dat docenten zich hier heel 177 
goed bewust van zijn. Nollkaemper zou graag een overzicht van kosten terug zien in jaarverslag 178 
van de opleidingsdirecteuren. Salomons is benieuwd of voor de bachelor is uitgegaan van JFAS 179 
prijzen. Raadslid Van De Sande legt uit dat is uitgegaan van marktprijs en niet van eventuele 180 
korting.  181 

AP 170306-01 De FSR stuurt een kloppend studiekostenoverzicht naar het bestuur. 182 

9. Huisvesting 183 
Raadlsid Van De Sande geeft aan dat de FSR zich zorgen maakt over de studieplekken op de 184 

nieuwe campus, aangezien de belangen van de rechtenstudent niet worden behartigd met 185 
samenwerkingsplekken. Dijk legt uit dat UvA beleid is 1 studieplek per 10 studenten, maar door 186 
de samenwerkingsplekken op REC wordt dit 1 studieplek per 7 studenten. In de eigen 187 
bibliotheek komen extra studieplekken. Er is geen apart beleid voor rechtenstudenten. De FSR 188 
maakt zich zorgen over de coördinatie tussen de FdR en de UB, aangezien dat langs elkaar heen 189 
lijkt te lopen. De Vries legt uit dat de JB communiceert met de UB. Op de eerste verdieping 190 
zullen vooral stille werkplekken komen en in gebouw H ook. Dijk stelt voor om aan de UB te 191 
vragen wat het overzicht is. De Vries vertelt dat de UB eindverantwoordelijk is voor de 192 
studieplekken en de JB voor de plekken in de JB. Raadslid Van De Sande legt uit dat de angst is 193 
dat de JB ook door andere studenten gebruikt zal worden. De Vries verwacht dit niet. Raadslid 194 
Straub vat samen dat de UB verantwoordelijk is voor meeste studieplekken, de JB voor de JB 195 
studieplekken en de FdR voor losse studieplekken waar de UB geen verantwoordelijk voor 196 
neemt. Dijk legt uit dat de UB verantwoordelijk is voor de 1 op 10 studieplekken en de faculteit 197 
voor de 1 op 7 studieplekken. Nollkaemper is benieuwd of het een algemeen feit van 198 
bekendheid is dat rechtenstudenten andere studieplekken willen dan humanities studenten. 199 
Raadslid Van De Sande vertelt dat de FSR dit niet heeft onderzocht, maar dat het wel de 200 
ervaring is van de FSR dat rechtenstudenten graag stille werkplekken willen. 201 

10. Informatievoorziening 202 
Nollkaemper vertelt er op centraal niveau een werkgroep is die de kaders van het nieuwe 203 

functioneren van de OC’s aan het schetsen is. Nollkaemper vindt het niet wenselijk om 204 
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verkiezingen te organiseren voor de OC’s. Het is moeilijk om OC leden te vinden en daarnaast 205 
staan de inhoudelijke kaders nog niet vast. Nollkaemper zal laten weten wanneer de deadline is 206 
voor een besluit over OC verkiezingen en als de FSR er dan nog over wat wil zeggen zal daar 207 
ruimte voor zijn. Raadslid Van De Sande wil ook graag weten wat de alternatieven zijn voor 208 
verkiezingen. Zieck licht toe dat het probleem met verkiezingen is dat de masterstudenten er 209 
nog niet zijn voor het jaar begint.  210 

AP 170306-02 Nollkaemper laat weten wanneer er een beslissing moet worden 211 
genomen over OC verkiezingen en de FSR kan daar dan nog feedback op geven 212 

11. W.v.t.t.k. 213 
-   214 

12. Rondvraag en sluiting 215 
- Raadslid Leigh is benieuwd of er nog ontwikkelingen zijn op het gebied van de 216 

topsportersregeling. Salomons antwoord dat dit helaas niet zo is. 217 
- Council member Straub went to a Refugee meeting and is wondering what the FdR is 218 

doing to integrate refugees as students. Zieck vertelt UvA breed dat er voor academici 219 
een programma is. Voor studenten komt er volgend studiejaar een programma, 220 
inclusief taal, cultuur en studievaardigheden. Dit is vergelijkbaar met wat er voor 221 
internationale studenten wordt gedaan. Er is geen specifiek facultair beleid. UvA beleid 222 
is dat het gaat om mensen met een status, en andere kleinschalige projecten zijn vooral 223 
voor mensen zonder verblijfsvergunning. Marlene mentions the example of permanent 224 
status students who got rejected, but got accepted at Leiden, VU and Utrecht, so she’s 225 
happy that there are many things happening at the UvA. Zieck kan daar niets over 226 
zeggen, alleen dat ze weet dat er niet aan de toelatingseigen wordt getoornd.  227 

- Raadslid Van De Sande is benieuwd hoe het met de pilot masteruitwisseling staat. 228 
Zieck licht toe dat de pilot masteruiwisseling door zal gaan. Het helpt erg als studenten 229 
naar wat minder populaire plekken gaan. Raadslid Van De Sande is benieuwd wat de 230 
redenatie achter verplichte diploma aanvraag is. Zieck wil niet een uitwisseling in de 231 
master geplakt op allerlei andere activiteiten, met extra studievertraging. De FSR wil 232 
graag op de hoogte worden gehouden van de status van de pilot. Zieck zal kijken 233 
hoeveel plekken eruit gaan en of het woord pilot ervan af kan worden gehaald. 234 
AP 170306-03 Zieck kijkt hoeveel plekken worden vergeven in de 235 
masteruitwisseling.  236 

 237 
Raadslid Van De Sande sluit de vergadering om 11:48 238 

 239 
Actiepunten 240 
AP 161114-04 Het bestuur rapporteert terug over de kwestie bachelor/master verdeling 241 

bij fiscaal recht. 242 

AP 161219-01 Nollkaemper houdt de FSR op de hoogte van de HRM discussie.  243 
AP 161219-04 De FSR organiseert samen met het bestuur een bijeenkomst voor 244 

studenten over REC A.  245 

AP 170306-01 De FSR stuurt een kloppend studiekostenoverzicht naar het bestuur. 246 
AP 170306-02 Nollkaemper laat weten wanneer er een beslissing moet worden genomen 247 
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AP 170306-03 Zieck kijkt hoeveel plekken worden vergeven in de masteruitwisseling.  249 
 250 
 251 

Besluitenlijst 252 

150928-01 Zodra er meer informatie is over de minoren wordt deze met de FSR 253 

besproken.  254 

150928-02 Zieck houdt bij elke OV een korte update over de stand van zaken rondom de 255 

heraccreditatie.   256 

 257 

Pro Memorie 258 

150420-01 Nollkaemper zegt toe dat zware afspraken met de medezeggenschap niet in 259 

de zomer zullen worden gemaakt. De zomer houdt in half juli tot en met 1 september. 260 

150622-02 Opheffingsprocedures van masters die al waren afgesproken voordat het 261 

experiment met de GV begon, vallen buiten de regeling omtrent het invoeren en opheffen 262 

van opleidingen in het GV reglement. 263 

160208-01 Voorstellen voor de OER moeten voor de deadline van het bestuur worden 264 

opgestuurd (1oktober). 265 

160606-02 Het bestuur houdt de FSR op de hoogte omtrent besluiten over REC-A. 266 

 267 


	Agenda
	1. Opening en Vaststellen agenda
	2. Vaststellen notulen
	3. Mededelingen
	4. Status-updates
	a. OER . De FSR is benieuwd hoe het staat met de nieuwe OER. Nollkaemper heeft van alle kanten commentaar gekregen en heeft morgen een overleg met de afdelingshoofden. Salomons legt uit dat het dan nog één keer langs de medezeggenschap gaat. Een van d...
	5. Advies Diversiteit
	6. Advies Student-welzijn
	7. Advies Nieuwe herkansingssystematiek
	8. Studiekosten
	9. Huisvesting
	10. Informatievoorziening
	11. W.v.t.t.k.
	12. Rondvraag en sluiting


