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 Datum 19 juni 2017 Locatie OMHP A1.01 

Contactpersoon  

E-mail fdr@studentenraad.nl 

 

 
 Aanwezigen: Maurits van de Sande, Anthony Leigh, Sona Shakverdian, Tjapko van Noort, 
Marlene Straub, Sasha Borovitskaya, Annemyra van der Meulen, Chloë van den Berk, Jose 
Brugman-Augustijn, Arthur Salomons, Marjoleine Zieck, Jan Dijk André Nollkaemper (Decaan).  
Notulist: Nina Visser 

Agenda 

1. Opening en Vaststellen agenda  

Raadslid Van De Sande opent de vergadering om 10:19. 

2. Vaststellen notulen  

Er zijn geen opmerkingen over de notulen, dus de notulen worden vastgesteld.  

 

Actiepunten 

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

bij fiscaal recht. 

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

Nollkaemper vertelt dat de discussie muurvast ligt bij de centrale medezeggenschap. Dit 

actiepunt blijft op de agenda staan voor volgend jaar.  

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

studenten over REC A. Raadslid Van De Sande heeft hiervoor een afspraak met Joke de Vries.  

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

vertelt dat dit onderwerp is opgenomen in het format van de jaarverslagen van de 

opleidingsdirecteuren.  

AP 170306-02 Nollkaemper laat weten wanneer er een beslissing moet worden genomen 

over OC verkiezingen en de FSR kan daar dan nog feedback op geven. 

AP 170306-03 Zieck kijkt hoeveel plekken worden vergeven in de masteruitwisseling.  

 

Besluitenlijst 

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

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

heraccreditatie.  Zieck legt uit dat Claire Loven bezig is met het verbeteren van alle zelfstudies. 

Vervolgens wordt het nog een keer kritisch gelezen en dan gaat het naar de vormgever.  

 

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 (1oktober). 

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

3. Mededelingen  

- Raadslid Van Den Berk geeft aan dat de FSR het aantal last-minute vergaderstukken 

nogal veel vond en deze graag eerder had ontvangen.  

4. Updates 

a. Verhuizing. Dijk vertelt dat REC A volgende week donderdag wordt opgeleverd. Een 

aantal zaken zullen nog daarna worden ingevuld tijdens de zomer.  
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5. Ongevraagd advies Internationale Studenten  

Raadslid Borovitskaya vertelt dat de FSR een feedback sessie heeft gehouden met 

internationale studenten. Studenten gaven aan de toelatingsprocedure als prettig te 

ervaren. Daarnaast vonden ze de facultaire services goed, maar de centrale services niet. 

Ook de introductiesessie vonden ze nuttig. Studenten gaven aan  de 

voorlichtingsbijeenkomst, naar aanleiding van Competition Law, te druk en te vol te vinden. 

Zieck denkt dat het dan om een centrale bijeenkomst gaat, want de FdR organiseert die 

sessie niet. Daarnaast merkt Raadslid Borovitskaya op dat de soft skills van docenten beter 

kunnen. 

 

Nollkaemper is positief over het feit dat de FSR dit heeft georganiseerd en is benieuwd 

hoeveel mensen er waren. Raadslid Borovitskaya geeft aan dat er niet erg veel studenten 

aanwezig waren, maar dat ze hoopt dat het vaker organiseren van zo’n evenement voor 

meer aanwezigen zal zorgen. Nollkaemper herkent de klachten over student services en 

denkt dat dit soort sessies helpen om het extra te agenderen. Zieck vindt het lastig dat de 

problematiek is verdeeld over centraal niveau, de FdR en de OC’s. De toelatingsprocedure 

wordt centraal opgepakt en er moet een duidelijk systeem worden ontwikkeld, wat zal 

bestaan uit het programma InProcess en SIS. De UvA heeft zeker op het vizier dat dit beter 

moet. Zieck licht toe dat er juist een format is verzonnen die track-specifiek is, in plaats van 

centraal. De uitleg van tentaminering is ook in een nieuwe format, namelijk niet tijdens de 

introductie, maar op losse momenten daarna. Zieck wil voor studenten niet de tentamens 

aanpassen, maar studenten laten wennen aan de UvA manier. Ook aan het onderwerp 

arbeidsmarkt wordt hard gewerkt en dat zal nog meer worden verbeterd. Het onderwerp 

onderwijs moet naar de OC’s. Zieck licht toe dat het onderwerp soft skills is opgenomen in 

de BKO commissie.Dit ziet mede op het Engels van docenten. Presentatieskills zitten in het 

vaste cursusaanbod. Docenten kunnen echter niet verplicht worden om cursussen te doen. 

Nollkaemper licht toe dat uit de NSE geen klachten naar voren komen over dit onderwerp. 

Raadslid Borovitskaya denkt dat dit komt doordat de internationale studenten de NSE niet 

invullen. Zieck voegt daaraan toe dat er wel een onderscheid moet zijn tussen Engels en 

accent, aangezien accent geen probleem moet zijn.  

 

Nollkaemper en Zieck brengen de adviesprocedure ter sprake. Er wordt besloten dat per 

advies wordt besloten (tijdens de OV) hoe er zal worden gereageerd door het bestuur, 

mondeling of schriftelijk.  
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6. Overlap belastingrecht  

Raadslid Van De Sande is benieuwd hoe we zeker kunnen weten dat ook met het 

toekomstige bachelorcurriculum geen overlap bestaat. Zieck licht toe dat er nog een OER 

wijzigingsvoorstel komt naar aanleiding van het nieuwe curriculum en dan bestaat de 

mogelijkheid om één van beide tracks te doen.  

7. Wijzigingen faculteitsreglement  

-PPLE: Council member Straub explains there are very little details in the proposal and has 

a few questions regarding PPLE. 

a. What will Radboud’s position in this department be? Nollkaemper explains he 

is the “opleidingsdirecteur”, “onderwijsdirecteur PPLE” and 

“afdelingsvoorzitter”. Nollkaemper thinks these positions can be combined, 

because of the unity in the “opleiding”. Council member Borovitskaya would 

like to see a formalization of Radbouds’ position, because right now the 

meetings are kind of informal and there is no accountability. Council member 

Borovitskaya and Council member Straub would like to see Radboud at the OV 

as well. Nollkaemper thinks it also relates to the composition of this group 

after the elections, with 4 PPLE council members. Nollkaemper will discuss 

this with Radboud.  

b. What are the consequences for the PPLE organization and finances? 

Nollkaemper says that the proposal only regulates what is already the status 

quo. This will not affect funding whatsoever.  

c. What would the timeline for installment be? Nollkaemper explains the FSR 

approval is needed and then it would be discussed in the “stuurgroep”. It 

could then be implemented in September. Council member Straub concludes 

the approval is needed before summer.  

 

Nollkaemper explains the approval has no rush.  

-OC’s: Raadslid Van Der Meulen is benieuwd wat de OC’s hiervan vonden. Salomons legt 

uit dat de OC Bachelor is geraadpleegd en die heeft ingestemd. De OC fiscaal is nog niet 

bereikt.  

Raadslid Van Der Meulen heeft gehoord dat de OC fiscaal pertinent tegen is, ze zouden 

namelijk overstemd kunnen worden op punten over de fiscale opleiding. Salomons zou dit 

graag in een formele reactie van de OC zien. Raadslid Van Der Meulen weet niet of ze kan 

instemmen als de OC fiscaal dit als een probleem ziet.  

 

- Implementatie WVB : Raadslid Shakhverdian dat handig is om aan de selectieprocedure 

van de nieuwe OC student-leden toe te voegen dat leden van de sollicitatiecommissie 

kunnen worden vervangen. 

 

-Adviesraden: Raadslid Borovitskaya is benieuwd wat voor mensen hiervoor zouden 

worden aangenomen. Nollkaemper licht toe dat er eerst moet worden bekeken hoeveel 

raden er zullen komen. Hij dacht aan leden Hoge Raad, Raadsheren, partners van grote 

Amsterdamse advocatenkantoren en mensen van het Ministerie V&J, een deel hiervan is 
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Alumni. Raadslid Borovitskaya is benieuwd of hier ook ruimte is voor studenteninput. 

Nollkaemper geeft aan dat in het faculteitsreglement staat dat de decaan mensen benoemt. 

Hij wil niet van te voren namen noemen en pas in een later stadium bekijken of de FSR 

bezwaar heeft tegen de daadwerkelijk gekozen mensen.  

Raadslid Van Der Meulen is benieuwd hoe de financiën zijn geregeld. Nollkaemper denkt 

dat het heel belangrijk is voor studenten om meer praktijkgerichtheid terug te zien in de 

opleiding. De kosten zullen het probleem niet zijn, hooguit een paar drankjes. 

Raadslid Van Den Berk is benieuwd welke onderwerpen behandeld zullen worden en 

waarover geadviseerd zal worden. Nollkaemper antwoordt dat het allereerst over 

verbeterpunten zal gaan, bezien vanuit de beroepspraktijk. Verder zullen thema’s als 

digitalisering en vaardigheden besproken worden. Het is goed om een structureel forum te 

creëren. Raadslid Van Den Berk vat samen dat het advies vooral op de inhoud ziet.  

 

Raadslid Van De Sande geeft aan dat de FSR nog intern zal overleggen over de memo en zo 

snel mogelijk met een reactie komen.  

1.       Kader minoren  

Raadslid Leigh is benieuwd waarom de populaire minor arbeidsrecht er niet meer 

tussen staat en merkt op dat het aanbod erg smal is. Salomons licht toe dat dit 

financieel het enige is wat mogelijk is. Na 2 jaar zal opnieuw het aanbod opnieuw 

bekeken worden en dan kunnen er eventueel dingen worden aangepast. Raadslid 

Leigh ziet een gemiste kans voor IVIR dat zij geen minor aanbieden. Salomons legt uit 

dat dit een overweging was van het IVIR zelf. Ze hebben al een tweedejaars vak en 

een master en daarbovenop nog een minor zou voor teveel overlap zorgen. Raadslid 

Leigh is ook benieuwd hoe het zit met arbeidsrecht. Salomons geeft aan dat ook hier 

het argument van overlap speelt, omdat er al een tweedejaars vak is en een master. 

Nollkaemper voegt daaraan toe dat de huidige studentenaantallen als gevolg hebben 

dat het aanbod beperkt  is. Hij hoopt dat de studentenaantallen omhoog gaan en 

daarmee ook het aanbod kan worden aangepast en vergroot.  

Raadslid Shakhverdian vraagt zich af waarom internationale studenten wel minorvakken los 

kunnen volgen en nationale studenten niet. Salomons vindt dat de situaties te verschillend 

zijn. De minoren zijn mini-specialisaties en de uitzondering wordt hier gemaakt voor 

uitwisselingsstudenten. Nollkaemper voegt daaraan toe dat dit UvA-breed beleid is en dat 

uitwisselingsstudenten nu mastervakken moeten volgen, waar ze soms voorkennis voor 

missen. Zieck stelt dat hoe aantrekkelijker ons aanbod, hoe makkelijker wij mooie plekken 

in het buitenland kunnen behouden.  

Raadslid Van De Sande is benieuwd wat valt onder interdisciplinaire minoren. Salomons legt uit 

dat Law & Economics een goed voorbeeld is en wellicht de mensenrechten minor.  

  

  

2.       Memo ALF  

Raadslid Van Noort is benieuwd naar de evaluatie van ALF en wat daarmee gedaan 

wordt. Hij denkt het voor de transparantie goed is om de uitkomsten hiervan breed te 
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delen. Salomons geeft aan dat hij naar de toetsingscommissie is gegaan en dat volgende 

maand zal Peter Rijpkema naar de opleidingscommissie Rechtsgeleerdheid gaan om 

verslag uit te brengen.  

De FSR ziet graag een aantal regels vastgelegd in een leidraad. Salomons zegt toe dat 

hieraan wordt gewerkt.   

3.       Informatievoorziening 

   

4.       W.v.t.t.k. 

5.       Rondvraag en sluiting 

 Raadslid Van Noort wil graag weten of er een update is over BlendedLearning. 

Salomons ziet graag een facultaire adviesraad, inclusief studentleden. Dit zal 

binnenkort worden opgezet. Raadslid Van Noort  wil weten of er nog een 

evaluatiemoment komt. Salomons antwoordt dat er drie extra vragen die….  

 Raadslid Leigh is ter ore gekomen dat één van de studieadviseurs vertrekt. Hij is 

benieuwd of er vervanging komt, aangezien de betreffende adviseur erg populair was. 

Nollkaemper vertelt dat er actief naar vervanging wordt gezocht, het liefst van 

hetzelfde niveau. Daarnaast zal de betreffende studieadviseur wel aanblijven op het 

career services traject. 

 Nollkaemper wil de instemming van de FSR op Law & Finance bespreken. Zieck legt uit 

dat er verschillende fases zijn: een interne procedure (bestaande uit de 

macrodoelmatigheids aanvraag en toets nieuwe opleiding), vervolgens wordt het 

concept naar Den Haag opgestuurd en daarna kan het naar de NVAO. Bij de toets 

nieuwe opleiding zit een concept-OER met leerdoelen, eindtermen en vakken. De vraag 

is wanneer instemming van de FSR gevraagd zal worden. Zieck denkt dat de 

macrodoelmatigheidtoets een goed moment is, daarna komt niet heel veel nieuwe 

informatie meer naar voren. Brugman-Augustijn zal het document toesturen en dan 

kan de FSR al dan niet instemmen.  

  

Raadslid Van De Sande sluit de vergadering om 11:10.  

  

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.  

  

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 
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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 (1oktober). 

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

  

  

 

 

 


