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Aanwezigen: Maurits van de Sande, Anthony Leigh, Anne-fleur Slagt, Sona Shakhverdian , 3 
Marlene Straub, Sasha Borovitskaya, Maciek Bednarski, Annemyra van der Meulen, Tjapko van 4 
Noort, Chloë van den Berk. Joke de Vries, Arthur Salomons, Jan Dijk en André Nollkaemper 5 
(Decaan).                                                       6 
Afwezig: Marjoleine Zieck.                                                                              7 
Notulist: Nina Vlosser 8 

Agenda 9 

1. Opening en vaststellen agenda  10 
Raadslid Van de Sande opent de vergadering om 14:02. 11 
 12 

2. Vaststellen notulen  13 
- p. 4 Raadslid Van der Meulen geeft aan dat het punt over verplichte 14 

werkgroeponderwijs een persoonlijk standpunt was en geen standpunt van de raad.  15 
 16 
Actiepunten 17 

AP151221-02 De FSR organiseert in september in samenwerking met de 18 

studieverenigingen een bijeenkomst over het curriculum en de reorganisatie, 19 

gefaciliteerd door het bestuur. Raadslid Van de Sande geeft aan dat de FSR daar in deze 20 

vergadering op terug komt.  21 

AP 160926-01 De FSR komt met een kandidaat voor de overgangsregeling commissie. 22 

AP160926-02 Het bestuur stuurt de FSR zo snel mogelijk de begroting en de 23 

gebruikelijke convenant gegevens. Zie wvttk. 24 

AP160926-03 Het bestuur stuurt de midterm review naar de FSR en de FSR koppelt hun 25 

reactie terug met het bestuur. 26 

AP160926-04 The FSR will propose a form for the OV’s before the next OV. Raadslid van de 27 

Sande licht toe dat deze vorm inhoudt dat Engelse onderwerpen in het Engels worden 28 

besproken. 29 

AP161114-01 De FSR zal promotie maken voor de lunch van de decaan over diversiteit. 30 

Nollkaemper geeft aan dat deze lunch nog moet worden gepland, maar zal waarschijnlijk de 31 



  
 

Pagina 2 ~ 10 

derde week januari plaatsvinden 32 

 AP16114-02 Het bestuur laat z.s.m. de deadline voor het advies en instemming op de 33 

begroting weten.  34 

AP16114-03 De FSR maakt een aparte afspraak met Jan Dijk. 35 

AP 161114-04 Het bestuur rapporteert terug over de kwestie bachelor/master verdeling 36 

bij fiscaal recht. 37 

AP 161114-05 De FSR wordt betrokken bij het profiel van de faculteit en hoe dit naar 38 

buiten toe wordt verkocht. Nollkaemper licht toe dat hij dit heeft neergelegd bij de marketing 39 

mensen. Er zal een bijeenkomst komen waarvoor de FSR wordt uitgenodigd. 40 

 41 

Besluitenlijst 42 

425150633-03 De FSR stemt in met het reglement van de GV, mits de wijzigingen zoals 43 

verwoord in de OV van 150622 worden meegenomen. 44 

150928-01 Zodra er meer informatie is over de tracks wordt deze met de FSR besproken. 45 

Salomons en Nollkaemper vertellen dat alles behalve de tracks al vastligt, dus dit besluit wordt 46 

gewijzigd.  47 

150928-02 Zieck geeft houdt bij elke OV een korte update over de stand van zaken 48 

rondom de heraccreditatie. 49 

 50 

Pro Memorie 51 

150420-02 Het bezuinigingsdocument wijkt niet af van de richtlijnen zoals gegeven in 52 

het FSP.  Dit besluit is een herformulering van het vorige besluit: “In het FSP zal op relevante 53 

punten verwezen worden naar het bezuinigingsdocument.”  54 

150317-01 Den Boer zegt toe dat als er een facultair verdeelmodel komt, dit model 55 

besproken zal worden met de FSR 56 

150420-01 Nollkaemper zegt toe dat zware afspraken met de medezeggenschap niet in 57 

de zomer zullen worden gemaakt. De zomer houdt in half juli tot en met 1 september. 58 

150622-02 Opheffingsprocedures van masters die al waren afgesproken voordat het 59 

experiment met de GV begon, vallen buiten de regeling omtrent het invoeren en opheffen 60 

van opleidingen in het GV reglement. 61 

160208-01 Voorstellen voor de OER moeten voor de deadline van het bestuur worden 62 

opgestuurd (1oktober). 63 

160606-02 Het bestuur houdt de FSR op de hoogte omtrent besluiten over REC-A. 64 

 65 

3. Mededelingen  66 
- Nollkaemper vertelt dat het bestuur vanochtend een gesprek had met de OR over de 67 

reorganisatie. Beide partijen willen graag nog een afspraak op 23 januari. Het voorstel 68 
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is daarom nu om de GOV te verplaatsen naar 30 januari. De FSR zal hier later op 69 
terugkomen.  70 
 71 

4. Status-updates 72 
a. OER. Raadslid Van de Sande is benieuwd naar de status van de voorstellen. 73 

Nollkaemper vertelt dat alle voorstellen zijn verwerkt in één document. Eerst zal de 74 
FSR kunnen reageren op de voorstellen van het bestuur en daarna zullen alle 75 
voorstellen uit worden gewerkt en kan de specifieke taal nog worden besproken. 76 
Salomons licht toe dat het FSR een apart document zal krijgen met toelichting op het 77 
niet overnemen van sommige voorstellen. Council member Straub would like to know 78 
what the board's ideas are about a separate PPLE OER. Nollkaemper is in favour of 79 
that.  80 

b. Voorinvesteringen. Raadslid Van de Sande heeft vragen over een aantal posten waar 81 
een bedrag is bij gekomen, zonder dat de uitleg is veranderd.  82 

- Paragraaf 1 sub c. Nollkaemper legt uit dat deze bedragen zijn veranderd omdat er 83 
commentaar is gekomen van verschillende afdelingen en OC ‘s. 84 

- paragraaf 1 sub d. Raadslid Van de Sande ziet hier dat Moot Courts is toegevoegd. 85 
Nollkaemper licht toe dat dit een verzoek was van de afdeling internationaal recht.  86 

- Paragraaf 4 sub a. Raadslid Van de Sande ziet hier een kleine vermindering. Het staat 87 
Nollkaemper en Salomons niet bij waarom dit is aangepast. Van de Sande is benieuwd 88 
of het bestuur een OER-wijziging voor ogen heeft, gelet op dat het hier gaat om 89 
toelating tot het onderwijs. Salomons wil dit als een pilot uitproberen, voordat het 90 
verplicht wordt.  91 

- Paragraaf 6 sub b. Raadslid Van de Sande ziet €1500,- minder en is benieuwd waar de 92 
mentoren en hoorcolleges nu onder vallen. Nollkaemper legt uit dat de kosten onder 93 
dit kopje bestemd zijn voor de ontwikkeling van een vak en niet voor de financiering 94 
van normaal onderwijs. Het geld moet worden gebruikt voor duurzame investeringen. 95 
De voorinvesteringen zijn alleen voor de kosten van het opzetten van het vak en niet 96 
het geven van het vak. Raadslid Van de Sande valt ook een vermeerdering van actieve 97 
studie en loopbaanbegeleiding op. Salomons legt uit dat ‘startend middelbare scholier’ 98 
een foutje is.  99 

- Paragraaf 6 sub f en sub g. Raadslid Van de Sande merkt op dat deze twee nieuw zijn 100 
naar aanleiding van eerdere beloftes van Zieck.  101 

 102 
Raadslid Van de Sande is benieuwd of de voorinvesteringsgelden gebruikt kunnen worden 103 
voor de toetsing en begeleiding van het niveau van Engels voor docenten, Nollkaemper legt 104 
uit dat in het verleden cursussen Engels aan docenten en secretariaten is aangeboden. De 105 
voorinvesteringsgelden zullen hier niet voor worden gebruikt. Raadslid Van de Sande 106 
denkt dat dit een UvA breed onderwerp is, wat uit centrale gelden gefinancierd moet 107 
worden. Dit heeft hij ook met de rector besproken. Raadslid Van de Sande denkt dat bij 108 
aannemen van nieuwe docenten een taalniveau vereiste kan worden gesteld, zoals het 109 
overleggen van een TOEFL score. Nollkaemper ziet dit als deel van de bredere HRM agenda, 110 
namelijk de kwaliteit van het personeel. Donderdag is er in het CBO een discussie over de 111 
HRM agenda van de UvA als geheel en het dossier zal begin volgend jaar worden afgerond, 112 
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waarna het zal indalen op de faculteit. 113 
 114 

AP 161219-01 Nollkaemper houdt de FSR op de hoogte van de HRM discussie. 115 
 116 

5. Begroting  117 
Raadslid Van Noort is benieuwd of het bestuur vragen heeft over het advies. Nollkaemper 118 

was niet ‘amused’ met het document. Dat ging gedeeltelijk over de inhoud en gedeeltelijk over 119 
de procedure. Nollkaemper vindt het begrotingsdocument een belangrijk document, maar het 120 
FSR-advies ook. Nollkaemper vond het tegenvallen dat de argumenten van de FSR die in het 121 
advies naar voren kwamen, niet bij de Nollkaemper op het bureau hebben gelegen. 122 
Nollkaemper zou graag zien dat er wordt overlegd voordat zo’n negatief advies naar buiten 123 
komt. Een voorbeeld van een onjuistheid in het advies is de 10e verdieping, aangezien een 124 
verdieping minder alleen als optie staat in het bezuinigings document. Raadslid Shakhverdian 125 
licht toe dat die verwarring is ontstaan door de gesprekken met de heer Dutilh, waar 9 126 
verdiepingen werden genoemd, met een 10e verdieping als optie. Dijk denkt dat het een goed 127 
punt is om over te discussiëren, maar niet in het kader van de begroting. Ook studiezalen en 128 
studieplekken staan los van de begroting volgens Dijk. Raadslid Van Noort legt uit dat het 129 
gebouw niet de reden is geweest dat er negatief is geadviseerd. De FSR had twijfels over of er 130 
voldoende rekening werd gehouden met de belangen van de studieverenigingen. Raadslid Van 131 
Noort legt uit dat er in de begroting weinig is terugzien van hoe de verhuizing is gealloceerd, 132 
waardoor de studentenbelangen kunnen worden geschaad. Raadslid Van Noort stelt dat de 133 
reden voor het negatieve advies is dat er te weinig gegevens in de begroting staan over de 134 
verhuizing. Nollkaemper stelt dat in de begroting wordt uitgegaan van een 10e verdieping en 135 
dat alleen de invulling nog niet duidelijk is. Dijk is van mening dat ook dit punt beter eerst in 136 
gesprek besproken zou moeten worden en daarna pas een advies uitgebracht zou moeten 137 
worden. Raadslid Van Noort legt uit dat de FSR sinds het breed huisvestingsoverleg betrokken 138 
is, maar dat is pas sinds een maand. De FSR begrijpt van onder andere studieverenigingen dat 139 
veel dingen al vast staan en daarom trekken zij nu aan de bel. Dijk begrijpt wel dat de FSR wil 140 
weten hoe de kosten van de verhuizing in de begroting verwerkt zijn. Raadslid Van Noort geeft 141 
aan dat het format en de vertraging geen redenen waren om negatief te adviseren. Dijk kan niks 142 
van dit advies vinden, vanuit de begroting gezien. Nollkaemper begrijpt dat de FSR de gevolgen 143 
van de keuzes in de begroting voor het nieuwe gebouw wil zien. Raadslid Van Noort voegt 144 
daaraan toe dat het specifiek gaat om hoe de verdeling voor de studenten zal zijn. Nollkaemper 145 
denkt dat de FSR daarmee de begroting gebruikt om een inhoudelijk debat over de inrichting 146 
van het gebouw te voeren. Raadslid Van de Sande voegt toe dat de begroting het kopje 147 
huisvesting omvat en de FSR nu, met het studentenbelang in het oog houdende, iets over de 148 
bekostiging van die huisvesting wil zeggen. Nollkaemper herhaalt dat in de begroting uit wordt 149 
gegaan van 10 verdiepingen en dat er daarmee maximaal gebruik wordt gemaakt van REC A. 150 
Raadslid Van Noort benadrukt dat het niet alleen om de 10e verdieping gaat, maar ook om de 151 
belangen in het algemeen en dat de FSR te weinig gegevens over eventuele benadeling van de 152 
studenten. Raadslid Van de Sande denkt dat door het ontbreken van adviesrecht op de 153 
bezuinigingen, het adviesrecht op de begroting wordt uitgehold. Om die reden heeft de FSR op 154 
deze manier geadviseerd. Dijk geeft aan dat het bezuinigingsplan onderweg is, maar dat er geen 155 
andere begroting kan komen. Over huisvesting wordt met iedereen gesproken en die discussie 156 
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is nog niet beslecht. Dijk kan een aantal elementen meenemen in het bezuinigingsplan, maar 157 
niet meer in de begroting. Dijk geeft aan dat een miljoen meer of minder in de begroting geen 158 
verschil zal maken, omdat de vierkante meters van REC A al vaststaan. Raadslid Van de Sande 159 
benadrukt dat de FSR het ook van belang vindt in hoeverre, tot de 10% norm, geld mag worden 160 
uitgegeven. Dijk is benieuwd wat de punten zijn waar de FSR zich zorgen over maakt. Raadslid 161 
Van de Sande vreest dat het rooster technisch niet meer mogelijk is om hoorcolleges en 162 
werkgroepen aan te laten sluiten, door de beperkte ruimte. Raadslid Van de Sande is van 163 
mening dat er lang de ruimte is gegeven vanuit de faculteit voor het ontwikkelingen van nieuwe 164 
verenigingen. Het voorstel van Dutilh om de verenigingen te laten fuseren verbaasde Raadslid 165 
Van de Sande, omdat de verenigingen door docenten zelf worden gesteund. Alle verenigingen 166 
hebben altijd een kamer gekregen en nu er verhuisd wordt moet iedereen ineens samen op een 167 
kantoor. Raadslid Van de Sande vindt dit vreemd, omdat de verenigingen vanuit de faculteit zijn 168 
gestimuleerd. Nollkaemper is voor studieverenigingen en zal kijken of het voorstel wat is 169 
gedaan door Dutilh werkbaar is voor verenigingen. Als dat voorstel niet werkt zal Nollkaemper 170 
op zoek gaan naar andere oplossingen. Raadslid Van de Sande had de indruk dat het idee van de 171 
common room vast stond en dat alleen nog werd gekeken naar de verdeling binnen die ruimte. 172 
Raadslid Van Den Berk denkt dat het huidige rooster werkbaar is, maar dat er een paar partijen 173 
zijn zoals ALF en de rechtswinkels die problemen kunnen ondervinden met deze ruimte. Dijk 174 
wil nu de reactie afwachten over of dit zal passen en in januari, samen met de afdelingen, kijken 175 
of het hele gebouw goed is ingericht. Raadslid Van de Sande geeft aan dat hij dan de verkeerde 176 
indruk had, namelijk dat het finaal was. Dijk is continue aan het kijken of er genoeg zalen zijn 177 
komend jaar en of er groei komt. Die discussie is goed volgens Dijk, maar hij kan er in het kader 178 
van de begroting en het eigen bezuinigingsplan niet heel veel mee. Raadslid Van de Sande vreest 179 
dat de samenloop verhuizen en bezuinigingen een nadeel op zou leveren voor de huisvestings 180 
inrichting. Dijk stelt dat het negatieve advies een oneigenlijk gebruik is van het adviesrecht van 181 
de FSR. Nollkaemper benadrukt dat de FSR geen rol heeft in de reorganisatie. Alle maatregelen, 182 
ook op het gebied van WP en OP, kunnen uiteindelijk raken aan het studentenbelang. 183 
Nollkaemper denkt dat de FSR op deze manier zich een recht heeft toegeëigend wat hen 184 
eigenlijk niet toekomt.         185 

  186 

6. Bezuinigings document  187 
Raadslid Shakhverdian is benieuwd naar hoe het staat met de verwerking van de 188 

opmerkingen en wijzigingen. Nollkaemper legt uit dat er eerst een voornemen tot reorganisatie 189 
naar het CvB en de OR zal worden gestuurd. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een 190 
reorganisatieplan, waarin alle verwerkingen van opmerkingen op het bezuinigings document 191 
zullen staan. Uiterlijk 2 februari zal dit plan aan de OR worden gezonden.   192 
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7. Masternotitie 193 

- pagina 1:  Raadslid Shakhverdian is benieuwd naar hoe de mogelijkheid voor 194 
selectie bij alle masters aansluit bij het idee van twee brede doorstroommasters. 195 
Nollkaemper legt uit dat selectie een mogelijkheid is, maar dat later is aangegeven dat 196 
de FdR daar niet voor kiest.      197 
   Raadslid Van de Sande dacht dat kostendekkend altijd een vereiste 198 
was. Nollkaemper legt uit dat er een aantal opleidingen in de lucht worden gehouden, 199 
zoals de research masters, die hier op zichzelf niet aan zouden voldoen. 200 

- pagina 3:  Raadslid Shakhverdian wil weten hoe ver wordt gegaan met de 201 
grenzen van het introduceren van niet bekostigde masters? Nollkaemper legt uit dat op 202 
dit moment alleen Tax Law wordt aangeboden en dat naar de optie van Criminal Law 203 
en vervanging van de research masters wordt gekeken. Het eerste jaar van de research 204 
masters zou dan regulier zijn en het tweede jaar niet bekostigd. Nollkaemper is niet 205 
van plan om pilots met niet bekostigde masters te beginnen.  206 

- pagina  4:  Raadslid Shakhverdian wil graag weten voor welk model is gekozen. 207 
Nollkaemper licht toe dat beide criteria worden toegepast. Op zichzelf moeten masters 208 
voldoende studenten trekken om te kunnen overleven en individuele keuzevakken 209 
moeten aan het tweede criterium voldoen. Nollkaemper voegt daaraan toe dat er ook 210 
masters zijn die vakken delen met andere masters, dus die minder studenten nodig 211 
hebben om de master draaiende te houden. Dit brengt risico’s met zich mee, omdat de 212 
master niet zelf “eigenaar” is van de vakken.  213 

- pagina 6:  Raadslid Shakhverdian is benieuwd of bij de master Informatierecht 214 
het nieuwe maximum van aantal studenten (50) ook mee zal worden gedeeld aan 215 
potentiële nieuwe studenten. Nollkaemper zal dit moeten controleren bij Zieck. 216 

Raadslid Shakhverdian vraagt zich af waarom, nu de Arbeidsrecht 217 
instroom is gedaald, het een aparte master wordt in plaats van een aparte 218 
track. Nollkaemper legt uit dat er geen sprake is van een nieuwe master, maar 219 
twee tracks waarvan één een fors dalende instroom heeft.  220 

- pagina 7: Raadslid Shakhverdian is benieuwd of International Criminal Law 221 
nog betaalbaar is voor nieuwe studenten. Nollkaemper licht toe dat het collegegeld iets 222 
zal worden opgeschroefd om een directe correlatie te maken tussen het collegegeld en 223 
het aanbod wat er wordt gegeven.  224 

- pagina 8: Raadslid Shakhverdian geeft aan dat er in de laatste alinea een deel 225 
van de regel is weggevallen. 226 

- pagina 10: Raadslid Shakhverdian  geeft aan dat er drie uitgangspunten staan, 227 
maar er worden er vier genoemd. Daarnaast wat de gevolgen zijn van de zelfstandig 228 
renderendheid van 50%. Nollkaemper legt uit dat laatst het vak Duits recht is 229 
afgeschaft, want ondanks het belang van het vak, trok het vak al een aantal jaren geen 230 
studenten meer. De laatste jaren is poging gedaan om een aantal vakken terug te 231 
brengen en dat zal worden doorgezet, met wel in gedachte houdend het belang van 232 
kleinschaligheid.  233 

- pagina 11: De FSR vindt het erg jammer dat er  geen studiepunten worden 234 
toegekend aan de stage. Nollkaemper geeft aan dat het debat nog niet is beëindigd. 235 
   Raadslid Shakhverdian wil weten wanneer de feedback op 236 
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schrijfopdrachten zal beginnen. Nollkaemper geeft aan dat dat dat vanaf volgend jaar 237 
zal beginnen. Eerst in het kader van de voorinvesteringen en vervolgens zullen 238 
afdelingen het zelf moeten meenemen in hun begroting. Daarnaast is raadslid 239 
Shakhverdian benieuwd naar het niveau en de eisen van de schrijfopdrachten. 240 
Salomons geeft aan dat daar geen aandacht aan wordt besteed in dit document.   241 
 242 

8. Voorlichting  243 
Raadslid Van de Sande heeft een advies over de website geschreven. Aan de ene kant gaat 244 

het over de positionering ten opzichte van andere universiteiten en aan de andere kant over het  245 
A-Z gedeelte van de website en een betere subverdeling. Nollkaemper vond het een prima brief 246 
die goed aansluit bij standpunten van het bestuur. Ruimte voor verbetering is beperkt door het 247 
UvA kader. Op korte termijn valt dit niet te veranderen. Nollkaemper heeft de brief 248 
doorgestuurd naar bureau communicatie. Ook hoopt hij dat de FSR dit zal doorgeven via CSR. 249 
Raadslid Van de Sande stelt voor om ook contact op te nemen met Jurgen van Gessel.  250 

 251 

9. Referendum 252 
Nollkaemper begrijpt dat de FSR graag eerder op de hoogte was gesteld, maar vindt dat de 253 

brief suggereert dat de decanen eerder met het commentaar hadden moeten komen. De vragen 254 
werden echter pas laat bekend gemaakt, waardoor eerder commentaar niet mogelijk was. 255 
Nollkaemper vindt daarnaast dat het onderliggende rapport niet neutraal is en niet alle 256 
informatie biedt die nodig is voor een afgewogen oordeel. Nollkaemper denkt dat het 257 
onderliggende rapport niet evenwichtig is en dat studenten zo geen goede keuze kunnen 258 
maken. Raadslid Bednarski is benieuwd wat er gaat gebeuren met de resultaten van het 259 
referendum. Nollkaemper wil eerst kijken wat de uitslag is, voordat het vervolgtraject wordt 260 
bekeken.   261 

 262 

10. Standpunt bestuur over OV  263 
Raadslid Leigh is benieuwd naar het standpunt van het bestuur over GOV’s en OV’s. De FSR 264 

ziet graag een deadline voor de visie van het bestuur over de overleggen. Nollkaemper heeft 265 
geen mening over het OV op zichzelf, maar wel in relatie tot de GOV. Raadslid Van de Sande ziet 266 
die evaluatie los van het referendum. Dijk ziet dat als een gecombineerde evaluatie van alle 267 
betrokken partijen. Ambtelijk Secretaris Visser geeft aan dat het bij de volgende GOV al op de 268 
agenda staat.  269 

 270 

11. Contact met de achterban 271 
Council member Straub explains that all the FSR’s have been discussing that there is a 272 

certain distance between us and our constituents. On the one hand the FSR will try to organise 273 
some engaging events and is working on their online presence. On the other hand the FSR will 274 
organise a “Day of Student’s Say” in collaboration with the OC’s and CSR. Council member 275 
Straub would like to know what the Dean thinks about this. Nollkaemper would like to see a 276 
draft with possible ideas and then the board will react. The board thinks the relation with OC’s 277 
is very important because of the new law. Raadslid Van de Sande is benieuwd of het bestuur nog 278 
een standpunt in gaat nemen over de nieuwe procedure met OC’s. Nollkaemper geeft aan dat 279 
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het bestuur wacht op een handreiking van het Maagdenhuis en daarna zal het bestuur stappen 280 
ondernemen.   281 

 282 
12. Huisvesting studievereniging  283 

Raadslid Van Den Berk is benieuwd wat het bestuur weet van toekomstige huisvesting op 284 
het gebied van studieverenigingen. Nollkaemper geeft aan dat alle kennis van Daan Dutilh 285 
ook kennis van bestuur is. Nollkaemper wil nu de reactie van de studieverenigingen 286 
afwachten en vervolgens de pijnpunten bekijken. Raadslid Van Den Berk denkt dat de 287 
huidige plannen werkbaar zijn, mits er rekening wordt gehouden met eventuele uitbreiding 288 
van ALF en een aparte ruimte voor rechtswinkeliers. Raadslid Van der Meulen heeft het 289 
idee dat Daan Dutilh niet van alle verenigingen begrijpt hoe ze zijn opgebouwd en wat hun 290 
rol is. De FSR heeft om die reden het op zich genomen om een gezamenlijk overleg te 291 
organiseren. De FSR ziet het niet als haar verantwoordelijkheid om de precieze indeling te 292 
bepalen, maar wil wel graag een informerende rol. Raadslid Van Den Berk denkt dat het nu 293 
nog wel van belang is om te checken of iedereen inmiddels op de hoogte is. De Vries geeft 294 
aan dat dat is gebeurd. Raadslid Leigh voegt toe dat het onduidelijk is welke 295 
rechtswinkeliers in welke ruimte komen. De Vries legt uit dat het een mogelijkheid is om 296 
alleen de rechtswinkeliers die cliënten moeten ontvangen in de plint te plaatsen. Raadslid 297 
Van Noort legt uit dat ALF dan misschien in een tussenpositie komt als ze gaan groeien.  298 
 299 

13. Diversiteit  300 
Raadlsid Borovitskaya geeft aan dat er over dit onderwerp advies klaarligt en is benieuwd 301 

wanneer dit het beste naar het bestuur verstuurd kan worden. Nollkaemper antwoordt dat 302 
maart een goede periode is. 303 

 304 
AP 161219-02 De FSR stuurt in maart hun diversiteitsadvies. 305 
 306 

14. Informatievoorziening 307 
Dijk geeft aan dat de UvA allocatiemodel discussie nu loopt. Nollkaemper legt uit dat het 308 
nieuwe allocatiemodel voor deze faculteit erg van belang voor is. Het voorstel is om de 309 
bekostigingsfactor af te schaffen en budgetneutraal over te gaan naar een nieuwe situatie. 310 
Dat betekent dat wat erbij komt bij onderwijs, wordt afgehaald van het budget van 311 
onderzoek. Tegelijkertijd komt er €30,- miljoen beleidsbudget onderzoek. Nollkaemper legt 312 
uit dat dat debat verder gaat in het CBO en dat dit voor april volgend jaar afgerond moet 313 
zijn.  314 
 315 

15. W.v.t.t.k. 316 
 317 
-  AP151221-02 De FSR organiseert in september in samenwerking met de 318 

studieverenigingen een bijeenkomst over het curriculum en de reorganisatie, 319 
gefaciliteerd door het bestuur. Raadslid Van de Sande zou deze vragen graag splitsen 320 
en in samenwerkingen met bestuur. Salomons vertelt dat er 10 januari een korte 321 
bespreking is met de 1e en 2e jaarsstudenten en binnen 14 dagen zal iedereen per mail 322 
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worden geïnformeerd. Daarna zullen er informatiebijeenkomsten worden 323 
georganiseerd. Salomons wil bespreken met de FSR wat voor een rol zij daarin kunnen 324 
spelen. Raadslid Van de Sande is benieuwd of er een handleiding voor nieuwe 325 
studenten in REC A komt. Nollkaemper geeft aan dat dit er zal komen. Raadslid Van de 326 
Sande wil weten wat handig is om te doen met het reorganisatie gedeelte van dit 327 
actiepunt. Nollkaemper vertelt dat er een facultaire bijeenkomst zal komen op 2 328 
feburari voor alle medewerkers. De maand daarna zal het personeelsplan worden 329 
gepresenteerd. Dijk denkt dat er niet genoeg studenten geïnteresseerd zullen zijn in dit 330 
onderwerp. Wel ziet hij huisvesting als een goed onderwerp om samen met de FSR te 331 
presenteren. Beide partijen zijn enthousiast over het organiseren van een evenement 332 
om studenten uitleg te geven over REC A. Dijk noemt het Zomerfestival op REC als een 333 
moment om studenten kennis te laten maken met de nieuwe campus. 334 
 335 
AP 161219-03 De FSR kijkt samen met Salomons hoe ze de curriculumherziening 336 
onder studenten duidelijk kunnen maken.   337 
 AP 161219-04 De FSR organiseert samen met het bestuur een bijeenkomst voor 338 
studenten over REC A. 339 
  340 

16. Rondvraag en sluiting 341 
- Raadslid Van Noort licht toe dat het actiepunt over de convenantgegevens doelt op de 342 

huidige gegevens bij het convenant. Raadslid Van Noort zal specifieke vragen naar Dijk 343 
mailen. 344 

- Raadslid Van de Sande heeft een vraag over de masteruitwisseling naar Sint 345 
Petersburg. Nollkaemper raadt Raadslid Van de Sande aan om dit aan Zieck te vragen. 346 

- Raadslid Van de Sande is benieuwd of keuzevakken boven de 60 EC zijn in te brengen 347 
op het diploma. Salomons legt uit dat deze op de cijferlijst komen onder de streep en 348 
dus niet bij het curriculaire deel.  349 
 350 
Raadslid Van de Sande sluit de vergadering om 15:52.  351 
 352 

Actiepunten 353 

AP161114-01 De FSR zal promotie maken voor de lunch van de decaan over diversiteit.  354 

AP 161114-04 Het bestuur rapporteert terug over de kwestie bachelor/master verdeling 355 

bij fiscaal recht. 356 

AP 161114-05 De FSR wordt betrokken bij het profiel van de faculteit en hoe dit naar 357 

buiten toe wordt verkocht.  358 

AP 161219-01 Nollkaemper houdt de FSR op de hoogte van de HRM discussie. 359 
AP 161219-02 De FSR stuurt in maart hun diversiteit advies. 360 
AP 161219-03 De FSR kijkt samen met Salomons hoe ze de curriculumherziening onder 361 
studenten duidelijk kunnen maken.   362 
AP 161219-04 De FSR organiseert samen met het bestuur een bijeenkomst voor 363 

studenten over REC A. 364 
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 365 

Besluitenlijst 366 

150928-01 Zodra er meer informatie is over de tracks wordt deze met de FSR besproken.  367 

150928-02 Zieck geeft houdt bij elke OV een korte update over de stand van zaken 368 

rondom de heraccreditatie. 369 

 370 

Pro Memorie 371 

150420-02 Het bezuinigingsdocument wijkt niet af van de richtlijnen zoals gegeven in 372 

het FSP.   373 

150420-01 Nollkaemper zegt toe dat zware afspraken met de medezeggenschap niet in 374 

de zomer zullen worden gemaakt. De zomer houdt in half juli tot en met 1 september. 375 

150622-02 Opheffingsprocedures van masters die al waren afgesproken voordat het 376 

experiment met de GV begon, vallen buiten de regeling omtrent het invoeren en opheffen 377 

van opleidingen in het GV reglement. 378 

160208-01 Voorstellen voor de OER moeten voor de deadline van het bestuur worden 379 

opgestuurd (1oktober). 380 

160606-02 Het bestuur houdt de FSR op de hoogte omtrent besluiten over REC-A. 381 

 382 
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