
 

 

 1 

Aanwezig:  Lodewijk van Eeden, Mathijs IJkhout, Hannah van Kolfschooten, Julia Verheul, Lucas 2 

Wolthuis Scheeres, Sacha van Ligten, Jorien Reestman, Alessandro Farris, Emre Yüksel, 3 

Catherine van Es 4 

Afwezig:  5 

Notulist: Nina Visser 6 

Agenda 7 

1. Opening en vaststellen agenda  8 

Hannah opent de vergadering om 17:18 9 

2. Vaststellen notulen   10 

De notulen van vorige weken (150923 en 150930) worden zonder wijzigingen vastgesteld. 11 

 12 

AP 150923-03 Hannah zorgt voor een lijstje met de namen alle OC leden zodra alle OC’s  13 

zijn gevuld met de nieuwe leden  14 

AP 150923-04 De dossierhouders Financiën nemen contact met Den Boer voor een 15 

afspraak 16 

Heeft Lucas nog niet gedaan, want hij moet er eerst nog met Jesse naar kijken. Lucas wacht nog 17 

op het verhaal van Jesse van vorig jaar. Dit gesprek zal waarschijnlijk volgende week 18 

plaatsvinden. 19 

AP 150923-10 Iedereen met ideeën over het verbeteren van de zichtbaarheid van de FSR 20 

kan Sacha mailen 21 

AP 150930-01 Hannah zoekt uit wanneer de klankbordsessie ICT strategie is, en Jorien 22 

deelt deze sessie via de facebook 23 

AP 150930-02 Mathijs, Lodewijk en Lucas maken een afspraak om het te hebben over de 24 

procedure benoeming nieuwe decaan 25 

AP 150930-03 De procedure benoeming nieuw CvB/ nieuwe decaan wordt op de  26 

volgende PV geagendeerd 27 

AP 150930-04 Hannah stuurt de mail van ReThink over de bijeenkomst over het FSP 28 

door naar de raad 29 

AP 150930-05 Jorien, Julia, Hannah en Emre bekijken welke correcties van het FSP van 30 

vorig jaar wel of niet zijn doorgevoerd  31 

AP 150930-06 Sacha en Jorien nemen contact op met de FSR FMG om te vragen naar het 32 

OC buddykoppel systeem 33 

   Oudemanhuispoort 4-6 

1012 CN Amsterdam 

(020) 525 3446 

fdr@studentenraad.nl 

studentenraad.nl/fdr 

     
  

 

 Datum 

Tijd 

Woensdag, 7 oktober 2015 

17:15 uur aanvang Locatie OMHP A2.03 

Contactpersoon Hannah van Kolfschooten 

E-mail fsr-fdr@uva.nl 
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AP 150930-07 Iedereen bekijkt zijn rooster voor volgend blok om een vaste  34 

vergaderdatum te kunnen vaststellen 35 

Niet gebeurd, wordt een wvttk. 36 

AP 150930-08 Iedereen mailt Sacha en Jorien het antwoord op de twee vragen 37 

over de selectieve masters (vragen staan in de notulen) 38 

   39 

3. Binnengekomen post 40 

- Docent van het jaar verkiezen (kick off), is verplaatst naar 12 oktober tussen 17:00 en 41 

19:00. 42 

- Uva Q training en UvA data training, nog geen datum bekend. Te laat met aanmelden, 43 

dat moest voor 5 oktober 2015, maar er wordt toch nog geprobeerd om de FSR op te 44 

geven. 45 

- Discussie allocatiemodel, wordt besproken onder het punt CSR update. 46 

- Volgende week komt Dirk Korf met delegatie naar de PV. 47 

- Voorinvesteringen. Verzoek van de CSR om aan de decaan te vragen wat er met dat 48 

geld gaat gebeuren. 49 

- Factuur Giovanni van de foto’s is binnen, snel doorgeven welke foto’s i.v.m. bewerken. 50 

- Lianne Hooijmans (CSR) heeft een aantal mails over de benoemingsprocedure van het  51 

CvB gestuurd, met de vraag of wij dat gaan organiseren op de faculteit. 52 

 53 

AP 151007-01 Julia stuurt een mailtje naar Du Perron over de voorinvesteringen. 54 

AP 151007-02 Sacha maakt een A4tje met foto’s van voor de beveiligers. 55 

AP 151007-03 Lucas gaat de de civiel effect regeling opvragen bij Du Perron 56 

AP 151007-04 Hannah gaat het verslag van de OV van de OR opvragen. 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

4. Mededelingen 62 

- Catherine heeft met Julia, Madeleine en Radbout gepraat. Dit gesprek ging over de 63 

civiel effect regeling en de veranderingen voor mensen die een specialisatie in law 64 

doen bij PPLE. Ook ging het over moeilijkheden voor internationale studenten bij de 65 

veranderende selectieve masters. Daarnaast is er gepraat over toegangseisen. 66 

 67 

Rondvraag: waar heeft iedereen zich mee bezig gehouden afgelopen week? 68 

Sacha: selectieve masters, PR, tentamen nabespreking gesprek met Salamons en drie 69 

andere docenten over geschikte nabespreking (ook met oog op de OER). 70 

Mathijs: tentamen, CoBo ACTA, FSP gelezen, OR OV vergadering en de focusgroepen. 71 

Focusgroepen over benoeming Uva/HvA bestuurder. Er waren veel verschillende en 72 

botsende meningen.  73 

Julia: CoBo FGW, OR OV met Dirk-Jan en Edgar. Toelichting gegeven over standpunten en 74 

aangespoord door bestuur om met een plan te komen. Bestuur wil niet een groter gat 75 

tussen de faculteit het bestuur. Gesprekken PPLE,  76 

Lucas: morgen een afspraak met Dirk Korf en nog iemand over benoeming nieuwe decaan. 77 

Advies gevraagd aan oud raadslid FMG over hun benoeming decaan. 78 
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Alessandro: afspraak met van Wolferen over budget, afspraak Olcen en Iris CSR 79 

diversiteitbeleid, 80 

Emre: bijeenkomst ideale bestuurder, na afspraak met Den Boer gaat hij zich bezighouden met 81 

financiën. 82 

Lodewijk: CoBo, sollicitatiegesprek OC, bij de focusgroep gezeten, veel contact gehad met OR 83 

voor de GV, morgen gesprek met Dirk Korf over nieuwe decaan. 84 

Jorien: selectieve masters, pr dossier van de grond te krijgen, over OV’s en PV’s gehad, FSP 85 

Catherine: gesprek PPLE, bezig geweest met education board (opleidingscommissie), 86 

problemen bij een richting economie (wiskunde) zoeken naar mogelijkheden voor bijspijkeren, 87 

ISLP. 88 

5. CSR update 89 

- Tour de faculté. Lucas vertelt dat dit een initiatief van de CSR is om meer binding te 90 

krijgen met de andere raden en andere medezeggenschapsorganen.  De CSR wil graag 91 

langskomen op de FSR. Lucas vraagt of we interesse hebben in een bezoek van de CSR. 92 

Het antwoord is ja. Hannah stelt voor om iets grappigs te doen, bijvoorbeeld een moot 93 

court. Lucas vraagt wie zich hier mee bezig wil houden. Hannah en Catherine gaan dit 94 

doen. 95 

- Allocatiemodel. Lucas  heeft een mail met ideeën rondgestuurd. Wanneer iemand 96 

ideeën heeft kan dit naar Lucas worden gemaild en zal hij dit pitchen. Lucas wil graag 97 

een FSR standpunt over hoe het allocatiemodel er uit moet komen te zien. Voor deze 98 

discussie hebben we het hele jaar. Lucas wil ook graag input van andere mensen op de 99 

faculteit. 100 

- Evenement: hoe ziet jouw ideale HvA/UvA bestuurder eruit? 101 

 102 

Lucas geeft aan dat de CSR aan de RvT gaat vragen of ze anderhalve maand langer 103 

mogen om bijeenkomsten te organiseren, zodat er meer betrokkenheid komt vanuit de 104 

studentengemeenschap bij de benoemingsprocedure. De vraag is wat de input echt bij 105 

gaat dragen aan de profielschets, maar mensen voelen zich in ieder geval betrokken. 106 

Binnen de CSR zijn de meningen verdeeld over de vraag of de benoemingsprocedure 107 

wel moet blijven zoals hij nu is. Een andere optie zouden verkiezingen kunnen zijn. Het 108 

gaat er niet om wat er misschien uit deze bijeenkomsten komt, maar vooral om het 109 

gevoel van betrokkenheid wat studenten hiervan krijgen. 110 

 111 

De vraag is wat FSR voor een input wil leveren voor de CvB profielschets. Niemand wil 112 

een facultaire bijeenkomst op de FdR over benoeming van centrale bestuursleden. 113 

Jorien oppert een poll op Facebook. Alessandro stelt een Comité voor, mensen kun je 114 

vragen bij bijvoorbeeld je werkgroep. Lodewijk stelt voor nog een focusgroep op te 115 

stellen. Hannah stelt  voor iets op te zetten in de week van 2 november. Lucas stelt 116 

voor een vacature op Facebook te zetten en alle mensen van de OC’s uitnodigen. 117 

Hannah stelt ook voor de docenten en mensen van ReThink uit te nodigen. Lucas stelt 118 

voor bureau communicatie te gebruiken. Hannah mailt Lianne dat de FSR 119 

geïnteresseerd is en dat als de verlenging komt er een activiteit georganiseerd zal 120 

worden. 121 

 122 
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AP 151007-05 Hannah mailt Lianne dat de FSR geïnteresseerd is en dat als de 123 

verlenging komt er een activiteit georganiseerd zal worden. 124 

 125 

 126 

6. Constitutieborrel 127 

De datum is 3 november. Lucas wil dat  de student-assesor van het CvB daar ook voor wordt 128 

uitgenodigd. Hannah stelt voor ook  de dean van PPLE en de studievereniging van PPLE uit te 129 

nodigen. Alessandro wil het hebben over het budget. Vorig jaar is er 250 euro aan uitgegeven. 130 

Iedereen is voor een open bar. Alessandro wil dit graag niet voor een te hoog bedrag, zodat we 131 

genoeg overhouden voor andere activiteiten. Er wordt uitgegaan van 50 mensen en een budget 132 

tussen de 500-750 euro. Hannah, Alessandro en Julia gaan zich hier mee bezig houden. 133 

 134 

AP 151007-06 Nina stuurt een uitnodiging voor de CoBo naar student-assesor CvB, 135 

Radbout Winkels (Dean PPLE) en studieverening PPLE 136 

 137 

 138 

7. Huishoudelijk Reglement 139 

Bijlage: Huishoudelijk Reglement 2014-2015 140 

Schuiven we door naar volgende week. 141 

8. Benoeming decaan 142 

Gesprek zal morgen plaatsvinden. 143 

Lodewijk stelt voor dat iedereen voor zich hier alvast ideeën over vormt, zodat er niet de 144 

hele tijd uitleg moet worden gegeven.  Lodewijk en Mathijs gaan samen de 145 

adviescommissie in. Vragen die morgen worden besproken: Facultaire bijkomst 146 

organiseren? Hoe worden de medewerkers van de adviescommissie gekozen? Hoe wordt 147 

het lid van de sollictatiecommissie benoemd uit de adviescommissie ? Wat wordt de 148 

taak/rol van de afgevaardigde van de adviescommissie in de sollicitatiecommissie? Is het 149 

mogelijk om aan de draagvlakgesprekken een adviesrecht te koppelen? Hannah vraagt of er 150 

ook gevraagd kan worden naar een termijn om te reageren. Lucas wil graag een formeel 151 

adviesrecht op de uiteindelijke kandidaat. Ook wordt besproken wie er in de 152 

adviescommissie komen vanuit de OR, FSR en de medewerkers.   153 

 154 

AP 151007-07 Lucas, Mathijs en Lodewijk maken een vergaderstuk over het gesprek met 155 

Dirk Korf. Dit zal een samenvatting van het gesprek zijn. 156 

 157 

10.   FSR in de media 158 

- Update dossier PR. Ideeën n.a.v. vergadering: samenwerking met de JFAS voor een 159 

activiteit (bijv. een symposium), een wc-krant op de OMHP, een suggestiebox, persoonlijke 160 

stukjes schrijven voor op de Facebook en voor op de site (wekelijks), een sponsorloop en de 161 

foto moet in de hal worden geplaatst.  Alessandro wil graag dat er met meerdere 162 

studieverenigingen wordt samengewerkt, zodat niemand wordt buitengesloten. 163 

 164 

 165 
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AP 151007-08 Iedereen schrijft uiterlijk de week na de tentamens een persoonlijk stukje 166 

voor op de Facebook en de site.  167 

 168 

11.   W.v.t.t.k. 169 

- Julia wil een datumprikker maken om met z’n alle pizza te gaan eten en dan een 170 

brainstormavond te doen.  171 

 172 

AP 151007-09 Julia maakt een datumprikker voor een brainstormavond 173 

 174 

- Vergadermoment. Maandag 20:00 wordt  afgesproken als vergader moment voor blok 2.  175 

 176 

Hannah sluit de vergadering om 18:49 177 

Actiepunten 178 

AP 150923-04 De dossierhouders Financiën nemen contact met Den Boer voor een 179 

afspraak 180 

AP 150923-10 Iedereen met ideeën over het verbeteren van de zichtbaarheid van de FSR 181 

kan Sacha mailen 182 

AP 150930-04 Hannah stuurt de mail van ReThink over de bijeenkomst over het FSP 183 

door naar de raad 184 

AP 150930-05 Jorien, Julia, Hannah en Emre bekijken welke correcties van het FSP van 185 

vorig jaar wel of niet zijn doorgevoerd  186 

AP 150930-08 Iedereen mailt Sacha en Jorien het antwoord op de twee vragen over de 187 

selectieve masters (vragen staan in de notulen) 188 

AP 151007-01 Julia stuurt een mailtje naar Du Perron over de voorinvesteringen. 189 

AP 151007-02 Sacha maakt een A4tje met foto’s van voor de beveiligers. 190 

AP 151007-03 Lucas gaat de de civiel effect regeling opvragen bij Du Perron 191 

AP 151007-04 Hannah gaat het verslag van de OV van de OR opvragen. 192 

AP 151007-05 Hannah mailt Lianne dat de FSR geïnteresseerd is en dat als de verlenging 193 

komt er een activiteit georganiseerd zal worden. 194 

AP 151007-06 Nina stuurt een uitnodiging voor de CoBo naar student-assesor CvB, 195 

Radbout Winkels (Dean PPLE) en studieverening PPLE 196 

AP 151007-07 Lucas, Mathijs en Lodewijk maken een vergaderstuk over het gesprek met 197 

Dirk Korf. Dit zal een samenvatting van het gesprek zijn. 198 

AP 151007-08 Iedereen schrijft uiterlijk de week na de tentamens een persoonlijk stukje 199 

voor op de Facebook en de site.  200 

 201 


