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

Wolthuis Scheeres, Jorien Reestman, Emre Yüksel,  3 

Afwezig: Sacha van Ligten, Alessandro Farris, Catherine van Es 4 

Gast: Jordi Beckman 5 

Notulist: Nina Visser 6 

Agenda 7 

1. Opening en vaststellen agenda  8 

Hannah opent de vergadering om 20:05 9 

2. Vaststellen notulen  10 

OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 11 

worden vastgesteld zonder wijzigingen. 12 

 13 

AP 150923-10 Iedereen met ideeën over het verbeteren van de zichtbaarheid van de FSR  14 

kan Sacha mailen 15 

AP 150930-05 Jorien, Julia, Hannah en Emre bekijken welke correcties van het FSP van  16 

vorig jaar wel of niet zijn doorgevoerd  17 

AP 150930-08 Iedereen mailt Sacha en Jorien het antwoord op de twee vragen over de  18 

selectieve masters (vragen staan in de notulen) 19 

Dit moet voor donderdag ochtend. 20 

AP 151007-01 Julia stuurt een mailtje naar Du Perron over de voorinvesteringen. 21 

AP 151007-04 Hannah gaat het verslag van de OV van de OR opvragen. 22 

AP 151007-05 Hannah mailt Lianne dat de FSR geïnteresseerd is en dat als de verlenging  23 

komt er een activiteit georganiseerd zal worden. 24 

AP 151007-08 Iedereen schrijft uiterlijk de week na de tentamens een persoonlijk stukje  25 

voor op de Facebook en de site.  26 

Dit wordt niet wekelijks geplaatst, want dan zijn we pas in januari klaar. Hannah raadt aan om 27 

te kijken naar het AMC als voorbeeld. Jorien gaat op de site ook de dossiers uitleggen.  28 

AP 151014-01 Iedereen mailt voor vrijdag aanmerkingen op de OV notulen naar Nina. 29 

AP 151014-02 Na de tentamens gaat de OER-commissie kijken naar de oude OER voor de  30 

CSR. 31 

AP 151014-03 Na de tentamens gaat Alessandro een begroting maken. 32 

AP 151014-04 Julia en Hannah gaan volgende week langs bij Café Paris om de  33 
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reservering rond te maken. 34 

AP 151014-05 Julia en Catherine schrijven een stukje over de oproer bij PPLE en zullen 35 

dit  36 

online plaatsen. 37 

Dit gaat niet meer gebeuren. 38 

AP 151014-06 Iedereen mailt ideeën over de nabespreking naar Sacha, Hannah en  39 

Mathijs. 40 

Er wordt een defintieve versie gemaakt en die sturen  41 

 42 

 43 

3. Binnengekomen post 44 

- Docent van het jaarverkiezing van de CSR. In de mail staat niets in over verwachtingen 45 

van de FSR. Lucas ligt toe dat er veel weerstand was vanuit de FSR-en, daarom heeft de 46 

CSR er dit jaar voor gekozen om het digitaal te regelen. De vraag is wel of de FSR het 47 

wil delen op Facebook. 48 

- Vraag naar onze Legal English vakken vanuit FSR uit Groningen. Deze vraag wordt 49 

doorgestuurd naar de OC’s  en naar Jordi. 50 

- Naomi Appelman van de CSR vroeg naar de voorinvesteringen. Edgar du Perron is out 51 

of office, dus daar is nog geen antwoord op. Afgesproken wordt dat Julia hier nog wel 52 

achteraan gaat. 53 

- Zieck vindt ILSC niet goed werken en wil dat de FSR met een alternatief  komt. 54 

- UvA datatraining wordt dinsdag 1 december van 1 tot half 5. Hannah is aangemeld, 55 

maar anderen kunnen mee.  56 

 57 

AP 151026-01 Jorien deelt de docent van het jaar verkiezing op Facebook. 58 

AP 151026-02 Jorien en Sacha mailen de OC’s en Jordi Beckman de vraag over Legal 59 

English. 60 

AP 151026-03 Julia gaat aan Zieck vragen hoe het zit met de voorinvesteringen. 61 

AP 151026-04 Iedereen denkt na over een alternatief voor ILSC en daar wordt volgende 62 

week met Catherine over gepraat. 63 

AP 151026-05 Hannah stuurt het mailtje door met het overzicht van de dossierhouders.  64 

 65 

  66 

 67 

4. Mededelingen 68 

- Jorien kaart de digitale tentamens in de IWO aan. Er waren klachten over niet eten en 69 

drinken meenemen, kluisjes en dat je alleen op het toilet mag drinken. Ook bleken de 70 

schermen slecht en mocht niemand een papieren versie. Hannah sluit zich hierbij aan. 71 

Hannah legt uit hoe het er aan toe ging. Zo waren er computer zalen met op iedere tafel 72 

een computer, met een slecht scherm, er was weinig ruimte op de tafel en alles moest 73 

in kluisjes worden gestopt. Lodewijk vraagt waarom er een digitaal tentamen is. Lucas 74 

vraagt wat we concreet gaan doen. Julia stelt dat eten en drinken wellicht iets is om 75 

aan te kaarten, maar iets op de computer maken is niet per definitie iets tegen onze 76 

rechten in. Hannah kaart aan dat er wel werd gezegd diabetes verklaring. Lucas stelt 77 

voor om op Facebook te vragen wat mensen van die tentamens vonden.  78 
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- Julia vertelt dat de datumprikker bijna door iedereen is ingevuld. Het wordt 79 

waarschijnlijk 11 november. 80 

- Hannah vertelt dat de sectie Strafrecht de FSR heeft uitgenodigd om klachten te delen 81 

vanuit de studenten. Hannah en Nina gaan daar heen. 82 

 83 

AP 151026-07 Hannah, Jorien en Emre gaan onderzoek doen naar de reacties op de 84 

digitale tentamens. 85 

 86 

5. CSR update 87 

- Lucas vertelt dat er een reactie is op de afwijzing van de kaderbrief. CvB wil de 88 

discussie afwachten over het allocatiemodel en de N+1 handhaven, maar de faculteiten 89 

die daar last van hebben compenseren in die mate alsof zij wel dat geld zouden krijgen. 90 

Lucas vraagt wat het FSR standpunt moet zijn in de CSR. Lucas is persoonlijk 91 

principieel tegen N+1. Als er niet wordt ingestemd met de kaderbrief, dan zou het CvB 92 

het door middel van een geschil af kunnen dwingen. Julia vraagt of het argument van 93 

het CvB rendement is. Lodewijk legt uit dat het qua geld niets scheelt, maar dat de 94 

prikkel voor andere faculteiten blijft.  95 

Hannah vraagt of we principieel tegen N+1 zijn. Iedereen is het hiermee eens. 96 

- Lucas vraagt naar input van Catherine en Emre over de digitalisering van het 97 

onderwijs rapporten.   98 

- Lucas stuurt morgen een update over de agendapunten van de CSR OV. 99 

 100 

AP 151026-08 Emre stuurt een samenvatting  van zijn gesprek met Salomons naar Lucas 101 

en zal van dit gesprek een agendapunt maken volgende week. 102 

 103 

6. Benoemingsprocedure decaan 104 

Lodewijk vertelt dat alle studenten  een mail hebben gekregen over de focusgroepen. Julia 105 

stuurt Lodewijk de Engelse tekst zodat dit naar de Engelstalige studenten gemaild kan worden. 106 

Lodewijk vraagt of iedereen het bericht wil delen. Lodewijk legt uit dat ze voor de verrassing 107 

kwamen te staan dat er al drie medewerkers zijn aangenomen voor de AdCo. De profielschets is 108 

al heel lang besproken en is nagenoeg definitief, er mag alleen nog een punt aan toegevoegd 109 

worden. Mathijs en Lodewijk hopen op veel input via de focusgroepen. Hannah stelt voor om 110 

een Facebook evenement aan te maken.  Er moet iemand de groep leiden en iemand moet 111 

notuleren. Aanwezig zijn op woensdag: Lodewijk en Mathijs, donderdag: Hannah en Lucas en 112 

vrijdag: Lodewijk en Mathijs. Emre en Jorien zitten er vrijdag bij .Mathijs en Lodewijk maken 113 

een samenvatting van wat er uit deze groepen komt. Lodewijk wil in het begin de problematiek 114 

uitleggen, vervolgens de deelnemers de vrijheid te geven om met eigen ideeën te komen. 115 

Daarna wordt de procedure zoals die nu is uitgelegd en wordt gevraagd of dit aansluit bij de 116 

verwachtingen van de aanwezigen en vragen of hier klachten over te zijn.  117 

 118 

Hannah vertelt dat zij en Julia met Dirk Jan den Boer gaan praten. Hieruit bleek dat hij er niet 119 

vanuit was gegaan dat de profielschets openbaar zou worden en dat daar commentaar op kan 120 

komen. Den Boer was al blij met hoe het nu ging, omdat er vroeger gewoon iemand werd 121 

aangesteld.  122 

 123 
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AP 151026-09 Julia stuurt Lodewijk de Engelse tekst zodat dit naar de Engelstalige 124 

studenten gemaild kan worden. 125 

AP 151026-10 Iedereen deelt de informatie over de focusgroepen. Bijvoorbeeld via 126 

Facebook, er kunnen posters worden geprint en worden opgehangen en er kunnen 127 

collegepraatjes worden gegeven.  128 

 129 

7. Agenda OV 130 

Lucas kaart aan dat er geen reactie komt op zijn vraag over het rapport over de civiel effect 131 

discussie. Julia kaart aan dat het handig is voor de dossierhouders  Financiën om langs Dirk Jan 132 

den Boer te gaan, zodat niet alles op het OV hoeft te worden besproken. 133 

Agendapunten: presentatie GOV, de OER, huisvesting, begroting en bezuinigingsplannen. 134 

Mededelingen: update benoemingsprocedure decaan.  135 

Iedereen was positief over Sam, dus Hannah gaat hem weer vragen. Anders weet Lucas nog wel 136 

iemand die het kan, Liedewij Koenen.  137 

 138 

AP 151026-11 Hannah mailt Joke over bezuinigingvoorstellen, de OER en de begroting 139 

AP 151026-12 Hannah en Julia zetten een GOV concept op papier, zodat dit naar het 140 

bestuur kan worden gemaild. 141 

 142 

 143 

8. FSR in de media 144 

-De dossierhouders gaan de decaanprofielschets promoten. Jorien geeft aan dat iedereen 145 

dan teksten aan moet leveren die geplaatst moeten worden. 146 

- Lodewijk kaart aan dat zichtbaarheid van de FSR belangrijk is en dat de dossierhouders 147 

zich daar mee bezig moeten houden.  148 

9.   W.v.t.t.k. 149 

- Woensdag is er een gesprek met Martijn Hesselink van ReThink. De vraag is wat er uit dit 150 

gesprek moet komen en wat de inzet van de FSR is. Lodewijk wil dat het over de decaan gaat en 151 

hoopt dat ze naar de focusgroepen komen. Julia vraagt in hoeverre de FSR ReThink standpunten 152 

moet meenemen. Hannah wil vragen wat ReThink van ons verwacht. Jorien wil graag weten wat 153 

zij willen met de OC’s.   154 

10.   Rondvraag en sluiting 155 

Actiepunten 156 

AP 150930-05 Jorien, Julia, Hannah en Emre bekijken welke correcties van het FSP van  157 

vorig jaar wel of niet zijn doorgevoerd  158 

AP 150930-08 Iedereen mailt Sacha en Jorien het antwoord op de twee vragen over de  159 

selectieve masters (vragen staan in de notulen) 160 

AP 151007-08 Iedereen schrijft uiterlijk de week na de tentamens een persoonlijk stukje  161 

voor op de Facebook en de site. 162 

AP 151014-02 Na de tentamens gaat de OER-commissie kijken naar de oude OER voor de  163 

CSR. 164 

AP 151014-03 Na de tentamens gaat Alessandro een begroting maken. 165 
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AP 151014-06 Sacha, Hannah en Mathijs mailen een definitieve versie van de 166 

nabespreking ideeën naar de rest en dan kunnen mensen reageren.   167 

AP 151026-01 Jorien deelt de docent van het jaar verkiezing op Facebook. 168 

AP 151026-02 Jorien en Sacha mailen de OC’s en Jordi Beckman de vraag over Legal 169 

English. 170 

AP 151026-03 Julia gaat aan Zieck vragen hoe het zit met de voorinvesteringen. 171 

AP 151026-04 Iedereen denkt na over een alternatief voor ILSC en daar wordt volgende 172 

week met Catherine over gepraat. 173 

AP 151026-05 Hannah stuurt het mailtje door met overzicht van de dossierhouders.AP 174 

AP 151026-06 Hannah mailt Joke over de begroting en de OER. 175 

AP 151026-07 Hannah, Jorien en Emre gaan onderzoek doen naar de reacties op de 176 

digitale tentamens. 177 

AP 151026-08 Emre stuurt een samenvatting  van zijn gesprek met Salomons naar Lucas 178 

en zal van dit gesprek een agendapunt maken volgende week. 179 

 180 


