
 

 

 1 
Aanwezig:  Lodewijk van Eeden, Mathijs IJkhout, Hannah van Kolfschooten, Lucas Wolthuis 2 
Scheeres, Jorien Reestman, Alessandro Farris, Emre Yüksel, Catherine van Es en Sacha van 3 
Ligten 4 
Afwezig: Julia Verheul 5 
Gast: Laura Benner 6 
Notulist: Nina Visser 7 

Agenda 8 

1. Opening en vaststellen agenda  9 
Hannah opent de vergadering om 20:03.  10 

2. Vaststellen notulen  11 
De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen  12 

3. Binnengekomen post 13 
- Gabriella van de CSR wil graag advies over de digitale toetsen. Hannah heeft dit 14 

toegestuurd.  15 
 16 

4. Mededelingen  17 
- OV bespreking. Lodewijk vond de OV goed verlopen, de voorzitter was leuk, hij werd 18 

steeds feller. Lodewijk vond het een oninteressante OV omdat er veel vragen zijn 19 
gesteld en niet veel is afgesproken. Alessandro vond het goed gaan, hij heeft er met 20 
betrekking tot financiën een paar afspraken uit kunnen halen. Mathijs vond het goed 21 
gaan, maar hij vond het jammer dat VADO als laatste was, omdat dit onderwerp nu een 22 
beetje werd afgeraffeld. Laura geeft aan dat het handig is om meer uit een OV te halen. 23 
Er werd nu veel gepraat over onderwerpen die niet allemaal even belangrijk waren. 24 
Laura benadrukt dat je de tijd goed moet benutten tijdens een OV. Lucas geeft aan dat 25 
hij de nieuwe beleidsplannen met het bestuur wil bespreken. Hannah benadrukt dat 26 
we voor de volgende OV beter gaan focussen op vragen en wat we uit agendapunten 27 
willen halen. 28 

- Rondvraag. Sacha is bezig met OC’s en PR. Jorien is bezig met OC’s en met digitalisering 29 
tentamens. Catherine was druk met PPLE en de education board, daarnaast probeert 30 
ze in contact te komen met eerstejaars. Emre is samen Catherine bezig met Blended 31 
Learning. Lodewijk is bezig met de decaan. Alessandro heeft op de CoBo een gesprek 32 
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gehad met Marco van de Elsa. Hij wil wel graag samen een lezing organiseren over 33 
homorechten. Alessandro wil een advies schrijven over homorechten als vak, als de 34 
FSR daar achter staat. Mathijs is druk met de decaan. De profielschets ligt nu bij de 35 
rector en zal morgen worden bevestigd. Vervolgens gaat er een mail uit naar de 36 
gemeenschap en is er ruimte voor tips en aanmerkingen. Lucas is benieuwd hoe 37 
Mathijs en Lodewijk het vinden gaan in de Adviescommissie. Lodewijk geeft aan dat er 38 
in het begin wel een paar problemen waren door de scheve verhoudingen in de 39 
commissie, namelijk 5 werknemers en 2 studenten. maar nu gaat het beter. 40 
Hoogleraren kunnen intern, op werkvlak kandidaten beter beoordelen. Lodewijk geeft 41 
aan dat nu ook meer ruimte is voor hem en Mathijs. Lucas geeft aan dat de 42 
benoemingsprocedure bekend gemaakt moet worden.  43 
 44 

AP151109-01 Alessandro agendeert volgende week zijn ideeën met betrekking tot 45 
homorechten vakken. 46 

 47 

5. CSR update  48 
Lucas vertelt dat de CSR zich met de volgende zaken heeft beziggehouden: 49 
- BlendIT en ShareIT. 50 
- Tijdspad allocatiemodel discussie is vastgesteld. 51 
- Uit een gesprek met de RvT bleek dat er overeenstemming is met CvB over het 52 

afschaffen van N+1. 53 
- Conflict met de CMR over de profielschets CvB. De CMR is het niet eens met de 54 

profielschets van de Rector Magnificus.  55 

6. Huisvesting (Studieverenigingenoverleg)  56 
Hannah vertelt over een gesprek met de JFAS op de constitutieborrel. JFAS wil graag een 57 

eigen gesprek over huisvesting voeren met alle studieverenigingen van de faculteit. De FSR kan 58 
daar eventueel ook bij zijn. Dirk Jan den Boer heeft gevraagd of de JFAS dit gesprek kan 59 
organiseren. Hannah vraagt of dat een goed idee is en wie daar dan bij willen zijn. Mathijs vindt 60 
dat wij onze eigen vergadering moeten organiseren en niet dat we aan moeten schuiven bij de 61 
JFAS. Lucas vindt dat we er wel bij moeten zijn, omdat wij de formele gesprekspartner over dit 62 
onderwerp zijn.  Jorien geeft aan dat we dit als FSR zelf kunnen organiseren, omdat het 63 
gelijkwaardiger zou zijn voor de alle verenigingen en hun belangen. Laura benadrukt dat er een 64 
overleg is over de REC-campus waar we bij moeten zijn. Lucas wil ingrijpen door er bij te zijn en 65 
wil dit gesprek van de grond laten komen.  Hannah stelt voor om vragen te stellen en informatie 66 
te verschaffen.  Als het geen geslaagde bijeenkomst is kan de FSR er altijd zelf een bijeenkomst 67 
organiseren. JFAS stelt maandag 23 november voor en Hannah wil voor die tijd nog meer 68 
informatie over huisvesting verzamelen. Er wordt later nog afgesproken wie er bij deze 69 
bijeenkomst zullen zijn. Lucas ziet graag zijn vragen over huisvesting beantwoord.  70 

7. OC buddy system  71 
Sacha heeft gepraat met een raadslid van FMG waar ze een OC buddysysteem hebben. 72 

Iedereen uit de raad heeft dan zijn eigen OC buddy zodat er korte lijntjes zijn tussen de FMG en 73 
de OC’s. Jorien vraagt of de rest denkt dat dit nodig is en zo ja, hoe we dit gaan verdelen. Het 74 
gaat om 11 OC’s. Lucas vertelt dat dit vorig jaar is geprobeerd, maar dat het niet lukte om 75 
contact te krijgen met de OC’s. Daarnaast kan de OC ook gewoon adviezen opsturen naar de FSR 76 
en vraagt Lucas zich af of de OC’s er zelf op zitten te wachten. 77 
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Stemronde: iedereen stemt voor dit plan.  78 
Jorien en Sacha zullen de OC’s verdelen. Als mensen voorkeuren hebben kunnen ze een bericht 79 
sturen aan Jorien en Sacha. 80 
 81 
AP151109-02 Jorien en Sacha gaan de OC’s verdelen over raadsleden. 82 
 83 

8. Hervormingscommissie ReThink  84 

Lucas vraagt of wie die shit helemaal zullen ruineren. Hannah heeft een gesprek gehad met 85 
Martijn van ReThink. Toen bleek dat ReThink een beetje is doodgebloed, maar dat er nog 86 
wel een plan is om de universiteit democratisch te verbeteren. Hier zal ook de rest van de 87 
Faculteitsraad kunnen worden besproken en uitgewerkt voor de volgende verkiezingen, 88 
onder voorbehoud dat het een goed plan is. Hannah benadrukt dat je daar zit op 89 
persoonlijke titel. Jorien geeft aan dat het interessant is en belangrijk voor ons om bij te 90 
zitten. Hannah  geeft aan dat je altijd kan stoppen als je het niet meer ziet zitten. Lucas 91 
vindt deze commissie problematisch, omdat er door onder andere de CSR is gecommitteerd 92 
aan de D&DC. Nu komt er een commissie die facultair hetzelfde gaat doen en eventueel 93 
botsende belangen met D&DC heeft. Hannah geeft als tip om dit bij een bijeenkomst voor te 94 
leggen.  95 

9. Bespreking constitutieborrel  96 
Alessandro vond het een groot succes. Voor de CoBo was er een etentje waar Alessandro 97 

een bonnetje van heeft ontvangen, van 120 euro. Alessandro geeft aan dat niet van de tevoren is 98 
afgesproken om deze bon te declareren. Alessandro stelt voor om het eten wel te declareren en 99 
de drank niet. Sacha geeft aan dat het raar is om dit te declareren als het niet van tevoren is 100 
afgesproken. Stemronde mag dit gedeclareerd worden: 3 voor en 6 tegen.  101 

Alessandro benadrukt dat declaraties van tevoren overlegd moeten worden, het liefst op de 102 
vergadering en als dit niet lukt eventueel  contact opnemen met hem.  103 

Lodewijk geeft aan dat hij dit onzin vindt en dit geld best mag worden uitgegeven. Hannah 104 
benadrukt dat dit UvA geld is en dat we dat niet zomaar uit kunnen geven. 105 
Alessandro benadrukt dat is afgesproken om geen sterke drank te bestellen. Dit is wel gebeurd 106 
en er bleek dat Lodewijk dit had besteld. Alessandro stelt voor dat Lodewijk dit betaalt of 107 
iedereen trakteert op een gin&tonic.  Lodewijk stemt toe om het geld van de gin&tonics in de 108 
pot te stoppen. Jorien en Lodewijk geven aan dat ze dit overdreven vinden en dat niet alles zo 109 
precies hoeft worden bijgehouden.  110 
Hannah vat samen dat Alessandro de verantwoordelijkheid heeft en dat we ons aan de 111 
gemaakte afspraken moeten houden. 112 

 113 
AP151109-03 Lodewijk stopt 15 euro in de pot. 114 
 115 

10. Advies blended learning  116 
Catherine is begonnen met het schrijven van een advies. Ze geeft aan dat ze het moeilijk 117 

vind om een algemeen standpunt  te vormen vanuit de raad. Het idee is om een advies te 118 
schrijven voor de werkgroep Blended Learning. Alessandro geeft als tip om de onderwerpen 119 
eruit te halen waar we het sowieso wel mee eens zijn en sowieso niet. Dat is ook wat Catherine 120 
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gedaan heeft. Catherine zal morgen het advies naar iedereen sturen. Het is de bedoeling dat 121 
iedereen dit leest en er een reactie op geeft. 122 

 123 
AP151109-04 Catherine stuurt vanavond of morgenvroeg het advies rond en iedereen 124 
kijkt hier morgen naar (voor 20:00). 125 

 126 

11. FSR in de media  127 
Mathijs geeft aan dat we meer bereik hebben, maar dat hij er te weinig aan heeft gedaan. 128 

Sacha vraagt of Lodewijk en Mathijs hun stukje voor op de site voor donderdag 20:00 willen 129 
sturen. 130 

Sacha wil alle dossiers online gaan plaatsen. Hannah geeft als tip om naar de FMG site te 131 
kijken.   132 

Alessandro geeft door dat ELSA graag wil dat wij hun inhoudelijke berichten delen op 133 
Facebook. Dit is niet aan ons. 134 

Hannah vraagt of er een planning is voor de website. Sacha geeft aan dat die er niet is. 135 
Mathijs wil met de dossierhouders bijeen komen en actiepunten te maken. 136 

Sacha geeft aan dat iedereen het moet aangeven en doorsturen als ze iets op Facebook 137 
willen. Lucas spoort de dossierhouders aan om dingen te delen op Facebook, bijvoorbeeld van 138 
de CSR. 139 

 140 
AP151109-05 Mathijs en Lodewijk sturen voor 20:00 hun stukje voor op de site. 141 
AP151109-06 Dossierhouders PR gaan een afspraak maken en actiepunten verzinnen.  142 

 143 
 144 

11.   W.v.t.t.k. 145 
- Jorien licht toe dat er vanuit de CSR een mailtje is binnengekomen over NSA scores, hier is 146 

8 december een bijeenkomst over. Daarnaast is er de vraag of we hier een dossier over willen 147 
oprichten. Lucas vertelt dat de KPI’s op de NSA scores worden gebaseerd. De vraag is wat de 148 
FSR hier mee wil. Hannah stelt voor om een mailtje sturen met de vraag wat de CSR hiermee 149 
wil. Jorien zal deze mail beantwoorden. 150 

- Hannah heeft donderdag een gesprek met Julia en Lucas en een persoon van de UvA over 151 
de midterm-instellingstoets kwaliteitszorg. Dit kan ook een gelegenheid zijn om te klagen over 152 
de gang van zaken op de faculteit. Hannah vraagt of er nog dingen zijn om te zeggen of over te 153 
klagen. Dit kan op whatsapp nog worden gezegd.  Hannah stuurt de mail die hierover gaat nog 154 
even door. Sacha komt met het idee over het vaardighedenlint in de bachelor. 155 

 156 
AP151109-07 Hannah stuurt de mail over  midterm-instellingstoets kwaliteitszorg 157 

door te studeren.  158 
 159 

12.   Rondvraag en sluiting 160 
Hannah sluit de vergadering om 21:39 161 

Actiepunten 162 
AP 151014-02 Na de tentamens gaat de OER-commissie kijken naar de oude OER voor de  163 
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CSR. 164 
AP 151014-03 Na de tentamens gaat Alessandro een begroting maken. 165 
Alessandro gaat het budget opzoeken + agendapunt begroting  inwerkweekend 166 
AP 150211-05 Iedereen kijkt wat we nodig hebben qua kantoorartikelen. 167 
AP 150211-06 Alessandro gaat focusgroepen over het allocatiemodel organiseren. 168 
AP 150211-09 De dossierhouders begroting maken een afspraak om samen te gaan 169 
zitten en hiernaar te kijken en langs Dirk Jan den Boer te lopen.  170 
AP151109-01 Alessandro agendeert volgende week zijn ideeën met betrekking tot 171 
homorechten vakken. 172 
AP151109-02 Jorien en Sacha gaan de OC’s verdelen over raadsleden. 173 
AP151109-03 Lodewijk stopt 15 euro in de pot. 174 
AP151109-04 Catherine stuurt vanavond of morgenvroeg het advies rond en iedereen 175 
kijkt hier morgen naar (voor 20:00). 176 
AP151109-05 Mathijs en Lodewijk sturen voor 20:00 hun stukje voor op de site. 177 
 178 
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