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

Reestman, Alessandro Farris,  Catherine van Es 3 

Afwezig: Sacha van Ligten, Lucas Wolthuis Scheeres en Emre Yüksel 4 

Gast: Laura Benner 5 

Notulist: Nina Visser 6 

Agenda 7 

1. Opening en vaststellen agenda  8 

Hannah opent de vergadering om 20:03. 9 

2. Vaststellen notulen   10 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. 11 

3. Binnengekomen post 12 

- Iris van de CSR is bezig met selectieve masters. De notitie van de FSR is al opgestuurd. 13 

- Hannah heeft Arthur gemaild met de vraag of de FSR betrokken mag worden bij 14 

vaardighedenlint. Salomons heeft toegestemd, eerst zal echter worden geëvalueerd 15 

worden met de nieuwe coördinator Maike Steen.  16 

- Vanuit het bestuur is de vraag of de OV van februari verplaatst kan worden. Hier wordt 17 

volgende week over teruggemaild. 18 

 19 

AP151123-01 iedereen kijkt of  de OV kan worden verplaatst van 1 februari naar 8 20 

februari. 21 

4. Mededelingen 22 

- Update vergaderingen/afspraken afgelopen week. Mathijs is naar het pre-23 

campusoverleg geweest. Dit was om de agenda te bepalen en te kijken waar veel 24 

vragen over zijn. Vandaag was het campusoverleg, maar daar is niemand heen gegaan. 25 

Mathijs was in de veronderstelling dat dit het overleg van de JFAS was. Laura heeft 26 

aantekeningen van dit overleg voor Mathijs. Mathijs kreeg de indruk dat er een groot 27 

verschil is in beschikbaarheid van ruimtes. Ook was er een idee om OC’s een ruimte te 28 

geven. Catherine was bij de presentatie van D&DC. Hannah geeft als tip om het Folia 29 

artikel hierover te lezen. Julia was bij het ReThink overleg. Het idee is dat de commissie 30 

een klankbord kan zijn voor D&DC. Er is ook toegelicht wat het plan is met de GOV, het 31 

was onduidelijk of de commissie zich zal laten leiden door de OR en de FSR. Toen het 32 
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over het VADO ging bleek dat er misschien een andere vorm hiervoor moet komen. Het 33 

VADO zal altijd worden meegenomen tijdens discussie van de commissie. Julia en 34 

Mathijs geven aan dat het heel nuttig was en dat het handig is als altijd FSR-leden 35 

aanwezig zijn. Alessandro vertelt dat de stilteruimtes erdoor heen zijn en dat er in 36 

verschillende UvA gebouwen stilteruimtes komen. Hannah was bij het 37 

studieverenigingenoverleg met de JFAS. Dirk Jan den Boer was hierbij ook aanwezig. 38 

Hannah heeft gevraagd of iedereen een lijst op wil stellen met benodigdheden. 39 

Daarnaast heeft ze gevraagd of iedereen wil aangeven hoeveel ze krijgen uit het 40 

profileringsfonds. Hannah wil ook kijken of de FSR zelf iets kan opzetten, zodat het niet 41 

zo gekleurd is door de JFAS. Ook heeft Hannah samen met Lucas en Salomons een 42 

gesprek gehad over de topsportersregeling. Salomons gaat deze regeling nog 43 

verruimen en Lucas en Hannah zullen er dan opnieuw over praten met Salomons.  44 

- Update OC buddies. Hannah vraagt of iedereen al contact heeft opgenomen met zijn of 45 

haar buddy. Alessandro geeft aan dat hij wordt genegeerd. Julia geeft aan dat het 46 

belangrijk is dat iedereen contact opneemt met de buddy’s, maar dat het niet de 47 

bedoeling kan zijn dat het hele jaar studenten moeten worden gemaild, omdat de 48 

docent niet reageert. Catherine en Julia hebben al wel contact gehad met hun buddy. 49 

De rest moet van Hannah deze week contact opnemen met zijn of haar buddy. 50 

- Werkafspraken. Hannah wil graag dat wanneer één iemand bezwaar heeft, dit genoeg 51 

is om te vragen of de assessoren de vergadering tijdelijk willen verlaten. Iedereen 52 

stemt hiermee in. 53 

- PR. Er zijn uit de vergadering wat plannen en actiepunten gekomen. Er wordt gekeken 54 

of de wc-krant kan worden gerealiseerd. Ook wordt gekeken of er shirtjes kunnen 55 

worden gemaakt waarmee de FSR in de hal kan gaan staan. Daarnaast wordt gekeken 56 

of er een koppeling kan komen tussen de website en de Facebook.  57 

 58 

AP151123-02 Iedereen zoekt contact met zijn/haar OC buddy. 59 

AP151123-03 Mathijs gaat uitzoeken wanneer het volgende campusoverleg is. 60 

AP151123-04 Mathijs agendeert de plannen van de PR volgende week.  61 

 62 

5. CSR update 63 

Aangezien Lucas ziek is zal deze update via de mail komen.  64 

6. Diverser vakaanbod 65 

Alessandro vertelt dat de FEB ook met dit onderwerp bezig is. Het idee is om dit jaar een 66 

advies te schrijven over een breder vakaanbod binnen de FDR. Dit jaar worden meerdere 67 

lezingen over verschillende onderwerpen georganiseerd in samenwerking met de ELSA. Er zal 68 

moeten worden gekeken hoeveel animo hier is. Ideeën zijn homorechten en niet-westerse 69 

wetgeving zoals shariawetgeving. Alessandro is hier docenten voor aan het zoeken. Tot nu toe 70 

heeft Alessandro dit uit eigen naam gedaan, want de FSR heeft hier niet over gestemd. Mathijs 71 

en Laura geven aan dat dit misschien tegenstrijdig met de bezuinigingsmaatregelen. Alessandro 72 

geeft aan dit in overweging te nemen. Alessandro vraagt of de FSR instemt met deze lezingen. 73 

Iedereen stemt voor.  74 

7. Huisvesting 75 

Mathijs vraagt wat de FSR er van vindt dat de OC’s een lokaal zouden krijgen op REC. Dit 76 

zou zijn voor de zichtbaarheid en betere werkomgeving. Iedereen is tegen, behalve Jorien. Zij 77 
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twijfelt totdat Mathijs meer informatie geeft. Laura geeft aan dat uit het campusoverleg bleek 78 

dat juli 2017 REC-A opgeleverd wordt.   79 

 80 

8. Update AdCo 81 

-  Inzage motivatiebrieven. Mathijs geeft aan dat de AdCo waarschijnlijk geen inzage in 82 

de sollicitatiebrieven krijgt omdat er geen sollicitatiebrieven zijn. Lodewijk vertelt dat 83 

de afgevaardigde van de AdCo aan de rector heeft gevraagd of er inzage kan komen. Er 84 

gaan geen brieven geschreven worden en dit is blijkbaar normaal in zo’n procedure. 85 

Hannah geeft als tip om aan de CSR te vragen hoe het daar werkt met 86 

sollicitatiebrieven.  87 

- Transparantie. Hannah vraagt of is nagedacht over de transparantie van deze 88 

procedure. Lodewijk licht toe dat iedereen al een mail heeft gekregen en dat het ook 89 

nog op Facebook zal komen. 90 

9. MOER 91 

De CSR wil graag weten of de FSR een MOER wil en of deze bindend moet zijn of niet. Laura 92 

licht toe dat het niet gaat om de MOER maar om deel A van de MOER. Deel A is facultair en deel 93 

B is opleidingsgericht. Deel A gaat om randvoorwaarden van het onderwijs en deel B gaat over 94 

het curriculum en nakijktermijnen. De CSR heeft een mail gekregen vanuit Hannah en Julia, 95 

maar er moet nog worden besproken wat de rest ervan vindt. Lodewijk vraagt of iemand wel 96 

iets voor  een bindend deel A voelt. Laura vertelt hoe het vorig jaar bij haar in de CSR is gegaan 97 

en licht toe dat zij voor een bindend deel A is. Lodewijk geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat 98 

facultair dingen mogen worden besloten. Centraal kan goed worden bekeken wat het 99 

studentenbelang is, maar niet wat het faculteitsbelang is. Jorien vindt het een goed idee om de 100 

(M)OER door te nemen, het liefst centraal. Julia geeft aan dat het al is doorgestuurd en dat dit 101 

bekeken moet worden door de mensen die er een mening over gaan vormen. Er zijn 3 personen 102 

principieel tegen een bindende MOER.  103 

 104 

AP151123-05 Iedereen bekijkt de OER, de MOER en de vergaderstukken hierover. 105 

Iedereen maakt aantekeningen zodat er gestemd kan worden. 106 

 107 

10. FSR in de media 108 

Tijdens de pizza-avond komt er  PR update. 109 

11. W.v.t.t.k. 110 

- Julia vraagt aan Laura of er een reactie op de hervormingsplannen is. Laura geeft aan 111 

dat ze nog niets heeft gehoord. Hannah stelt voor om bij het OV van de OR te gaan 112 

zitten. Mathijs zal hier heengaan. 113 

- Morgen is de CoBo van de CSR. Mathijs, Julia en Catherine zijn hierbij.  114 

- Iedereen stemt voor het declareren van de pizza-avond, behalve Mathijs, hij onthoudt 115 

zich van stemmen. Er wordt aan Lucas gevraagd welke pizzeria in de buurt zit en daar 116 

zoekt iedereen een pizza uit. Drank neemt iedereen zelf mee, dus van eigen geld.  117 

 118 

12.   Rondvraag en sluiting 119 

Hannah sluit de vergadering om 21:20. 120 
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Actiepunten 121 

AP 151014-03 Na de tentamens gaat Alessandro een begroting maken. 122 

AP 150211-06 Alessandro neemt contact op met Lianne van de CSR om te kijken hoe de 123 

FdR een bijdrage kan leveren aan de allocatiemodeldiscussies. 124 

AP151109-03 Lodewijk stopt 15 euro in de pot. 125 

AP 151115-02 Lodewijk stuurt een mail naar Dirk Jan den Boer met de vraag hoe het zit 126 

met de BKO’s en SKO’s.   127 

AP 151115-04 Hannah gaat een conceptbrief over decentralisatie namens de FSR 128 

opstellen voor volgende week.  129 

AP 151115-06 Lodewijk stuurt Sacha het bericht over de profielschets wat op Facebook 130 

kan komen. 131 

AP 151115-07 Hannah deelt het advies digitale tentamens op Facebook.  132 

Hannah wil meer duidelijkheid voordat dat gebeurd. 133 

AP151123-01 iedereen kijkt of  de OV kan worden verplaatst van 1 februari naar 8 134 

februari. 135 

AP151123-02 Iedereen zoekt contact met zijn/haar OC buddy. 136 

AP151123-03 Mathijs gaat uitzoeken wanneer het volgende campusoverleg is. 137 

AP151123-04 Mathijs agendeert de plannen van de PR volgende week.  138 

AP151123-05 Iedereen bekijkt de OER, de MOER en de vergaderstukken hierover. 139 

Iedereen maakt aantekeningen zodat er gestemd kan worden. 140 

 141 


