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

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

van Ligten 4 

Gasten: Gabriela Zoutkamp, Iris Kooreman en Jordi Beckman. 5 

Notulist: Nina Visser 6 
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1. Opening en vaststellen agenda

Hannah opent de vergadering om 20:04

2. Vaststellen notulen

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen.

3. Binnengekomen post

- Lina van de FMG heeft een mail gestuurd over het advies van de CSR om de 
benoemingsprocedure van OC-leden te harmoniseren.

- Meike van de FGW heeft een mail gestuurd over de kaderbrief vanuit Humanties Rally. 
De vraag is of de FDR hun naam daar onder wil zetten. Hannah en Catherine zouden 

dit willen. De rest wil niet dat de naam van de FSR onder deze brief  komt, zoals de 

brief nu is geschreven.

- CSR heeft de FSR uitgenodigd voor een medezeggenschapsevenement 2 februari en de 

nieuwjaarsborrel 20 januari. 

- De assitent van de decaan heeft verzocht de OV van 1 naar 8 februari te verplaatsen. 

Iedereen stemt hier mee in.

- Iris van de CSR heeft een mailtje gestuurd over de stilteruimtes. Alessandro vraagt wie 
er met hem in de commissie wil. Catherine zal ook in deze commissie plaatsnemen. 24 

25 

AP 151130-01 Nina mailt de assistent van de decaan om te bevestigen dat de OV wordt verplaatst. 26 

27 

4. Mededelingen 28 

- Update brainstormavond. Er zal een vluchtelingenhulp project opgezet worden, echt29 

werk worden gemaakt van huisvesting, als regeling in de nieuwe OER op laten nemen30 

wat mensen moeten doen als er niet OER-conform wordt gehandeld en er zal zichtbaar 31 

worden gemaakt dat de GOV openbaar is. 32 
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- OV 21 december. Hannah, Jorien, Julia, Lucas, Lodewijk, Sacha, Emre en Mathijs zijn 33 

aanwezig. 34 

- Alessandro geeft aan dat er veel tijd gaat zitten in het organiseren van lezingen. Hij35 

vraagt wie hem daarbij wil helpen om alvast aan de volgende lezing te beginnen.36 

Catherine antwoordt dat zij Alessandro hierbij zal helpen.37 

- Alessandro begint in januari bij PWC als werkstudent. 38 

- Mathijs geeft aan dat hij wil dat het stemmen rustiger gaat, zodat iedereen aan het 39 

woord kan komen en er goed geteld kan worden.40 

5. CSR update 41 

Lucas vertelt waar de CSR zich mee bezig heeft gehouden. 42 

- De MOER staat op de agenda. Deze zal er waarschijnlijk niet komen. Er is wel een niet-43 

bindende MOER en de vraag is of er een advies moet komen op de inhoud van deze44 

niet-bindende MOER. Lucas wil dat de CSR zich niet uitlaat over iets wat direct van45 

toepassing is op de faculteiten. Dat kan volgens Lucas alleen als alle fsr-en achter de46 

niet-bindende MOER staan. De rest sluit zich hierbij aan. Er zijn 6 stemmen voor het47 

loslaten van/niet advies geven over de niet-bindende MOER. 48 

De vraag is nu of de FSR voor een niet-bindende MOER is, die anders wordt ingevuld,49 

bijvoorbeeld door de faculteiten. Er zijn 4 stemmen voor een niet-bindende MOER die50 

op deze manier wordt ingevuld. 51 

52 

6. Nationale Studenten Enquête 53 

Gabriëla vertelt dat er volgende week dinsdag een bijeenkomst is, om 13:30, met54 

medewerkers en opleidingsdirecteuren. De vraag vanuit de CSR is of de FSR ideeën heeft en of 55 

ze aanwezig zijn volgende week. Lucas geeft aan dat niemand de enquête invult op de FdR. Iris 56 

geeft aan dat het CvB veel waarde hecht aan de enquête, want zo kan de UvA worden afgezet 57 

tegen andere universiteiten in Nederland. Gabriëla noemt als voorbeeld de studiebegeleiding op 58 

de FdR.  59 

- Hannah geeft aan dat er geen studiebegeleiding is, maar dat er sinds dit jaar mentoren60 

zijn voor eerstejaars studenten de eerste paar maanden. Mathijs geeft aan dat hij nooit 61 

heeft begrepen dat er überhaupt studiebegeleiding is op universiteiten. Alessandro had62 

wel behoefte aan studiebegeleiding in het begin om op gang te komen met studeren.63 

Lodewijk zou de faciliteiten die al bestaan zichtbaarder willen maken. Jorien is 64 

benieuwd hoe de enquête is gegaan nu de mentoren er zijn voor eerstejaars. Ze 65 

verwacht dat mentoren beter zijn dan de studieadviseurs. Lucas denkt dat de negatieve66 

uitslag voor de NSE niet komt door de studenten, maar door het feit dat de enquête67 

niet bekend is onder studenten.  Alessandro geeft aan altijd veel e-mails hierover te 68 

hebben ontvangen, maar de enquête nooit te hebben ingevuld. Iris licht toe dat het niet 69 

gaat om hoeveel mensen de enquête invullen, maar dat de cijfers omhoog gaan en wat70 

de FSR kan verzinnen om de cijfers omhoog te brengen.71 

- Alessandro geeft aan dat er geen werkgroep antwoorden online staan als een probleem72 

kan worden gezien, net als massaal onderwijs in het begin.73 

- Een ander punt is (het ontbreken van voorbereiding op) een latere carrière.  ALF zal74 

dit waarschijnlijk verbeteren.75 

- Het volgende punt is betrokkenheid. Dit hangt ook weer samen met (het ontbreken76 

van) studiebegeleiding. 77 
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- Informatievoorziening. Alessandro noemt als voorbeeld de deadlines voor 78 

uitwisselingen. Hannah noemt mails die te kort van tevoren komen, uitnodigingen79 

zonder datum, blackboard pagina’s die pas openen als de cursus al is begonnen, en 80 

onduidelijkheid over inschrijven bacheloressay.81 

- Toetsing en beoordeling. Alessandro noemt het niet hebben van modelantwoorden,82 

Hannah geeft aan dat er niet altijd geoefend kan worden met casusvragen.83 

- Wetenschappelijke vaardigheden. Iedereen is het erover eens dat er weinig oefening is84 

met wetenschappelijk schrijven en dat er weinig is feedback is op gemaakt werk.85 

- Studiefaciliteiten.  Alessandro geeft aan dat er in de hoorcollege zalen niet genoeg86 

stopcontacten zijn. Er zijn wel voldoende studieruimtes. 87 

88 

89 

7. Begroting & allocatiemodel90 

Lucas heeft gevraagd naar de ideeën van Dirk Jan den Boer over het allocatiemodel.91 

- De bekostigingsfactor is het geld wat vanuit het ministerie naar de UvA komt en hoe dit 92 

wordt verdeeld. Daarnaast heeft de UvA zelf ook nog een verdeling vastgesteld. Dirk93 

Jan wil dat die van de UvA hetzelfde is als die van het ministerie. Lodewijk licht toe dat94 

de verdeling van het ministerie niet bindend is, dus dat de UvA mag afwijken.  Emre95 

vraagt waarom we afwijken. Lucas legt uit dat dit gebaseerd is op een Engels96 

onderzoek van 15 jaar geleden. Julia vraagt of er al specifieke data zijn. Lucas97 

antwoordt dat dit zo is en dat dit zal worden gedeeld met de FSR. Lodewijk vindt dat98 

het opschroeven van de bekostigingsfactor gepaard moet gaan met ideeën en plannen99 

voor het nieuwe geld. Lucas vraagt zich ook af waarom rechtenonderwijs goedkoper100 

zou zijn dan andere studies. 101 

- Allocatiemodel tijdspad is rondgestuurd door Gijs Doeleman.102 

- Begroting. Alessandro vraagt of iedereen een mening kan gaan vormen over de103 

begroting. We zullen het hier ook over gaan hebben op de OV. Alessandro wil eerst104 

naar de standpunten kijken en vervolgens naar de consequenties. Het eerste kwartaal105 

is discussie en daarna begint het formele traject. Niks staat vast, dus de raad kan daar 106 

goed over in discussie gaan. Daarnaast zal een taakstelling komen.107 

108 

AP 151130-02 iedereen kijkt zelfstandig naar allocatiemodel tijdspad. 109 

AP 151130-03 iedereen kijkt naar de uitgangspunten van de begroting en vormt 110 

daar een mening over/maakt aantekeningen.  111 

112 

8. Herziening bachelorcurriculum113 

Hannah wil in het algemeen peilen wat mensen van de herzieningen vonden. Mathijs vraagt114 

of het gebruikelijk is dat het curriculum om de zoveel jaar wordt veranderd. Lucas antwoordt 115 

bevestigend en licht toe dat alle juridische faculteiten geconfronteerd worden met het civiel 116 

effect advies. Mathijs draagt als argument aan dat het onhandig is voor studenten om met 117 

allerlei overgangsregelingen te maken te hebben. De focus moet volgens Mathijs op de lange 118 

termijn zijn en niet alleen op het civiel effect. Julia vraagt hoe het zit met vakken die in het 119 

tweede semester doorlopen en hoe zich dat verhoudt tot 8-8-4. Julia vraagt hoe we hier als raad 120 

mee om zullen gaan. Wordt hier een dossier voor opgericht of wordt een brief opgesteld voor 121 

het OV. Jorien, Sacha en Hannah zullen dit oppakken. Wel is het de bedoeling dat iedereen hier 122 
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naar kijkt en aantekeningen opstuurt. Een andere vraag die naar voren komt is hoe het geregeld 123 

is voor mensen die studievertraging oplopen en hoe de tentamens worden ingedeeld. Hannah 124 

wil ook graag weten wat de inhoud is van de vakken. Er zal volgende week, of in ieder geval 125 

voor de OV een afspraak worden gemaakt met Salomons om alvast vragen te stellen.  126 

 127 

AP 151130-04 iedereen kijkt naar de herziening van het bachelorcurriculum en stuurt 128 

opmerkingen (per punt) voor vrijdag 4 december naar Hannah, Sacha en Jorien.  129 

AP 151130-05 Hannah, Jorien en Sacha maken afspraak Salomons voor het OV.  130 

 131 

 132 

9. PR 133 

• Kerstkaart. Volgende week zal de kerstkaart foto worden gemaakt. Lucas neemt 134 

kerstpullen mee. Nina neemt de camera mee.  135 

• Truien. Iedereen is voor het idee van truien. Er is wel discussie over de prijs van de truien. 136 

De truien worden besteld en iedereen legt 10 euro bij. 137 

• Flyers. Het idee is om maandelijks flyers uit te delen in de hal. Dit is voor de zichtbaarheid 138 

van de studentenraad op de faculteit. Er zijn 5 stemmen voor gratis printen (Catherine is weg, 139 

dus dat is een meerderheid), maar het moet wel een mooie kwaliteit papier zijn. Hannah zal de 140 

flyers ontwerpen, maar met instructies van PR-commissie. 141 

• Pubquiz. Er zal een UvA/rechten pubquiz worden georganiseerd, in samenwerking met 142 

JFAS. Hannah zal contact opnemen met Maxime van de JFAS. 143 

• Website. Er zal elke week iets op de website worden gezet. Dossierhouders zullen dinsdag 144 

(na de PV) iets opsturen naar de PR-dossierhouders en dit zal dan online worden gezet. Elke PV 145 

wordt afgesproken wat er op de website zal worden gezet. 146 

• Promotie verkiezingen. Iedereen is voor de promotie van de verkiezingen. Hier zal in 147 

januari mee worden begonnen.  148 

 149 

Alessandro licht toe dat er 5000 euro budget is waarvan 2500  euro waarschijnlijk naar het 150 

inwerkweekend gaat.  151 

 152 

 153 

AP 151130-06 Er zullen flyers worden gemaakt om uit te delen. 154 

AP 151130-07 Hannah neemt contact op met de JFAS voor de pubquiz.  155 

AP 151130-08 Alessandro stuurt Sacha woensdag een stukje op over de stilteruimtes wat 156 

op de website komt. 157 

AP 151130-09 Alessandro en Sacha gaan overleggen over een prijs voor truien en Sacha 158 

zoekt verschillende opties voor truien.  159 

 160 

10. FSR in de media 161 

Is gedeeltelijk besproken bij PR. 162 

12.   W.v.t.t.k. 163 

- OV houding. Julia wil benadrukken dat het beter zou zijn als er meerdere mensen spreken 164 

tijdens het OV omdat we dan goed overkomen als één front. 165 

- GOV data. Hannah zal een voorstel maken wat Nina zal bespreken met Pieterbas van de 166 

OR. 167 
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13. Rondvraag en sluiting 

Hannah sluit de vergadering om 22:00

Actiepunten 

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

CSR. 

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

AP 150211-05 Iedereen kijkt wat we nodig hebben qua kantoorartikelen. 

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

FdR een bijdrage kan leveren aan de allocatiemodeldiscussies. 

AP 150211-09 De dossierhouders begroting maken een afspraak om samen te gaan 

zitten en hiernaar te kijken en langs Dirk Jan den Boer te lopen.  

AP151109-01 Alessandro agendeert volgende week zijn ideeën met betrekking tot meer 

divers vakaanbod 

AP151109-03 Lodewijk stopt 15 euro in de pot. 

AP151109-05 Mathijs stuurt voor 20:00 zijn stukje voor op de site. 

AP 151115-02 Lodewijk vraagt vrijdag in de adviescommissie hoe het zit met de BKO’s.  

AP 151115-03 De OER-dossierhouders gaan een vergaderstuk schrijven over de MOER 

voor volgende week.  

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

opstellen voor volgende week.  

AP 151115-05 De PR-commissie agendeert hun nieuwe plannen voor volgende week. 

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

kan komen. 

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

AP 151130-01 Nina mailt de assistent van de decaan om te bevestigen dat de OV wordt 

verplaatst. AP 151130-02 iedereen kijkt zelfstandig naar allocatiemodel tijdspad.  

AP 151130-03 iedereen kijkt naar de uitgangspunten van de begroting en vormt daar 

een mening over/maakt aantekeningen.  

AP 151130-04 iedereen kijkt naar de herziening van het bachelorcurriculum en stuurt 

opmerkingen (per punt) voor vrijdag 4 december naar Hannah, Sacha en Jorien.  

AP 151130-05 Hannah, Jorien en Sacha maken afspraak Salomons voor het OV.  

AP 151130-06 Er zullen flyers worden gemaakt om uit te delen. 

AP 151130-07 Hannah neemt contact op met de JFAS voor de pubquiz.  

AP 151130-08 Alessandro stuurt Sacha woensdag een stukje op over de stilteruimtes 

wat op de website komt. 

AP 151130-09 Alessandro en Sacha gaan overleggen over een prijs voor truien en Sacha 

zoekt verschillende opties voor truien.  204 

205 


