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

Wolthuis Scheeres, Emre Yüksel,  Sacha van Ligten 3 

Afwezig: Alessandro Farris, Jorien Reestman en Catherine van Es 4 

Gasten:Laura Beckman 5 

Notulist: Nina Visser 6 

Agenda 7 

1. Opening en vaststellen agenda  8 

Hannah opent de vergadering om 20:04. 9 

2. Vaststellen notulen   10 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. 11 

3. Binnengekomen post 12 

- Het CvB heeft de FSR uitgenodigd voor de Dies Natalis van de UvA. Voor 11 december 13 

moeten we zijn aangemeld. Hannah zal dit doen. 14 

- Maike Mol, de consul van geesteswetenschappen, krijgt op 16 december de 15 

bezuinigingsplannen, 18 december is er een afspraak om bezuinigingsplannen te 16 

vergelijken. 17 

- De NSE bijenkomst is morgen. Lucas zal daarbij aanwezig zijn. 18 

- Mink van de CSR heeft een mail gestuurd aan de FSR-en met de vraag of iedereen het 19 

eens is met financiering verkiezingsfinanciën. Iedereen kan zelf terugmailen met 20 

ideeën.  21 

- Er is een mail binnengekomen van de Examencommissie. De eet en drink regels voor 22 

digitale tentamens zijn aangepast. 23 

 24 

AP 151207-01 Hannah meldt de FSR aan voor de Dies Natalis 25 

 26 

4. Mededelingen 27 

• Update PPLE. Julia en Catherine zijn bezig geweest met  de civiel effect regeling. Er zijn 28 

meerdere opties: summercourse voor PPLE en University College, vakken volgen op de FdR en 29 

avondklassen (stoomcursus) voor civiel effect. De Examencommissie zal bekijken of dit aansluit 30 

bij de civiel effect regeling. Julia is benieuwd wat de rest van de raad ervan vindt. PPLE zal met 31 

een voorstel komen en daar gaat de Examencommissie naar kijken. Julia licht toe dat we wel 32 
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adviesrecht hebben. Hannah wil graag dat Julia aan Radboud vraagt hoe het dan zit met het 33 

collegegeld. Ook zijn Julia en Catherine bezig geweest met de cum laude regeling. Julia licht toe 34 

dat er geen cijfers onder de 7 mogen worden gehaald. Hannah geeft aan dat dit pas geldt voor 35 

studenten die het jaar van invoeren zijn begonnen. Julia heeft Joke gemaild met de vraag naar de 36 

PPLE begroting en die zal waarschijnlijk morgen binnenkomen. Julia vraagt of iemand mee wil 37 

met de afspraak die Catherine  zal maken met de financiële man van PPLE. Julia geeft aan dat ze 38 

heeft gevraagd naar vluchtelingenprojecten bij PPLE en er bleek dat dit vooral vanuit de 39 

studenten zelf was. 40 

• Notulist OV. Hannah geeft aan dat Nina op vakantie is 21 december en dat iemand anders 41 

dus de OV vergadering moet notuleren. Gaby zal worden gevraagd om te notuleren en Nina zal 42 

de notulen verder uitwerken 43 

• Data GOV. 1 februari en 2 mei zullen de GOV’s zijn.  44 

• Nieuw vergadermoment. Volgende week zal vergaderd worden omdat de OV er aan komt. 45 

Ook zal het weekend voor de OV nog worden vergaderd om de OV door te spreken. Vrijdag 18 46 

december van 18:00 tot 19:00 wordt de OV voorbesproken op de OMHP. Het nieuwe 47 

vergadermoment voorstel is dinsdag 18:00 voor de komende 2 blokken. De eerste vergadering 48 

is dan dinsdag 5 januari.  49 

• Update nieuwe decaan. Mathijs en Lodewijk geven aan dat er waarschijnlijk gesprekken 50 

gaande zijn en dat het nu afwachten is. Ze hebben geen motivatiebrieven en CV’s gezien. Julia 51 

geeft aan dat er dan nooit duidelijk is of er geluisterd is naar de profielschets. Hannah vraagt of 52 

Mathijs en Lodewijk Tiny willen bellen met de vraag hoe het staat. Lucas zal het morgen op de 53 

OV van de CSR aan Dymph vragen. 54 

• OV notulen. Nina geeft aan dat het haar spijt dat het maken van de OV notulen zo lang 55 

duurt en dat ze er voor zal zorgen dat het volgende keren sneller zal gaan. Woensdag zal ze het 56 

afhebben en naar iedereen doorsturen. Het is de bedoeling dat iedereen voor zondag 18:00 naar 57 

zijn/haar pagina’s kijkt en dan kunnen ze volgende PV worden vastgesteld en opgestuurd. 58 

• HHR GOV. Julia vraagt wat wie hiermee willen doen. Er zal een GV worden gepland om dit 59 

vast te stellen.  60 

• Stemmen. Mathijs wil graag dat we strakkere regels hanteren m.b.t. stemmen. Gewoon 61 

voor, tegen en onthouden. Daarbij hoeven er ook geen meningen/uitleg te worden gegeven. 62 

 63 

AP 151207-02 Lodewijk en Mathijs zullen contact opnemen met Tiny om te polsen.  64 

AP 151207-03 Iedereen stuurt Nina voor zondag 18:00 zijn/haar opmerkingen over de 65 

OV notulen.  66 

AP 151207-04 Er wordt een GV gepland met de OR om het HHR vast te stellen.  67 

 68 

 69 

5. CSR update  70 

De CSR houdt zich momenteel bezig met: 71 

- Interne begroting. 72 

- Begroting UvA. Lucas geeft aan dat hier ook plannen voor REC-A instaan. Dit is  73 

aanbevolen literatuur voor dossierhouders  huisvesting.  74 

- OV. Morgen is er een OV met het CvB. Op de agenda staat: functiebeperkte mensen, 75 

duurzaamheid, vluchtelingstudenten en evaluatie werkgroep studiesucces. Rondvraag 76 

over: beoordelingssysteem FEB en BKO’s.  77 
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6. Update huisvesting 78 

Sacha vertelt over de bespreking met Daan Dutilh. Hij heeft een update gegeven over REC-79 

A. De kamers voor verenigingen zijn verplaatst naar een meer centraal punt. Alles zal worden 80 

gedeeld, één centrale ruimte, drie grote kamers met een wisselrooster en 3 kleinere ruimtes 81 

voor bijvoorbeeld telefoongesprekken. Er wordt gekeken naar hoeveel ruimte verenigingen 82 

nodig hebben om spullen op te slaan. 83 

Lucas gaat morgen op de OV met het CvB vragen hoe het zit met:  84 

- Studieplekken. Zijn dat er tenminste 275 en hoe zal worden voldaan aan de 1 op 10 85 

norm? 86 

- Waar krijgen de rechtenstudenten hun werkgroep onderwijs? 87 

- Waarom zijn er 50/80 persoonszalen? 88 

- Hoe wordt de commerciële ruimte in de plint ingericht? 89 

- Hoeveel ruimte zal er zijn in de kelder voor fietsen? 90 

 91 

Hannah en Lucas willen een ideeën box maken voor de invulling van de commerciële ruimte, 92 

misschien in de vorm van een wedstrijd. 93 

 94 

AP 151207-05 Lucas mailt iedereen de info van Daan Dutilh door.  95 

 96 

7. Herziening bachelorcurriculum  97 

Hannah geeft aan dat ze het jammer vindt dat ze van Mathijs en Lodewijk niks heeft 98 

gehoord. Ze wil graag dat iedereen hier op de OV iets over kan zeggen/vragen. Hannah geeft aan 99 

dat ze samen met Sacha en Jorien alle input van de raad gebundeld heeft en heeft gemarkeerd 100 

wat toelichting behoeft in één document. Er moet nu nog worden besloten welke optie als het 101 

meest wenselijk wordt gezien.  102 

Mathijs geeft aan dat hij het als vervelend ervaart dat vakken steeds wisselen en 103 

veranderen. Vakken zouden civiel effect bestendig moeten zijn en op de langere termijn 104 

bruikbaar. Vakken moeten tijdsbestendig zijn.  105 

Lucas stelt voor op de OV te vragen wanneer dit besloten moet zijn en wat de input van FSR 106 

zal zijn.  107 

8. Plan van aanpak bezuinigingsplannen  108 

Lucas heeft over het tijdspad voor de bezuinigingsplannen een gesprek gehad met Dirk Jan den 109 

Boer. Na het eerste kwartaal zal het plan officieel ter advies worden voorgelegd aan de FSR . Het 110 

zal terugkomen in de GV en de GOV’s. Voorbereiding van de FSR zal moeten zijn dat iedereen 111 

het plan een keer leest en vragen erover vormt. De dossierhouders moeten een werkbare 112 

samenvatting maken zodat aan de hand daarvan discussie kan worden gevoerd. Julia geeft aan 113 

dat dit deze week zal moeten gebeuren, omdat we het er op de OV over gaan hebben. Deadlines: 114 

vragen/opmerkingen voor donderdagavond naar Lucas + zondag 21:00 is de samenvatting af. 115 

Lucas geeft aan dat we op de OV moeten focussen op uitgangspunten, niet op de details van het 116 

plan.  117 

 118 

AP 151207-06 Voor donderdagavond worden vragen en opmerkingen over de 119 

bezuinigingsplannen naar Lucas gestuurd.  120 

AP 151207-07 Zondagavond 21:00 is de samenvatting van de bezuinigingsplannen af.  121 

 122 



 

Pagina 4 ~ 5 

 123 

9. Agenda OV  124 

- Begrotingsplannen. 125 

- Bachelorcurriculum herziening. 126 

- Begroting PPLE. 127 

- Rondvraag: OER en VADO. 128 

10. Kerstfoto 129 

De kerstfoto zal worden rondgemaild. 130 

11. FSR in de media 131 

 132 

12.   W.v.t.t.k. 133 

13.   Rondvraag en sluiting 134 

Actiepunten 135 

AP 151014-02 Na de tentamens gaat de OER-commissie kijken naar de oude OER voor de  136 

CSR. 137 

AP 151014-03 Na de tentamens gaat Alessandro een begroting maken. 138 

AP 150211-05 Iedereen kijkt wat we nodig hebben qua kantoorartikelen. 139 

AP 150211-06 Alessandro neemt contact op met Lianne van de CSR om te kijken hoe de 140 

FdR een bijdrage kan leveren aan de allocatiemodeldiscussies. 141 

AP 150211-09 De dossierhouders begroting maken een afspraak om samen te gaan 142 

zitten en hiernaar te kijken en langs Dirk Jan den Boer te lopen.  143 

AP151109-01 Alessandro agendeert volgende week zijn ideeën met betrekking tot meer 144 

divers vakaanbod 145 

AP151109-03 Lodewijk stopt 15 euro in de pot. 146 

AP151109-05 Mathijs stuurt voor 20:00 zijn stukje voor op de site. 147 

AP 151115-01 Nina stuurt een mail over aanwezigheid van de FSR op het afscheid van de 148 

decaan  149 

AP 151115-02 Lodewijk vraagt vrijdag in de adviescommissie hoe het zit met de BKO’s.  150 

AP 151115-03 De OER-dossierhouders gaan een vergaderstuk schrijven over de MOER 151 

voor volgende week.  152 

AP 151115-04 Hannah gaat een conceptbrief over decentralisatie namens de FSR 153 

opstellen voor volgende week.  154 

AP 151115-05 De PR-commissie agendeert hun nieuwe plannen voor volgende week. 155 

AP 151115-06 Lodewijk stuurt Sacha het bericht over de profielschets wat op Facebook 156 

kan komen. 157 

AP 151115-07 Hannah deelt het advies digitale tentamens op Facebook.  158 

AP 151130-01 Nina mailt Genron-Henry om te bevestigen dat de OV wordt verplaatst. 159 

AP 151130-02 Iedereen kijkt zelfstandig naar allocatiemodel tijdspad.  160 

AP 151130-03 Iedereen kijkt naar de uitgangspunten van de begroting en vormt daar 161 

een mening over/maakt aantekeningen.  162 

AP 151130-04 iedereen kijkt naar de herziening van het bachelorcurriculum en stuurt 163 

opmerkingen (per punt) z.s.m. naar Hannah, Sacha en Jorien.  164 
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AP 151130-05 Hannah, Jorien en Sacha maken afspraak Salomons voor het OV.  165 

AP 151130-06 Er zullen flyers worden gemaakt om uit te delen. 166 

AP 151130-07 Hannah neemt contact op met de JFAS voor de pubquiz.  167 

AP 151130-08 Alessandro stuurt Sacha woensdag een stukje op over de stilteruimtes wat 168 

op de website komt. 169 

AP 151130-09 Alessandro en Sacha gaan overleggen over een prijs voor truien en Sacha 170 

zoekt verschillende opties voor truien.  171 

AP 151207-01 Hannah meldt de FSR aan voor de Dies Natalis. 172 

AP 151207-02 Lodewijk en Mathijs zullen contact opnemen met Tiny om te polsen.  173 

AP 151207-03 Iedereen stuurt Nina voor zondag 18:00 zijn/haar opmerkingen over de 174 

OV notulen.  175 

AP 151207-04 Er wordt een GV gepland met de OR om het HHR vast te stellen. 176 

AP 151207-05 Lucas mailt iedereen de info van Daan Dutilh door.  177 

AP 151207-07 Voor donderdagavond worden vragen en opmerkingen over de 178 

bezuinigingsplannen naar Lucas gestuurd.  179 

AP 151207-08 Zondagavond 21:00 is de samenvatting van de bezuinigingsplannen af.  180 

 181 


