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Tijd 
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Contactpersoon Hannah van Kolfschooten 

E-mail fsr-fdr@uva.nl 

 1 
Aanwezig:  Lodewijk van Eeden, Mathijs IJkhout, Hannah van Kolfschooten, Julia Verheul, Lucas 2 

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

Reestman 4 

Notulist: Nina Visser 5 

Agenda 6 

1. Opening en vaststellen agenda  7 

Hannah opent de vergadering om 18:06 8 

2. Vaststellen notulen   9 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. 10 

3. Binnengekomen post 11 

- Uitnodiging PPLE civiel effect voor Catherine en Julia. 12 

- Uitnodiging post-campusoverleg 8 januari om 10:00. Lucas en Mathijs zijn aanwezig. 13 

- De OER van de master en van PPLE is binnen en dus begint de termijn te lopen. 14 

- De OR heeft een externe adviseur aangenomen. Volgende week is er een 15 

startbijeenkomst waar de FSR input voor mag leveren. Hannah gaat vragen of de FSR 16 

hierbij aanwezig mag zijn. Lucas wil weten in hoeverre de maatregelen CvB (numerus 17 

fixus) effect heeft gehad op de bezuinigingen.  18 

 19 

AP 160105-01 Hannah vraagt de OR of de FSR bij de (start)bijeenkomst met hun externe 20 

adviseur aanwezig mag zijn. 21 

 22 

4. Mededelingen 23 

• Dies Natalis. Iedereen is aangemeld, het is van 15:00-17:00. Julia, Hannah, Lucas, Sacha, 24 

Jorien, Mathijs en Lodewijk zijn aanwezig. 25 

• Nieuwjaarsborrels. Er zijn nieuwjaarsborrels van de ASVA en de CSR.  26 

• Vergadering vaardighedenlint. Sinds 1 december is Maaike Steen de nieuwe coördinator 27 

van het vaardighedenlint. Met haar is besproken hoe het vaardighedenlint er nu uitziet, wat er 28 

mist en wat er beter kan. Zij zal de FSR op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Julia’s 29 

naam is doorgegeven omdat bij PPLE de vaardigheden wel op een hoog niveau zijn. Daarnaast 30 

is een oefenrechtbank voorgesteld in plaats van TPO. 31 
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• Bijeenkomst studenten bezuinigingen. Er moet een bijenkomst worden georganiseerd in 32 

januari over het bezuinigingsdocument voor studenten. Lucas stelt voor om dit samen met 33 

Dirk Jan te organiseren. Hannah geeft aan dat er een samenvatting moet worden gemaakt. 34 

Julia stelt voor om dit later te organiseren omdat er nog veel onduidelijk is. Hannah 35 

antwoordt dat het bestuur expliciet heeft gevraagd om het in januari te doen. Catherine stelt 36 

voor om in januari een bijeenkomst te organiseren en later in het jaar wanneer er meer 37 

duidelijk is nog een keer iets te organiseren. Alessandro stelt voor om een debat te 38 

organiseren aan de hand van de uitgangspunten. Lucas wil het plan, zoals het er nu ligt, 39 

presenteren en het daar over hebben. Lodewijk geeft aan dat het nu nog geen zin heeft om een 40 

bijeenkomst te organiseren, aangezien het een onduidelijk document is wat veel uitleg 41 

behoeft. De FSR stelt dan de kaders voor de bijeenkomst, terwijl dat niet hun positie is. 42 

Lodewijk stelt voor om het document op Facebook te plaatsen en dan online om reacties te 43 

vragen. Een ander voorstel is om mensen uit te nodigen voor een bespreking. Alessandro, 44 

Julia en Lodewijk zullen zich hiermee bezig houden en komen volgende week met een plan. 45 

• OC’s benaderen reductie keuzevakken. Iedereen mailt zijn/haar buddy over de 46 

keuzevakken, zodat ze voorbereid hun volgende vergadering in kunnen. 47 

• Studiepunten voor stage. Dit wordt een nieuw dossier, Jorien en Sacha zullen dit op zich 48 

nemen. 49 

• PR. Emre heeft toestemming van de Jong om een wc-krant te ontwikkelen, er moet alleen 50 

nog naar het kostenplaatje worden gekeken. Het bestuur heeft vandaag overlegd over een 51 

opmerkingenbord. Julia vertelt dat de FEB een klachtencommissie heeft en dat zo’n 52 

commissie heel goed werkt. Dit kan dan bijvoorbeeld op Facebook worden gezet. Sacha 53 

vertelt dat de truien zijn besteld en rond 15 januari zullen worden geleverd. Vanaf deze 54 

maand zal worden begonnen met flyeren.  55 

• Vergadering 19 januari. 19 januari is de vergadering 17:00-19:00 omdat Nina lang 56 

geleden al kaartjes had gekocht voor een musical. 57 

• Afscheid Decaan. Joke heeft Julia benaderd om iets te doen voor het afscheidsboek. Voor 58 

vrijdag moet er iets worden aangeleverd. Lucas stelt voor om studenten om quotes te vragen 59 

op Facebook.  60 

• Julia vertelt dat de hervormingscommissie is opgeheven. Julia zal contact blijven houden 61 

met de mensen die wel actief zijn en na een paar GOV’s opnieuw samen komen om hierover te 62 

praten.  63 

• De CSR heeft gevraagd naar wat de raadsleden als ideale FSR-omstandigheden zien. Dit 64 

kan gaan over aantal uren,  salaris en instemmingsrechten. Iedereen kan hier over nadenken 65 

voor volgende week.  66 

 67 

AP 160105-02 PR vraagt naar quotes op Facebook over Edgar. Julia stuurt dit naar Joke. 68 

AP 160105-03 Julia, Alessandro en Lodewijk komen volgende week met een plan voor 69 

studenteninput over de bezuinigingen. Alessandro maakt een samenvatting.  70 

AP 160105-04 Iedereen mailt zijn/haar OC buddy over het verdwijnen van de 71 

masterkeuzevakken en de OER.  72 

AP 160105-05 Iedereen denkt na over een FSR Utopia. 73 

AP 160105-06 Profileringfonds komt volgende week op de agenda. 74 

 75 
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5. CSR update  76 

Lucas  licht toe dat de CSR met de volgende punten is bezig geweest: 77 

- Profileringfonds. Dit gaat over welke studenten met studievertraging moeten worden 78 

gecompenseerd. Voorbeelden hiervan zijn zieke studenten, topsporters en studenten 79 

met bestuurswerkzaamheden.  80 

- Begroting. De UvA-begroting is nog steeds niet goedgekeurd. Lucas vraagt of hij met de 81 

begroting, als CSR-lid, moet instemmen. Hannah is van mening dat Lucas tegen moet 82 

stemmen. Lucas licht toe dat zijn eerste overweging om tegen te stemmen was dat de 83 

FdR wordt gedwongen te bezuinigen op posten die achteraf misschien onnodig blijken 84 

te zijn.  85 

- Flexstuderen. Het plan wat er nu ligt is dat mensen vanaf hun tweede jaar kunnen 86 

kiezen voor flexstuderen. Dat houdt in dat je je inschrijft en betaalt per studiepunt/vak.  87 

De CSR wil instemmingsrecht aan het eind van de pilot. Lucas vraagt wat de FSR van 88 

flexstuderen vindt. Stemronde:  8 voor en 2 tegen. Gematigd voor, want er zijn veel 89 

mitsen. 90 

6. Interne begroting 91 

Alessandro mailt  de begroting, waar iedereen mee heeft ingestemd, rond. Mathijs stelt 92 

voor om iedereen na te laten denken over plannen met het ‘overgebleven’ geld.  93 

 94 

AP 160105-07 Alessandro mailt de begroting rond. 95 

 96 

7. OER 97 

Hannah geeft aan dat het eerste wat moet gebeuren is de data uitrekenen. Dit is namelijk 98 

onduidelijk door de kerstvakantie. Op 1 februari is er een GOV en een OV over de OER. Lucas 99 

licht toe dat er vorig jaar is begonnen met de bachelor-OER, want die is het grootst. De oude en 100 

de nieuwe OER werden vergeleken en bediscussieerd. Vervolgens is de PPLE-OER 101 

doorgenomen. Julia gaf aan wat besproken moest worden en wat oké was. Lucas geeft aan dat 102 

het handig is dat de OER dossierhouders de belangrijkste veranderingen aangeven en 103 

voorbereiden. Catherine en Julia bereiden de PPLE-OER voor. Hannah geeft aan dat na de 104 

discussie een advies moet worden geschreven. Het plan van aanpak is als volgt: iedereen kijkt 105 

de oude en de nieuwe OER door. De artikelen worden dan tijdens de vergadering één voor één 106 

afgelopen. Iedereen komt dan met input over artikelen waar hij/zij het niet mee eens is. Lucas 107 

stelt voor om de discussiepunten aan het bestuur voor te leggen, voor het uitbrengen van het 108 

advies. 26 januari zal worden voorgesteld aan de OR om een GV te doen tijdens de normale PV. 109 

Hannah benadrukt dat de FSR moet letten op de verstopte bezuinigingsmaatregelen. 110 

 111 

AP 160105-08 Voor volgende week wordt de bachelor OER voorbereid. 112 

AP 160105-09 Hannah neemt contact op met Pieterbas over de GV. 113 

AP 160105-10 Julia nodigt Radboud uit voor de GOV. 114 

 115 

8. W.v.t.t.k. 116 

Nina vindt het zeer spijtig dat haar kerstboom vernield is.  117 
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9.   Rondvraag en sluiting 118 

Actiepunten 119 

AP151109-03 Lodewijk stopt 15 euro in de pot. 120 

AP 151115-02 Lodewijk vraagt vrijdag in de adviescommissie hoe het zit met de BKO’s.  121 

AP 151130-06 Er zullen flyers worden gemaakt om uit te delen. 122 

AP 151114-01 Lodewijk en Julia zullen voor  de tweede vergadering in januari aan een 123 

HHR voor de G(O)V  werken. 124 

AP 151114-02 Lucas stuurt het HHR van de CSR en COR door. 125 

AP 151114-03 Sacha plaatst een vraag over de masterscriptie inschrijving op Facebook.  126 

AP 160105-01 Hannah vraagt de OR of de FSR bij de (start)bijeenkomst met hun externe 127 

adviseur aanwezig mag zijn. 128 

AP 160105-01 PR vraagt naar quotes op Facebook over Edgar. Julia stuurt dit naar Joke 129 

AP 160105-02 Julia, Alessandro en Lodewijk komen volgende week met een plan voor 130 

studenteninput over de bezuinigingen. Alessandro maakt een samenvatting.  131 

AP 160105-03 Iedereen mailt zijn/haar OC buddy over het verdwijnen van de 132 

masterkeuzevakken en de OER.  133 

AP 160105-04 Iedereen denkt na over een FSR Utopia. 134 

AP 160105-05 Profileringfonds komt volgende week op de agenda. 135 

AP 160105-06 Alessandro mailt de begroting rond. 136 

AP 160105-07 Campagne FSR-verkiezing komt volgende week op de agenda. 137 

AP 160105-08 Voor volgende week wordt de bachelor OER voorbereid. 138 

AP 160105-09 Hannah neemt contact op met Pieterbas over de GV. 139 

AP 160105-10 Julia nodigt Radboud uit voor de GOV. 140 

 141 

 142 

 143 


