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 1 
 2 
Aanwezig: Lodewijk van Eeden, Mathijs IJkhout, Hannah van Kolfschooten, Julia Verheul, Lucas 3 

Wolthuis Scheeres, Emre Yüksel, Sacha van Ligten, Catherine van Es, Alessandro Farris, Jorien 4 

Reestman 5 

Afwezig: 6 

Gasten: Laura Benner 7 

Notulist: Nina Visser 8 

Agenda 9 

1. Opening en vaststellen agenda  10 

Hannah opent de vergadering om 17:06 11 

2. Vaststellen notulen   12 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen.  13 

3. Binnengekomen post 14 

- Ov-notulen. Iedereen kijkt voor vrijdag 22 januari 23:59 naar de notulen van de vorige 15 

OV. 16 

- Joke heeft een nieuwe versie van het FSP opgestuurd. 17 

- De CSR nieuwjaarsborrel is 20 januari om 17:00 uur in CREA. 18 

- Het afscheid van Du Perron is donderdag van 16:00-18:00.  19 

-  Woensdag 27 januari is om 17:30 uur de GV met OR voor GOV. Vrijdag 29 januari is 20 

om 17:30 de PV.   21 

 22 

AP 160119-01 Iedereen kijkt voor vrijdag 22 januari 23:59 naar de notulen van de vorige 23 

OV 24 

 25 

4. Mededelingen 26 

- Laura zal om 18:15 weggaan. 27 

- Iedereen moet geld overmaken naar Sacha voor de truien. 28 

 29 

AP 160119-02 Iedereen maakt geld over naar Sacha voor de truien.  30 

 31 
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5. CSR-update  (5 min) 32 

Lucas vertelt over de stemming met betrekking tot de begroting van de UvA. Er bestond onenig-33 

heid over de geldigheid van een paar stemmen. De voorzitters moesten toen besluiten welke stemmen 34 

geldig waren. Dit was bepalend voor de uitkomst. De voorzitters hebben toen besloten een nieuwe 35 

stemming te openen. Lucas wil nog steeds tegen stemmen, omdat hij het onredelijk vindt dat de FdR 36 

er zo bekaaid vanaf komt, terwijl er genoeg geld is binnen de UvA om dit te overbruggen. Daarnaast 37 

is een groot probleem van de FdR de n + 1 en dat is nu in principe geen probleem meer. Daarnaast 38 

vindt hij veel mis met het huisvestingsplan. Lucas vindt niet dat je tegen moet stemmen om meer 39 

instemming te krijgen. Als er een geschil komt zal dit waarschijnlijk worden verloren, er zijn name-40 

lijk geen zwaarwegende argumenten aan te voeren.  41 
 42 

Daarnaast houdt de CSR zich bezig met flexstuderen. Hier is veel discussie over, maar die discussie 43 

gaat niet over flexstuderen en vooral over randzaken.  44 

6. OER 45 

Lucas geeft aan dat we het vorige week hebben gehad over met de bachelor OER, specifiek 46 

de herkansing van het scriptietraject. Hij denkt dat maximaal een 6 niet haalbaar is en dat 47 

niemand meer gefocust was op dat moment van de vergadering. Iedereen stemt in met nog een 48 

keer bespreken van dit onderwerp. Hannah geeft aan dat Dirk Korf aangaf dat alles wat docen-49 

ten meer tijd kost er sowieso niet door komt. Dit hoeft niet bepalend te zijn voor het FSR stand-50 

punt, maar is wel handig om in het achterhoofd te houden. Stemronde tegen herkansen van 51 

hetzelfde scriptie onderwerp scriptie: voor 9 voor en 1 onthouding. Stemronde herkansing  52 

bachelorscriptie: 3 voor en 7 tegen.    53 

 54 

• Master OER (bijlagen: OER 2015-2016 en wijzigingsvoorstellen 2016-2017) 55 

- Art. 2.1 Geen commentaar 56 

- Art. 2.1a         57 

 Lid 5. De OER-commissie ziet dit artikel graag verder uitgewerkt. Lodewijk stelt voor 58 

om iets over de bekendmaking vast te leggen. Lucas geeft aan dat het niet duidelijk  is wanneer 59 

er besloten moet worden.  Er wordt besloten hier een vraag over te stellen. 60 

 61 

Lucas geeft aan dat er altijd een gesprek met het bestuur kan worden aangevraagd voor er een 62 

advies wordt geschreven.  63 

 64 

- Artikel 2.1a, 2.1b en 2.1c Iedereen stemt in met het wijzigingsvoorstel. Wel zal er een vraag 65 

worden gesteld over 2.1c lid 2   66 

- Art. 2.2          67 

 Lid 1.Iedereen stemt in met het wijzigingsvoorstel    68 

 Lid 4. Iedereen stemt in met het wijzigingsvoorstel 69 

 Lid 3 en 4. Iedereen stemt in met het wijzigingsvoorstel. Lodewijk zal een vraag stellen 70 

over de geldigheidsduur. 71 

- Art. 2.3  72 

 Lid 2. Alessandro en Catherine geven aan dat het nu wordt doorgetrokken naar alle 73 

toetsresultaten, terwijl het gek is als je tweetalig onderwijs hebt gevolgd dat dit ook niet meer 74 

geldig zal zijn. Iedereen kan zich vinden in dat argument. Julia stelt voor het alleen te specifice-75 

ren voor TOEFL. Alessandro stelt voor geldigheid afhankelijk van het diploma/certificaat zelf. 76 

Catherine stelt voor een zelfde soort lijst toe te voegen als in de PPLE OER staat. Lucas vindt dat 77 
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er niet aan de TOEFL waarde hoeft te worden gehecht, het kan ook langer dan 2 jaar worden 78 

geaccepteerd. Stemronde toevoegen lid 2: iedereen stemt tegen. Stemronde iets zeggen over 79 

geldigheid: 7 voor 3 tegen.  Iedereen stemt in om de geldigheid per a/b/c erachter te zetten.. 80 

 81 

Het andere voorstel is om een uitzondering te maken voor mensen die Engelstalig middelbare-82 

schooldiploma’s hebben. Stemronde: 8 stemmen voor 2 tegen.  83 

 Lid 3. Iedereen stemt hiermee in.  84 

- Art. 2.4 Geen commentaar. 85 

- Art. 2.5 Iedereen stemt in met het wijzigingsvoorstel. 86 

- Art. 3.1 Iedereen stemt in met het wijzigingsvoorstel.     87 

- Art. 3.2 Iedereen stemt in met het wijzigingsvoorstel van de OER-commissie. Sacha stelt voor 88 

om eraan toe te voegen dat er duidelijkheid is over het (automatisch)inschrijven voor de her-89 

kansing. Lucas stelt voor om toe te voegen aan het tweede lid dat als je een onvoldoende haalt je 90 

automatisch wordt ingeschreven voor de herkansing. Stemronde voor dat voorstel: 8 voor en 2 91 

onthouding.  92 

- Art. 3.3 Iedereen stemt in met het wijzigingsvoorstel van de OER-commissie. 93 

- Art. 3.5 en 3.6 Iedereen stemt in met het wijzigingsvoorstel.  94 

- Art. 3.7 Iedereen stemt in. 95 

- Art. 3.9 Iedereen stemt in. 96 

- Art. 3.11 Iedereen stemt in.  97 

- Art. 3.12 Iedereen stemt in. 98 

-  Deel B algemeen. Iedereen stemt in. 99 

- Art. 2.3 Iedereen stemt in. Lucas vraagt zich af hoe het zit met vakken van selectieve masters. 100 

- Art. 2.5a – 2.7a Iedereen stemt in, onder voorbehoud van de cijfers. 101 

- Art. 2.5C – 2.7C Iedereen stemt in.  102 

- Art. 2.7d Iedereen stemt in. 103 

- Art. 2.5 – 2.7e Iedereen stemt in. 104 

- Art. 2.5g Lid 3 onder d. Er zal gevraag worden waarom de master wordt afgeschaft, maar de 105 

vakken blijft. Lucas en Julia gaan kijken hoe het is gegaan met instemmingsrecht op het afschaf-106 

fen van masters afgelopen jaren. 107 

- Art. 2.7j Iedereen stemt in.  108 

 109 

AP 160119-03 Lucas en Julia gaan kijken hoe het is gegaan met instemmingsrecht op het 110 

afschaffen van masters afgelopen jaren.  111 

 112 

• PPLE OER (bijlagen: OER 2015-2016 en wijzigingsvoorstellen 2016-2017) 113 

- Art. 2.2 Iedereen stemt in. 114 

- Art. 3.3 Iedereen stemt in. 115 

- Art. 3.4 Iedereen stemt in. 116 

- Art. 4.2, 4.4, 4.7 en 4.8 Iedereen stemt in. 117 

- Art. 4.5 Iedereen stemt in, maar de criteria moeten ook in de studiegids staan en kijken of er 118 

moet worden gekeken of het vergelijkbaar kan met de rechtsgeleerdheid pagina. 119 

- Art. 4.6 Iedereen stemt in. 120 

- Art. 4.13 Iedereen stemt in 121 

- Art. 3.6 Niemand stemt in.  122 

- Art. 4.3b Niemand stemt in.  123 
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 124 

De bachelor OER wordt 1 februari besproken met Salomons. Er wordt nu aangehouden dat het 125 

advies voor die tijd af is. Hannah wil graag de OER artikelen verdelen. Lucas gaat bij Du Perron 126 

morgen uitzoeken wanneer de termijn verloopt. Lucas benadrukt dat als Du Perron niet te be-127 

reiken is, er ook op centraal niveau iemand is die benaderd kan worden en beslissingen kan 128 

nemen.  129 

 130 

AP 160119-04 Lucas gaat morgen uitzoeken hoe het zit met de OER termijn.  131 

 132 

 133 

Verdeling bachelor OER artikelen: 134 

Honours college + ALF en 2.2: Mathijs 135 

3.1 t/m 3.3: Julia 136 

3.5 t/m 3.9: Lucas 137 

3.11: Lodewijk 138 

3.12: Emre 139 

4.3b: Alessandro 140 

4.4: Emre 141 

2.7: Lucas 142 

3.3: Lodewijk  143 

 144 

AP 160119-05 Iedereen stuurt uiterlijk (?) zijn/haar OER artikelen naar de commissie.  145 

 146 

7. Draagvlakgesprek 147 

Hannah benadrukt dat het morgen niet alleen gaat om kennis, maar ook om het af kunnen 148 

dwingen van beleid. Hannah wil ook het democratische en transparante gehalte van de proce-149 

dure benadrukken. Julia geeft aan dat we ook moeten nadenken wat we met het advies willen, 150 

gelet op het feit dat we ook nog een facultaire bijeenkomst willen organiseren. Morgen spreken 151 

we om 09:45 k3.05 bij het maagdenhuis. Alessandro en Catherine zullen er niet zijn, de rest is 152 

wel aanwezig.  (Twijfels over draagvlak vanuit de faculteit en opmerkingen over de internatio-153 

nale focus van de nieuwe decaan is bewust weggelaten??) 154 

 155 

8. Wvvttk 156 

 157 
- PV volgende week 29 januari vrijdag om 17:30.   158 

 159 
 160 

9. Rondvraag en sluiting 161 

Hannah sluit de vergadering om 19:41 162 

Actiepunten 163 

AP151109-03 Lodewijk stopt 15 euro in de pot. 164 

AP 151115-02 Lodewijk zoekt uit hoe het zit met de BKO’s.  165 

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

AP 151114-01 Lodewijk en Julia zullen voor  de tweede vergadering in januari aan een  167 
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Regelement voor de G(O)V  werken. 168 

AP 151114-03 Sacha plaatst een vraag over de masterscriptie inschrijving op Facebook.  169 

AP 160105-01 Hannah vraagt de OR of de FSR bij de bijeenkomst met hun externe  170 

adviseur aanwezig mag zijn. 171 

AP 160105-04 Iedereen mailt zijn/haar OC buddy over het verdwijnen van de  172 

masterkeuzevakken en de OER.  173 

AP 160105-05 Iedereen denkt na over een FSR Utopia. 174 

AP 160105-08 Campagne FSR-verkiezing komt volgende week op de agenda. 175 

AP 160105-10 Hannah neemt contact op met Pieterbas over de GV. 176 

AP 160105-11 Julia nodigt Radboud uit voor de GOV. 177 

AP 160112-01 Iedereen van huisvesting vult de datumprikker voor het volgende cam-178 

pusoverleg in.  179 

AP 160112-02 PR komt voor volgende week met een kostenplaatje voor de wijnflessen. 180 

AP 160112-03 Lodewijk en Mathijs zorgen dat er een bericht over de benoemingsproce-181 

dure op Facebook komt. 182 

AP 160112-04 Lodewijk zal op Facebook om de input van studenten over de bezuiniging 183 

vragen. 184 

AP 160112-05 Lucas zal de brief van ISO rondsturen. 185 

AP 160112-06 De brief van ISO zal volgende week worden geagendeerd.  186 

AP 160119-01 Iedereen kijkt voor vrijdag 22 januari 23:59 naar de notulen van de vorige 187 

OV 188 

AP 160119-02 Iedereen maakt geld over naar Sacha voor de truien.  189 

AP 160119-03 Lucas en Julia gaan kijken hoe het is gegaan met instemmingsrecht op het 190 

afschaffen van masters afgelopen jaren  191 

AP 160119-04 Lucas gaat morgen uitzoeken hoe het zit met de OER termijn.  192 

AP 160119-05 Iedereen stuurt uiterlijk zijn/haar OER artikelen naar de commissie.  193 

 194 

 195 


