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Aanwezig: Hannah van Kolfschooten, Julia Verheul, Emre Yüksel, Sacha van Ligten, Jorien Reest-8 
man, Lodewijk van Eeden en Lucas Wolthuis Scheeres,  9 

Afwezig: Mathijs IJkhout, Alessandro Farris en Catherine van Es 10 

Gasten:  11 

Notulist: Nina Visser 12 

Agenda 13 

1. Opening en vaststellen agenda  14 

Hannah opent de vergadering om 18:06. 15 

2. Vaststellen notulen   16 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. 17 

3. Binnengekomen post 18 
- Naomi van de CSR heeft een vragenlijst m.b.t. de werkgroep Flexstuderen. Dit zal volgende 19 

week worden besproken.   20 

- Uitnodiging facultaire studieverenigingenoverleg. Mathijs, Lucas en Nina zullen hierbij zijn. 21 

- Uitnodiging voor het pre campusoverleg. Mathijs zal hierbij aanwezig zijn. 22 

4. Mededelingen 23 

- Hannah heeft contact met Commissie D&D. Ze willen volgende week langskomen vanaf 24 
18:15 en dit zal ongeveer een uur duren. Volgende week zal er langer worden vergaderd. Ju-25 

lia zal dit voorbereiden en dit rondsturen. 26 

- De OR heeft een eigen OER advies opgestuurd, waarin ze ingaan op de wijzigingen met be-27 
trekking tot personeel.  28 

- Julia geeft aan dat ze bezig is met civiel effect voor PPLE.  29 

- Sacha gaat in de evaluatiecommissie van de DvhJ-verkiezingen. Ze zal meenemen dat er 30 
klachten zijn gekomen vanuit het bestuur over het feit dat er op de FdR te weinig is gedaan.  31 
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- Alessandro zal de komende tijd alleen online aanwezig zijn tijdens de vergadering. Hij heeft 32 

aangegeven dat stemmen zonder hem kan, tenzij het om grote uitgaven gaat. Alessandro is 33 

nu bezig met een bonnetjes systeem, zodat declareren voor iedereen gemakkelijk zal zijn. 34 

- Sacha gaat met Arthur, Ronald Jansen, Maaike Steen en Hannah TPO bespreken. Dit is 35 
donderdag 3 maart van 12 tot 13. Jorien en Emre gaan ook mee.  36 

 37 

AP 160216-01 Julia zorgt voor een voorbereidend stuk voor de vergadering met de 38 

commissie D&D. Iedereen die hier aan bij wil dragen mailt dit naar Julia.  39 

 40 

5. CSR update  41 

- Regeling partijfinanciering. De CSR komt met een centrale regeling en een opzet voor 42 

de FSR’en. De FSR kan daar eventueel van afwijken.  43 

- Profileringsfonds. Hierover zal deze week worden besloten. 44 

- Maatregelen studiesucces evaluatie. De UCO gaat het rapport studiesucces evalueren. 45 

Dit zijn maatregelen die je als decaan kan nemen om het studiesucces/rendement te verho-46 

gen op je faculteit.  Er zal worden gekeken hoe deze maatregelen bijdragen aan studieren-47 

dement.  48 

- Evaluatie CvB student-assessor Lianne Schmidts functie en functioneren zal worden 49 

besproken. Hannah stelt voor om dit hier ook te doen. Dit zal volgende week op de agenda 50 

komen.  51 

- Lucas heeft een afgevaardigden evaluatie gehad bij de CSR. De vraag was of de FSR ook 52 

behoefte heeft aan een soortgelijke evaluatie. De algemene reactie vanuit de FSR is dat het 53 

wel prima gaat zo en dat op- of aanmerkingen altijd meteen na de vergadering kunnen 54 

worden doorgegeven. 55 

 56 
Julia vraagt wanneer de allocatiemodel discussie gaat beginnen. Lucas zal dit vragen.  57 

 58 

AP 160216-02 Evaluatie studentassessoren komt op de agenda. 59 

 60 

 61 

6. Gesprek Honours College 62 
Jorien geeft aan dat het gesprek met Soeharno overmorgen is. Jorien vraagt of er nog vragen en op-63 

merkingen zijn. Julia vindt het belangrijk dat Jorien, Sacha en Hannah fel (misschien dit weghalen? 64 

Klinkt zo agressief haha, alleen kritisch lijkt me voldoende) en kritisch blijven. Hannah wil het heb-65 

ben over de binding tussen de normale student en de honoursstudent. Lucas sluit zich hierbij aan. Als 66 

er nog ideeën zijn kan dit worden gemaild naar Jorien. Julia vraagt of Hannah aan de student-assistent 67 

wil vragen of honoursstudenten nog tijd hebben om vakken te volgen bij PPLE. Hannah wil ook 68 

vragen of honoursstudenten ook niet hun extra vakken op de bul mogen zetten.  69 

 70 

7. Update PR 71 
De wc-krant gaat gerealiseerd worden, de PR commissie gaat hier een datum voor prikken. Daarnaast 72 

wil de PR commissie collegepraatjes geven om de verkiezingen te promoten. Sacha zal een rooster 73 

maken van jaar 2 en 3. Lodewijk maakt een rooster van jaar 1. Sacha zal zorgen dat iedereen zich 74 
hierop inschrijft en zal een tekstje schrijven wat iedereen kan vertellen tijdens de colleges. Hannah 75 
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benadrukt dat ze tijdens de verkiezingen van iedereen verwacht dat ze hun rooster vrij maken om in 76 

de hal te staan. 77 

 78 
Emre komt volgende week met een ontwerp voor de wc-krant.   79 

 80 
Hannah wil dat Lucas doorgeeft aan de CSR dat de taakgroep verkiezingen sloom op gang komt.  81 

Hannah is bang dat er pas promotie wordt gemaakt als er geen plek meer is op de lijsten. Lucas geeft 82 

aan dat de week voor de kandidaatstelling promotie wordt gemaakt. Lucas zal het tijdspad doorsturen. 83 

 84 

AP 160216-04 Sacha en Lodewijk maken een rooster voor de collegepraatjes. Sacha zal 85 

hiervoor en tekst schrijven en zorgt dat iedereen zich inschrijft op dit rooster. 86 

AP 160216-05 Emre maakt voor volgende week een ontwerp voor de wc-krant 87 

AP 160216-06 Lucas stuurt het tijdspad verkiezingen door.  88 

 89 

8.  Problemen medezeggenschap 90 
Hannah geeft aan dat op het voorzittersoverleg naar voren kwam dat Dymph van den Boom elk jaar 91 

de voorzitters opbelt om te vragen hoe die het jaar hebben ervaren. Dymph van den Boom heeft aan-92 

gegeven dat hier nooit grote problemen uit naar voren komen. Het voorstel vanuit de CSR is nu om 93 

hier een rapport over op te stellen wat naar het CvB zal worden gestuurd. 94 

 95 
Problemen: 96 

- Ongemotiveerde raadsleden. Probleem: mensen weten niet waar ze aan beginnen. Oplossing: 97 

beter informeren vanuit partijen, voordat je op de lijst terecht komt. Lodewijk geeft aan dat 98 

er niet genoeg aanbod is aan raadsleden.  Sacha geeft aan dat het meer werk is dan ze had 99 

verwacht. Lodewijk vindt dat het niet gaat om verwachtingen, maar om weten wat je über-100 
haupt moet doen. Julia geeft aan dat het probleem is dat mensen eigenlijk geen tijd hebben. 101 

Sacha en Emre geven aan dat ze hadden rondgevraagd bij mensen die al een raadsjaar achter 102 

de rug hebben. Lodewijk benadrukt dat je er vrij weinig van hoort en dat als je niemand kent 103 

die het al heeft gedaan, je dan geen idee hebt waar je in stapt. Niemand vindt dat er ongemo-104 

tiveerde mensen in de raad zitten, maar wel dat mensen in het begin niet wisten wat ze 105 

moesten doen. Ook waren er mensen die onwetend waren en daardoor onzeker, wat volgens 106 

Julia misschien op ongemotiveerd kan lijken. 107 

- De decaan neemt de FSR niet serieus. Iedereen geeft aan dat de OER hier een goed voor-108 

beeld van is. Oplossing: was er niet. Julia geeft aan dat zij de houding van het bestuur opvat-109 
te als onvoorbereid, maar niet als ongeïnteresseerd. Lodewijk denkt niet dat het probleem is 110 

dat het bestuur ons niet serieus neemt, maar dat alle reglementen daar ook ruimte voor ge-111 

ven. De oplossing zou kunnen zijn meer zeggenschap, minder volgen en in een eerder stadi-112 

um betrokken worden zodat het bestuur niet om de FSR heen kan. Lucas benadrukt dat hier 113 

ook een rol ligt voor de oude FSR, zodat de nieuwe FSR weet wanneer ze in actie moeten 114 

komen. 115 

- Bij wie je moet zijn op de faculteit. Probleem: niet weten bij wie je moet zijn, zoals van 116 

Wolferen, Peter de Jong, Nico de Reus, mensen die over de stilteruimte gaan enz. Iedereen 117 

staat achter de oplossing uit het voorzittersoverleg. Lodewijk geeft aan dat het bestuur hier 118 

ook een bijdrage in heeft.  119 
- Informatie komt te laat en voorbereiding is lastig. Oplossing: tijdspad vanuit bestuur en 120 

bestuurlijke agenda en dit bindend maken. 121 
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- Niet weten wat de rechten zijn. Oplossing: updaten faculteitsreglement en medezeggen-122 

schapsreglement. 123 

- Vergaderstukken komen te laat en de secretaris nodigt de FSR te laat uit. Oplossing: tijdspad 124 

en regeling maken met het op tijd versturen van vergaderstukken. Lucas geeft aan dat het 125 

probleem met termijnen is dat het voor FSR-en soms ook voordelig kan zijn om een flexibel 126 

tijdspad te hebben. 127 

- De raad is soms geen afspiegeling van de faculteit. Oplossing: raadsassistent aannemen.  128 

- Internationale studenten. Julia geeft aan dat het heel moeilijk is om een raad over te halen 129 

om alles in het Engels te doen. Met het bestuur zou het geen probleem hoeven zijn. Lucas 130 

geeft aan dat een ander probleem is internationale studenten ook weer terug gaan naar hun 131 
eigen land. Als je hier langer bent vindt Lucas dat je wel gewoon in een partij moet kunnen 132 

gaan. Oplossing: aanpassen kiesreglement. Hannah stelt een panelgroep van internationale 133 

studenten voor. Raadsstandpunt: als er een Engels persoon in de raad zit, moet de raad ook 134 

in het Engels vergaderen.  135 

- Slecht archief FSR. Lucas zal dit uitzoeken. Oplossing: dropbox zal worden aangehouden 136 

als archief. Er zal, onder het kopje kantoorartikelen, meer ruimte worden gekocht op de 137 

dropbox. 138 

- Raadsleden vallen uit omdat de werkdruk te hoog is. Iedereen ervaart een te hoge werkdruk 139 

in de FSR. Oplossing: betere voorlichting.  Deze FSR kan zich hier niet in vinden. 140 

- FMG OC. Dit sluit niet aan bij deze FSR. 141 
- Niet genoeg betrokken bij de besluitvorming. Julia vindt het lastig omdat dit niet voor alles 142 

opgaat en we soms ook zelf meer moeite hierin moeten stoppen. Hannah vindt dat de rol van 143 

het bestuur ook belangrijk is, omdat ze soms moet raden waar het bestuur mee bezig is. 144 

- Moeizaam contact OR. Sluit niet aan bij deze FSR. 145 

- Gebrek aan structuur. Sluit ook niet aan bij deze FSR. 146 

 147 

AP 160216-07 Iedereen leest het faculteitsreglement (studentenraad) voor volgende 148 

week. Er wordt dan gekeken waar de FSR nog aan kan werken. 149 

AP 160216-08 Medezeggenschapsreglement en faculteitsreglement uitprinten voor in-150 

werkweekend. 151 

 152 

Hannah wil een dossier ‘overdracht’ maken. Er moet bijvoorbeeld worden gewerkt aan dossier-153 

overdrachten. Lucas zal Hannah hierbij helpen. 154 

AP 160216-09 Hannah en Lucas werken aan het dossier overdracht. 155 

 156 

Hannah noemt dat er bij verhuizingen geen rekening wordt gehouden met een kamer voor de 157 

FSR. Daarnaast heeft de FSR het minste budget van iedereen en heeft de AS de minste uren van 158 

alle FSR-en.  159 

 160 

 161 

9.  Nieuwe regeling nabespreking 162 
Hannah vertelt dat het de bedoeling was om met dezelfde mensen te gaan zitten als de vorige keer. 163 

Kees Cappon kwam echter namens de Examencommissie en niet namens zichzelf. Hannah geeft aan 164 

dat er twee leden zijn geschrapt, op (ongefundeerd) advies van de OC’s. Cappon heeft aangegeven dat 165 
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de bezwaarprocedure uit de nabesprekingsregeling in strijd is met de WHW. Lucas geeft aan dat de 166 

WHW niet uitputtend is. Hannah wil een jurist inschakelen om te reageren op het voorstel van het 167 

bestuur. Daarnaast licht Hannah toe dat het artikel over deeltoetsen is geschrapt. De FSR zal nu af-168 

wachten. 169 

 170 

10. Wvttk 171 
- Examencommissie. Hannah heeft de bevoegdheden van de Examencommissie opgezocht en ze geeft 172 

aan dat dit niet overeenkomt met waar de Examencommissie zich nu mee bezig houdt. Hannah heeft 173 

uitgevonden dat de FSR voor een geschil met de Examencommissie waarschijnlijk bij de bestuurs-174 

rechter moet zijn. Hannah geeft aan dat dit gemiddeld 4 jaar duurt. Lodewijk komt met het idee dat 175 

Mathijs het dan kan doen. (LOVE IT) Lucas en Hannah zullen hier samen naar kijken. 176 

- Werkgroep flexstuderen. Er kan maar één iemand in, dus het wordt of Emre of Catherine.   177 

 178 

AP 160216-10 Lucas en Hannah gaan samen naar de OER vs Examencommissie kijken. 179 

 180 

11. Rondvraag 181 

Actiepunten 182 

AP 151130-06 Er zullen flyers worden gemaakt om uit te delen. De eerste editie met OER 183 

artikelen. 184 

AP 160105-04 Iedereen mailt zijn/haar OC buddy over het verdwijnen van de  185 

masterkeuzevakken en de OER.  186 

AP 160119-03 Lucas en Julia gaan kijken hoe het is gegaan met instemmingsrecht op het 187 

afschaffen van masters afgelopen jaren.  188 

AP 160202-01 Julia/Alessandro loopt langs Dirk-Jan om te kijken wat we moeten met het 189 

actiepunt om een bijeenkomst te organiseren.   190 

AP 160202-02 Mathijs gaat achter de studieverenigingen aan i.v.m. de verhuizing. 191 

AP 160202-03 De OER-adviezen zullen naar de OC’s worden gestuurd. 192 

AP 160202-05 Lodewijk, Mathijs en Lucas komen voor volgende week met een plan voor 193 

een interview. Dit moet binnen 2 weken gerealiseerd zijn. 194 

AP 160202-06 HR G(O)V wordt op papier gezet voor de volgende GV. 195 

AP 160202-08 Alessandro vertelt over stilteruimte en lezingen. 196 

AP 160202-09 Emre neemt volgende week contact op met Salomons over zijn digitale 197 

plannen met de faculteit.  198 

AP 160202-12 Sacha en Jorien maken een afspraak met Zieck. 199 

AP 160202-13 Hannah neemt contact op met de studieverenigingen i.v.m. profilerings-200 

fonds. 201 

AP 160902-01 Hannah reageert op de mail van de commissie D&D.  202 

AP 160902-02 Nina neemt contact op met Gaby over de agenda.  203 

AP 160902-03 Hannah geeft door dat Catherine geïnteresseerd is in de werkgroep flex-204 

studeren. 205 

AP 160902-04 Hannah en Julia gaan een brief opstellen met de bezuinigende faculteiten. 206 

AP 160902-05 Hannah gaat een brief opstellen over selectieve masters voor de CSR en 207 

zal deze eerst nog rondsturen. 208 

AP 160902-06 Mathijs en Lodewijk nemen contact op met Nollkaemper over een inter-209 

view en zetten hier een plan voor op. Dit zal voor volgende PV geregeld zijn. 210 



  

Pagina 6 ~ 6 

AP 160902-07 Hannah geeft aan Mark door dat Mathijs in de werkgroep over campag-211 

nemateriaal gaat.  212 

AP 160902-08 Sacha zet de link van het promofilmpje  voor de FSR-en op Facebook en op 213 

de site. 214 

AP 160902-09 Hannah, Sacha en Emre maken een afspraak met Ronald Jansen, Maaike 215 

Steen en Salomons over de oefenrechtbank. 216 

AP 160902-10 Sacha mailt du Perron over arbeidsrecht in inleiding in het privaatrecht. 217 

AP 160902-11 Op de volgende OV wordt gevraagd hoe het zit met de houdbaarheid van 218 

tentamencijfers. 219 

AP 160216-01 Julia zorgt voor een voorbereidende stuk voor de vergadering met de 220 

commissie D&D. Iedereen die hier aan bij wil dragen mailt dit naar Julia.  221 

AP 160216-02 Evaluatie studentassessoren komt op de agenda. 222 

AP 160216-04 Sacha en Lodewijk maken een rooster voor de collegepraatjes. Sacha zal 223 

hiervoor en tekst schrijven en zorgt dat iedereen zich inschrijft op dit rooster. 224 

AP 160216-05 Emre maakt voor volgende week een ontwerp voor de wc-krant 225 

AP 160216-06 Lucas stuurt het tijdspad verkiezingen door.  226 

AP 160216-07 Iedereen leest het faculteitsreglement (studentenraad) voor volgende 227 

week. Er wordt dan gekeken waar de FSR nog aan kan werken. 228 

AP 160216-08 Medezeggenschapsreglement en faculteitsreglement uitprinten voor in-229 

werkweekend 230 

AP 160216-10 Hannah en Lucas werken aan het dossier overdracht. 231 

AP 160216-10 Lucas en Hannah gaan samen naar de OER vs Examencommissie kijken 232 


