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Tijd 

Dinsdag, 23 februari 2016 
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Aanwezig: Hannah van Kolfschooten, Sacha van Ligten, Lodewijk van Eeden, Lucas Wolthuis 9 

Scheeres, Mathijs IJkhout, Alessandro Farris en Catherine van Es. 10 

Afwezig: Julia Verheul, Emre Yüksel en Jorien Reestman. 11 

Gasten: Jordi Beckman, Pieter Pekelharing en Eva Groen-Reijman. 12 

Notulist: Nina Visser. 13 

Agenda 14 

1. Opening en vaststellen agenda  15 

Hannah opent de vergadering om 18:04 16 

2. Vaststellen notulen   17 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. 18 

3. Binnengekomen post 19 
- Lucas is uitgenodigd om de benoemingsprocedure te evalueren samen met Dirk en Dymph. 20 

Hannah geeft aan dat zij dit graag zou doen. Hannah en Lucas zullen hier samen naartoe 21 

gaan. 22 

- Benoemingsprocedures OC’s. Dit komt volgende op de agenda. 23 

- Iris van de CSR heeft gemaild over selectieve masters. Iedereen leest dit en reageert in een 24 

reply to all. 25 

- Arthur heeft Hannah geantwoord over de toekomst van het mentoraat en de bachelorbul uit-26 

reiking. Het mentoraat moet nog worden geëvalueerd , maar zal volgend jaar sowieso door-27 

gaan. De uitreikingceremonie is afhankelijk van de goedkeuring van de nieuwe decaan 28 

- Proeftuin Blackboard. Het contract met Blackboard loopt af en nu is er een Proeftuin op de 29 

OMHP om de wensen van de studenten te polsen. De FSR is uitgenodigd en iedereen zal  30 

de komende tijd langslopen en daar tijdens de vergadering over vertellen. 31 
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 32 

 33 

AP 160223-01 Lucas mailt dat Hannah ook bij de evaluatie is. 34 

AP 160223-02 benoemingsprocedure OC’s komt op de agenda 35 

AP 160223-03 Iedereen leest de mail van Iris over de selectieve masters en reageert 36 

in een reply to all. 37 

AP 160223-04 Iedereen gaat langs bij de proeftuin Blackboard. 38 

 39 

 40 

4. Mededelingen 41 

Sacha en Jorien willen iets leuks doen met de raad. Iedereen stemt in. Sacha komt met een 42 

plan en een datum(prikker). 43 

 44 

AP 160223-05 Sacha komt met een plan en een datum(prikker) voor gezelligheid. 45 

5. Commissie D&D 46 

Pieter en Eva van de Commissie D&D schuiven aan bij de vergadering om kennis te maken 47 

en om te horen wat er speelt op de FdR. Hannah geeft aan dat er vorige week een lijst is opge-48 

steld met problemen die de medezeggenschap ondervindt.  49 

 50 

Probleem 1: de decaan neemt de FSR niet serieus. Hannah geeft aan dat het OER-proces 51 

onprettig verloopt. De voorstellen van de FSR werden naar haar mening niet serieus genomen. 52 

Dit viel te wijten aan het tijdspad van de OER en aan het feit dat de procedure volgens het be-53 

stuur niet zo werkt. Pieter vraagt op welk moment de FSR is ingestapt met betrekking tot een 54 

faculteitsraad. Hannah geeft aan dat er gedurende zomer overleg met de OR is geweest en dat er 55 

toen reglementen zijn overgedragen vanuit de vorige raad.  56 

Pieter vraagt hoe de FSR de ReThink plannen oppakt. Hannah geeft aan dat dit lastig is om-57 

dat er grote desinteresse heerst onder rechtenstudenten met betrekking tot dit onderwerp. 58 

Lodewijk geeft aan dat er wordt gestreefd naar meer intensieve samenwerking met de OR, maar 59 

dat dit lastig is, omdat het systeem hier niet op is ingericht. Hannah benadrukt dat de FSR ande-60 

re rechten heeft dan de OR. Eva vraagt hoe de FSR nu tegen die samenwerking aankijkt. Lode-61 

wijk geeft aan dat het een aardig opstapje is, maar dat het niet democratischer is en niet meer 62 

decentraal. Hannah vindt het wel fijn om vooraf te kunnen overleggen. Lodewijk benadrukt dat 63 

de samenwerking niet heeft veranderd dat we dan samen tegenover ‘het blok’ bestuur staan.  64 

Pieter vraagt hoe het zit met de achterban op deze faculteit. De raad geeft aan dat er weinig 65 

interesse is en alleen door directe sociale contacten wordt gestemd. Ook is het hele systeem 66 

onduidelijk voor studenten. Eva vraagt wat onderwerpen zijn waar de FSR meer over te zeggen 67 

zou willen hebben. Hannah is van mening dat steeds meer homogene (werk)groepen worden 68 

gecreëerd en dat het bestuur dit niet openlijk toegeeft en niet naar de mening van de FSR 69 

vraagt. Mathijs geeft aan dat dit niet hoeft te betekenen dat ‘de normale’ student helemaal 70 

wordt opgegeven . Pieter vat samen dat er weinig geld is en dat studenten er snel doorheen 71 

moeten worden gejaagd en dat er dan wordt gekozen voor uniformering. Lucas vindt dat het 72 

vooral vervelend is dat informatie per ongeluk de FSR ter oren komt, in plaats van dat ze goed 73 

geïnformeerd worden. Hannah noemt ook het voorbeeld van miscommunicatie omtrent de 74 

voorinvesteringen en een soms slecht functionerende bestuurssecretaris, die de documenten te 75 

laat doorspeelt. Lucas en Lodewijk geven aan het lastig om je over de hele organisatie te kunnen 76 
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bekommeren. Het is moeilijk om de hele gemeenschap te vertegenwoordigen in de samenwer-77 

king met de OR, ook omdat er soms tegenstrijdige belangen zijn. Hannah geeft aan dat het ge-78 

volg van er niet uitkomen met de OR is dat het bestuur de knoop doorhakt.  79 

Pieter vraagt met oog op de achterban hoe de FSR politieke ideeën vormt. Iedereen geeft 80 

aan dat het vooral veel eigen mening is.  81 

 82 

Probleem 2: van het kastje naar de muur gestuurd worden. Hannah geeft aan dat het ono-83 

verzichtelijk is op de faculteit wie je waarvoor moet hebben. 84 

 85 

Probleem 3: informatie komt te laat en daardoor is voorbereiden erg lastig. Zo werd de FSR 86 

heel last minute uitgenodigd voor het draagvlakgesprek met de nieuwe decaan en zijn er vaak 87 

stukken voor overlegvergaderingen te laat.  88 

 89 

Probleem 4: niet weten wat je rechten zijn. Lucas noemt het voorbeeld van het reorganisa-90 

tie document. Het bestuur gaf toen aan eerst te willen overleggen en als er geen overeenstem-91 

ming zou worden bereikt, zou er verder worden gekeken. 92 

 93 

Lodewijk vraagt zich af wat deze gesprekken bijdragen aan het doel van de commissie en of 94 

de commissie niet allang heeft besloten wat de juiste conclusie is. Pieter geeft aan dat het de 95 

bedoeling is om naar iedereen te luisteren en dat de conclusie nog lang niet is getrokken.  96 

 97 

Lucas geeft aan dat de Tweede Kamer niet zit te wachten op een grote structuurverande-98 

ring en hij vraagt zich af hoe de commissie de UvA ziet als een publieke orgaan. Pieter geeft aan 99 

dat de commissie heel erg bezig is met de verantwoording, van bijvoorbeeld een hoop geld, naar 100 

de gemeenschap toe. Ook is het vanzelfsprekend dat de commissie binnen de wet blijft.  101 

 102 

Probleem 5: het VADO. Er bestaat op de FdR nóg een orgaan wat geraadpleegd wordt door 103 

het bestuur. Hannah en Mathijs geven aan het een adviesorgaan is, maar dat er veel invloedrijke 104 

mensen in zitten en dat het dus onduidelijk is hoe groot de invloed is van dit overleg. Dit wordt 105 

ook als een probleem ervaren door de OR.  106 

 107 

Probleem 6: internationale studenten. Hannah geeft aan dat het lastig om internationale 108 

studenten te betrekken, ze kunnen bijvoorbeeld ook niet stemmen.  109 

 110 

Probleem 7: te hoge werkdruk. 111 

 112 

Probleem 8: conflict examencommissie. Hannah geeft aan dat de examencommissie beleid 113 

doorvoert, waarvan het bestuur de handen aftrekt. De examencommissie geeft aan dat de FSR 114 

altijd langs kan komen, maar dat ze niet verplicht zijn om naar de FSR te luisteren.  115 

 116 

Hannah vat samen dat het grootste probleem is dat er twee organen zijn die invloed uitoe-117 

fenen waar de FSR niks aan kan doen en dat er het heel vervelend is dat er nu geen decaan is. Zo 118 

liggen er veel plannen stil en zal er veel werk opnieuw moeten worden gedaan omdat de nieu-119 

we decaan bepaalde onderwerpen anders aan wil vliegen.  120 

 121 

AP 160223-06 Hannah mailt de lijst met problemen naar Pieter en Eva.  122 
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6. CSR update  123 

Lucas vertelt dat de CSR een oordeel gaat vormen over de evaluatie van de studentassessor. 124 

Ook zal morgen het profileringfonds worden afgerond en wordt de benoemingsprocedure de-125 

canen besproken.   126 

7. Gesprek Honours College 127 

Hannah vraagt of er nog opmerkingen zijn. Mathijs geeft aan dat het jammer is dat deze 128 

presentatie niet eerder is geweest.  129 

Hannah geeft aan dat er een nieuw advies is geschreven en ze vraagt of iedereen zich hierin 130 

kan vinden. Alessandro vindt de nieuwe eis best redelijk. Sacha en Lucas sluiten zich hierbij aan.  131 

De FSR stemt in met het nieuwe advies. 132 

 133 

8. Huisvesting 134 
Nina vraagt of de mail die ze heeft rondgestuurd door iedereen is goedgekeurd en zo ja of de dan de 135 

taken die erin staan kunnen verdelen. De afspraak met Daan is gemaakt, Sacha, Nina en Mathijs zul-136 
len hierbij aanwezig zijn. 137 

Hannah heeft een gesprek gehad met de voorzitter van de JFAS en daar is uitgekomen dat het studie-138 

verenigingenoverleg aan de FSR wordt overgedragen.  Daarnaast zal de FSR werken aan een voorstel 139 

voor meer samenwerking tussen de verenigingen en/of een  overkoepelende vereniging met verschil-140 

lende richtingen/disputen. 141 

Mathijs stelt een lijst op met alle verenigingen en zal eventueel verdelingen maken voor wie waar 142 

langs gaat. Daarnaast is Mathijs naar het pre campusoverleg geweest en zullen Sacha en Mathijs naar 143 

het campusoverleg gaan. Mathijs en Lucas zullen aanwezig zijn bij het studieverenigingenoverleg.  144 

Lucas stelt  voor om op de OMHP ook nog te kijken of er pleisters moeten worden geplakt. Dit valt 145 

namelijk ook nog onder het huisvestingdossiers. De rest van de raad voelt hier niet zoveel voor.  146 

AP 160223-07 Mathijs maakt een volledige lijst met verenigingen en maakt als dit nodig 147 

is een verdeling wie waar langs gaat.  148 

 149 

8.  Verkiezingen 150 
Het flyerrooster is af en iedereen heeft zich erop ingeschreven. 151 

Hannah geeft als tip om de docent van het vak waar je collegepraatjes gaat houden van tevoren te 152 

mailen, aangezien niet alle docenten positief tegenover collegepraatjes staan. 153 

Sacha heeft een rooster gemaakt voor de collegepraatjes, als iemand niet kan is het de bedoeling dat je 154 

zelf ruilt. 155 

Mathijs heeft morgen een task-force overleg over de verkiezingen.  156 

 157 

9.  Examencommissie 158 
Hannah vraagt of de brief op deze manier kan worden verstuurd. Iedereen stemt hiermee in. Ook wil 159 

Hannah weten naar wie de brief verstuurd kan worden. Lucas heeft een lijst opgesteld en zal deze 160 

naar Hannah sturen. 161 

AP 160223-08 Lucas stuurt de lijst met mensen die de Examencommissie brief kunnen 162 

ondertekenen door naar Hannah.  163 

 164 

 165 

9. Wvttk 166 

- 167 

 168 
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10. Rondvraag 169 

- 170 

 171 
Hannah sluit de vergadering om 20:18.  172 

Actiepunten 173 

AP 151130-06 Er zullen flyers worden gemaakt om uit te delen. De eerste editie met OER 174 

artikelen. 175 

AP 160105-04 Iedereen mailt zijn/haar OC buddy over het verdwijnen van de  176 

masterkeuzevakken en de OER.  177 

AP 160202-01 Julia/Alessandro loopt langs Dirk-Jan om te kijken wat we moeten met het 178 

actiepunt om een bijeenkomst te organiseren.   179 

AP 160202-02 Mathijs gaat achter de studieverenigingen aan i.v.m. de verhuizing. 180 

AP 160202-05 Lucas komen voor volgende week met een plan voor een interview. Dit 181 

moet binnen 2 weken gerealiseerd zijn. 182 

AP 160202-06 HR G(O)V wordt op papier gezet voor de volgende GV. 183 

AP 160202-08 Alessandro vertelt over stilteruimte en lezingen. 184 

AP 160202-09 Emre neemt volgende week contact op met Salomons over zijn digitale 185 

plannen met de faculteit.  186 

AP 160202-13 Mathijs zal tijdens zijn contact op met de studieverenigingen het profile-187 

ringsfonds ook meenemen. 188 

AP 160902-04 Hannah en Julia gaan een brief opstellen met de bezuinigende faculteiten. 189 

AP 160902-06 Mathijs en Lodewijk nemen contact op met Nollkaemper over een inter-190 

view en zetten hier een plan voor op. Dit zal voor volgende PV geregeld zijn. 191 

AP 160902-10 Sacha mailt du Perron over arbeidsrecht in inleiding in het privaatrecht. 192 

AP 160902-11 Op de volgende OV wordt gevraagd hoe het zit met de houdbaarheid van 193 

tentamencijfers. 194 

AP 160216-01 Julia zorgt voor een voorbereidende stuk voor de vergadering met de 195 

commissie D&D. Iedereen die hier aan bij wil dragen mailt dit naar Julia.  196 

AP 160216-02 Evaluatie studentassessoren komt op de agenda. 197 

AP 160216-03 Feedback afgevaardigde CSR komt op de agenda. 198 

AP 160216-04 Sacha en Lodewijk maken een rooster voor de collegepraatjes. Sacha zal 199 

hiervoor en tekst schrijven en zorgt dat iedereen zich inschrijft op dit rooster. 200 

AP 160216-05 Emre maakt voor volgende week een ontwerp voor de wc-krant 201 

AP 160216-06 Lucas stuurt het tijdspad verkiezingen door.  202 

AP 160216-07 Iedereen leest het faculteitsreglement (studentenraad) voor volgende 203 

week. Er wordt dan gekeken waar de FSR nog aan kan werken. 204 

AP 160216-10 Hannah en Lucas werken aan het dossier overdracht. 205 

AP 160216-10 Lucas en Hannah gaan samen naar de OER vs Examencommissie kijken 206 

AP 160223-01 Lucas mailt dat Hannah ook bij de evaluatie is. 207 

AP 160223-02 benoemingsprocedure OC’s komt op de agenda 208 

AP 160223-03 Iedereen leest de mail van Iris over de selectieve masters en reageert in 209 

een reply to all. 210 
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AP 160223-04 Iedereen gaat langs bij de proeftuin Blackboard. 211 

AP 160223-05 Sacha komt met een plan en een datum(prikker) voor gezelligheid. 212 

AP 160223-06 Hannah mailt de lijst met problemen naar Pieter en Eva.  213 

AP 160223-07 Mathijs maakt een volledige lijst met verenigingen en maakt als dit nodig 214 

is een verdeling wie waar langs gaat.  215 

AP 160223-08 Lucas stuurt de lijst met mensen die de Examencommissie brief kunnen 216 

ondertekenen door naar Hannah.  217 

AP 160223-09 Lucas schrijft een interview en stuurt dit rond. Mathijs en Lodewijk maken 218 

een afspraak met Nollkaemper voor de volgende vergadering.  219 

 220 

Pro memorie 221 

AP 160216-08 Medezeggenschapsreglement en faculteitsreglement uitprinten voor in-222 

werkweekend 223 


