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Tijd 

Dinsdag, 8 maart 2016 

18:00 uur aanvang Locatie  OMHP A2.03 

Contactpersoon Hannah van Kolfschooten 

E-mail fsr-fdr@uva.nl 
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Aanwezig: Julia Verheul, Sacha van Ligten, Lodewijk van Eeden, Lucas Wolthuis Scheeres, Ales-9 

sandro Farris, Julia Verheul, Emre Yüksel, Alessandro Farris en Jorien Reestman.  10 

Afwezig: Hannah van Kolfschooten, Mathijs IJkhout en Catherine van Es. 11 

Gasten:  12 

Notulist: Nina Visser. 13 

Agenda 14 

1. Opening en vaststellen agenda  15 

Julia opent de vergadering om 18:06 16 

2. Vaststellen notulen   17 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. 18 

3. Binnengekomen post 19 

- Zieck  heeft een afspraak gemaakt met Julia en Catherine over de civiel effect regeling 20 

bij PPLE. 21 

- Blackboard proeftuin. Aangezien nog niemand is geweest wordt nu een verdeling ge-22 

maakt. Donderdag: Emre, Julia, Sacha en Lucas. Maandag: Lodewijk en Jorien.                    23 

Dinsdag:  - . Donderdag: - . De mensen die er niet zijn moeten zelf nog even inplannen 24 

om te gaan.  25 

4. Mededelingen 26 

- Lodewijk heeft contact gehad met Paulien van de CSR over de campagnefinanciering. 27 

- Sacha vraagt wie er allemaal een collegepraatje heeft gedaan. Julia geeft aan dat het 28 

niet is gelukt en dat ze volgende week gaat. Lucas geeft aan dat hij met Hannah nog 29 

moet, dit zal ook volgende week worden.  30 
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- Emre was bij de werkgroep Flexstuderen afgelopen week. Hij geeft aan dat het nog een 31 

beetje de vraag is wat het onderzoeksperspectief is. Dit is problematisch aangezien er 32 

volgende week al maatregelen moeten worden genomen. Lukt dit niet op tijd dan zal 33 

de pilot volgend jaar pas starten. Dit wordt maandag besloten.  34 

 35 

5. CSR update 36 

De CSR is vooral bezig met het rapport studiesucces en de verkiezingen. Bij de verkiezingen is 37 

het de vraag of er wel of niet een kieswijzer moet komen.  38 

In de GOV van vorige week is besloten dat de voorinvesteringen worden verdeeld per student. 39 

Het is nu de vraag wat er over blijft van de plannen aangezien er op die manier meer wordt 40 

uitgegeven dan begroot. De GOV heeft niet ingestemd met de plannen, aangezien ze willen dat 41 

de FSR-en en de OR-en instemmingsrecht krijgen op de plannen. 42 

 43 

6. Stilteruimte en lezingen 44 

Alessandro vertelt dat hij op gesprek is geweest bij de facility manager op de OMHP. De stil-45 

teruimtes moeten neutraal zijn en het is de bedoeling dat ze worden ingericht voor één per-46 

soon, tenzij diegene instemt met dat er nog iemand bij kan. De bezettingstijden moeten nog 47 

worden uitgedacht. Daarnaast komen er geen meubels, zodat het niet kan gebeuren dat iemand 48 

er gaat studeren. De stilteruimte komt in de kelder bij de trap met de muurschildering. Het 49 

enige probleem is nu dat er geen controle is. Dit wordt niet per se opgelost met het ophalen van 50 

een sleutel, omdat dit de laagdrempeligheid wegneemt. Alessandro stelt voor dat hier over 51 

wordt gepraat op de OV, dit zal Catherine op zich nemen. Julia geeft als optie dat er een paar 52 

keer per dag iemand naartoe gaat.  53 

 54 

Alessandro geeft aan dat de lezing 31 maart wordt gehouden. Professor Waaldijk gaat een 55 

algemene introductie geven, Maarten den Heijer gaat in op de vluchtelingenrechten van homo’s 56 

en de Syrische jongen komt het inhoudelijk wat levendiger maken. Hij zal zorgen dat er bij het 57 

Facebook evenement komt te staan waarom de FSR zich hier mee bezig houdt.  58 

 59 

7. Rapport studiesucces 60 

Vanuit de CSR is er een vergaderstuk rondgestuurd nar aanleiding van het rapport studie-61 

succes. Lucas geeft aan dat de vraag nu is of er punten zijn waar de FSR een mening over 62 

heeft.  63 

 64 

Julia stelt voor dat iedereen zich inleest en dat het volgende week geagendeerd wordt. Dan 65 

kan er per punt commentaar worden gegeven.  66 

 67 

AP 160308-01 Rapport studiesucces komt volgende week op de agenda. Iedereen heeft 68 

het dan voorbereid. 69 

 70 

8. Inwerkweekend 71 

Optie 1: 4 en 5 juni (4 stemmen) 72 

Optie 2: 11 en 12 juni (6 stemmen) 73 

Optie 3: 25 en 26 juni (5 stemmen) 74 

 75 
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 Daarnaast geeft Julia aan dat het belangrijk is dat iedereen zich bezig houdt met het starten van 76 

een overdrachtsmap in de dropbox. Alle dossierhouders zijn hier voor hun eigen dossier ver-77 

antwoordelijk voor. Julia en Alessandro zullen zich bezig houden met de locatie van het in-78 

werkweekend. Lucas en Hannah richten zich op het inhoudelijke programma. Uitgangspunt is 79 

dat het weekend van vrijdagavond tot en met zondag is. Mocht dit voor mensen van de huidige 80 

raad niet uitkomen, kunnen zij eerder weg of later komen. Iedereen is in ieder geval aanwezig 81 

tijdens het inhoudelijke programma zaterdag en zondag.  82 

 83 

AP 160308-02 Alle dossierhouders starten een overdrachtsmap in de dropbox. 84 

 85 

9. Wvttk 86 

Julia geeft aan dat Hannah en zij langs Joke zullen lopen om de agenda nader toe te lichten. 87 

Julia zal vragen waar de OER reactie blijft en zal zorgen at de brief aan de Examencommissie 88 

wordt doorgestuurd.  89 

 90 

Lucas licht toe dat hij het met het bestuur wil hebben over het instemmingsrecht op de fa-91 

cultaire begroting. Julia wil het ook hebben over een tijdspad voor volgend jaar, zodat de vol-92 

gende raad daar mee aan de slag kan. 93 

Lucas  wil weten wat de insteek van het bestuur zal zijn met betrekking tot het rapport stu-94 

diesucces. 95 

 96 

Verdeling: 97 

- Voorinvesteringen – Lucas 98 

- Stilteruimte – (rond)vraag Catherine 99 

- OER voorstellen – vragen om een extra bespreking OV + wanneer PPLE en master. Julia 100 

- Examencommissie – Hannah 101 

- Facultaire begroting – Emre (go get em tiger) 102 

- Rapport studiesucces – Lucas 103 

 104 

AP 160308-03 Julia loopt (met Hannah) langs Joke om de agenda toe te lichten en mailt 105 

de brief aan de Examencommissie door naar Joke. 106 

 107 

 108 

 109 

10. Rondvraag 110 

 111 

Julia sluit de vergadering om 19:19 112 

Actiepunten 113 

AP 151130-06 Er zullen flyers worden gemaakt om uit te delen. De eerste editie met OER 114 

artikelen. 115 

AP 160202-02 Mathijs gaat achter de studieverenigingen aan i.v.m. de verhuizing. 116 

AP 160202-06 HR G(O)V wordt op papier gezet voor de volgende GV. 117 

AP 160202-08 Alessandro vertelt over stilteruimte en lezingen. 118 

AP 160202-09 Emre neemt volgende week contact op met Salomons over zijn digitale 119 

plannen met de faculteit.  120 
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AP 160202-13 Mathijs zal tijdens zijn contact op met de studieverenigingen het profile-121 

ringsfonds ook meenemen. 122 

AP 160902-04 Hannah en Julia gaan een brief opstellen met de bezuinigende faculteiten. 123 

AP 160902-10 Sacha mailt du Perron over arbeidsrecht in inleiding in het privaatrecht. 124 

AP 160902-11 Op de volgende OV wordt gevraagd hoe het zit met de houdbaarheid van 125 

tentamencijfers. 126 

AP 160216-02 Evaluatie studentassessoren komt op de agenda. 127 

AP 160216-10 Hannah en Lucas werken aan het dossier overdracht. 128 

AP 160223-03 Iedereen leest de mail van Iris over de selectieve masters en reageert in 129 

een reply to all. 130 

AP 160223-04 Iedereen gaat langs bij de proeftuin Blackboard. 131 

AP 160223-05 Sacha komt met een plan en een datum(prikker) voor gezelligheid. 132 

AP 160223-06 Hannah mailt de lijst met problemen naar Pieter en Eva.  133 

AP 160223-09 Lucas schrijft een interview en stuurt dit rond. Mathijs en Lodewijk maken 134 

een afspraak met Nollkaemper voor de volgende vergadering.  135 

AP 160301-01 Lodewijk mailt het raadsstandpunt over de campagne financiering naar 136 

de CSR. 137 

AP 160301-02 Iedereen kijkt voor vrijdagavond 4 maart naar de OV notulen. 138 

AP 160301-03 PR mailt Ine van Zeeland met een berichtje over de verkiezingen voor in 139 

het studentennieuws.  140 

AP 160301-04 Iedereen mailt voor morgen 18:00 zijn/haar mening over de voorinveste-141 

ringen naar Julia. Julia zal vervolgens een mail over schrijven naar de CSR. 142 

AP 160301-05 Hannah mailt de CSR over de OC-leden. 143 

AP 160301-06 Jorien mailt het mailtje van Claire door naar Julia en Hannah door  144 

AP 160301-07 Het plan samenwerking studieverenigingen wordt verder uitgewerkt op 145 

papier. 146 

AP 160308-01 Rapport studiesucces komt volgende week op de agenda. Iedereen heeft 147 

het dan voorbereid. 148 

AP 160308-03 Julia loopt (met Hannah) langs Joke om de agenda toe te lichten en mailt 149 

de brief aan de Examencommissie door naar Joke. 150 

 151 

Pro memorie 152 

AP 160216-08 Medezeggenschapsreglement en faculteitsreglement uitprinten voor in-153 

werkweekend  154 

AP 160216-07 Iedereen leest het faculteitsreglement (studentenraad) voor volgende 155 

week. Er wordt dan gekeken waar de FSR nog aan kan werken. 156 

AP 160308-02 Alle dossierhouders starten een overdrachtsmap in de dropbox. 157 

 158 


