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Aanwezig: Julia Verheul, Sacha van Ligten, Lodewijk van Eeden, Lucas Wolthuis Scheeres, Ales-11 

sandro Farris, Alessandro Farris en Jorien Reestman, Hannah van Kolfschooten en Mathijs IJkhout. 12 
Afwezig: Catherine van Es en Emre Yüksel. 13 

Gasten: Laura Benner en Maurits Vandesande. 14 

Notulist: Nina Visser. 15 

Agenda 16 

1. Opening en vaststellen agenda  17 

Hannah opent de vergadering om 18:07 18 

2. Vaststellen notulen   19 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. 20 

3. Binnengekomen post 21 
- Sacha heeft een klacht ontvangen van een student over het niet krijgen van extra tijd als je 22 

dit niet 2 weken van tevoren doorgeeft. Dit zal worden besproken bij wvttk.  23 

- Hannah kreeg een berichtje van Soeharno dat hij met spoed Hannah wil spreken over de 24 
OER.  25 

- Nieuw OC lid informatierecht. Er is geen vacature online geplaatst, maar er is wel een mail 26 

binnen gekomen. De vacature moet echter nog steeds online worden geplaatst. Wel kan er 27 

een gesprek worden gevoerd met de kandidaat die nu al heeft gemaild. 28 

- Julia heeft bevestiging gekregen van gebouwbeheer dat de WC-krant kan worden opgehan-29 
gen. 30 

- Het Ideat rapport is opgestuurd door Joke. 31 
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4. Mededelingen 32 

- Laura geeft als tip om pro actief aan de gang te gaan met de voorinvesteringen. Ook geeft ze 33 

aan dat 8-8-4 in de UCO is besproken en dat er creatief mee mag worden omgegaan. Daar-34 

naast wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de positie van de Examencommissie 35 
door het BO. Ook een verzoek vanuit het BO om geen koekjes meer te bestellen voor de 36 

OV.  37 

- Mathijs vertelt dat er een hoge opkomst was bij het studieverenigingenoverleg. Daan heeft 38 

de plattegrond gepresenteerd. Ook is het een plan om een gemeenschappelijke agenda te 39 

starten. De verenigingen reageerden positief op het ALPHA systeem. Mathijs zal volgende 40 

week de notulen rondsturen. De FSR zal deze vergaderingen leiden, maar de studievereni-41 
gingen vullen de inhoud zelf in. Lucas wil het samenwerkingsplan voor de verenigingen 42 

voor de zomer rond hebben.  43 

- Sacha vertelt dat het campusoverleg bijzonder onnutig was, maar dat het goed was dat ze er 44 

was.  45 

 46 

AP 160315-01 Mathijs stuurt de notulen van het studieverenigingenoverleg rond. 47 

5. CSR update 48 

Lucas vertelt dat de CSR aan het stemmen is in de GV over de voorinvesteringen. Het zal 49 

waarschijnlijk aansluiten bij wat Laura net vertelde. De werkgroep Flexstuderen is geklapt, in 50 

het advies wat naar het CvB is gegaan staat dat de pilot beter een jaar later kan starten. Ook 51 

komt er een concept advies over selectieve masters. Hannah benadrukt dat het raar is dat dit 52 

vóór het dossierhoudersoverleg wordt geschreven.  Lucas vertelt dat de CSR niet in wil zetten 53 

op een publieke presentatie met betrekking tot de nieuwe CvB leden.  54 

6. Rapport Ideate 55 
Lucas geeft aan dat het de vraag is of de FSR iets met dit rapport moet. Hannah  legt uit dat er 56 

vier stereotypen studenten zijn opgesteld voor dit onderzoek met bijpassende adviezen. Hannah 57 

geeft aan dat de FSR zich al inzet voor de onderwerpen die in het rapport staan. Hannah wil de 58 

stereotypen inzetten in gesprekken met het bestuur of bijvoorbeeld bij het FSP. 59 

 60 

AP 160315-02  Rapport Ideat gebruiken wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij het FSP. 61 

7. Rapport studiesucces 62 
De vraag aan de FSR is om alle aanbevelingen te becommentariëren. 63 

Aanbeveling 1: Lodewijk vindt dat de slogans niks met de aanbevelingen te maken hebben. 64 
Jorien vindt dat de manier waarop de herkansing op de faculteit zijn ingedeeld een nu of nooit 65 

karakter hebben  en ze kan zich hier niet in vinden.     66 

 Aanbeveling 2: Hannah vindt dat dit op de faculteit niet gebeurt en dat dit zeer nadelig is. De 67 

FSR zet zich hier al voor in. De procedurele regels moeten  uniform en duidelijk zijn.  68 

Aanbeveling 3:deze kan worden geïnterpreteerd als een soort Montessori-systeem. Lucas 69 

vindt dat dit op de faculteit helemaal niet gebeurt. Lodewijk vindt dat digitaal werkboek hier wel 70 

onder valt.          71 

 Aanbeveling 4: Mathijs geeft aan dat dit bij bepaalde vakken is ingevoerd. De FSR vindt dit 72 

positief omdat het niet één momentopname is, maar ook omdat er verschillende manieren van 73 

toetsing kunnen zijn.        74 
 Aanbeveling 5: De FSR vindt dat dit gebeurt op de faculteit. Julia vindt dat het er nu teveel 75 

verplicht wordt gesteld, maar ook dat niet alles vrijblijvend hoeft te zijn. Hannah vindt dat als je 76 
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naar de werkgroep gaat dat het prima is als daar regels aan worden gekoppeld. Je mag hier echter 77 

geen gevolgen aan verbinden voor het tentamen: je moet ook zonder werkgroepen je tentamen 78 

kunnen maken.        79 

 Aanbeveling 6: dit gebeurt heel veel op de faculteit. Voorbeelden zijn matching en het men-80 

toraat. Het mentoraat is een groot succes.       81 

 Aanbeveling 7: Hannah geeft aan dat dit gebeurt omdat er een relatief saai vak is tijdens de 82 

open dagen voor eerstejaars en dat ze proberen verschillende (studenten)sprekers aan het woord 83 

te laten. Jorien geeft aan dat het voor de masters niet heel nuttig is. Maurits geeft aan dat er bij 84 

international criminal law een representatieve voorlichting was. Julia concludeert dat de faculteit 85 

er wel mee bezig is en dat het steeds beter gaat.     86 
  Aanbeveling 8: dit is matching, dus dat heeft iedereen op de UvA. Voor de master 87 

hoeft dit niet.         88 

  Aanbeveling 9: onze faculteit heeft geen zin in schakelprogramma’s dus weren ze 89 

alle HBO studenten. Op deze faculteit wordt het dus niet gedaan. Laura geeft aan dat er ook ge-90 

woon geen geld voor is. Hannah hoorde van geneeskundestudent die een schakelprogramma 91 

Rechtsgeleerdheid volgt dat er heel veel moeilijke vakken tegelijkertijd moeten worden gevolgd, 92 

waardoor slagen bijna onmogelijk lijkt.    93 

Aanbeveling 10: dit gaat over de Intreeweek. De FSR geeft aan dat dit niet is gebeurd en dat 94 

dat niet erg is.         95 

 Aanbeveling 11: dit gaat over 8-8-4. Iedereen is het hier niet mee eens. Het is vervelend dat 96 
er geen tijd is om het te laten bezinken. Ook kan het vervelend zijn om drie vakken tegelijk te 97 

volgen en dat de herkansing zo snel volgt.      98 

 Aanbeveling 12: er is een BSA en dit loopt prima. Het is wel raar dat het per faculteit ver-99 

schillend is hoe streng er wordt geoordeeld.     100 

 Aanbeveling 13: Hannah vindt dat de studieadviseurs zo slecht zijn op de faculteit dat je er 101 

niks aan hebt. Hannah vraagt of de FSR geïnteresseerd is in een onderzoek naar de studieadvi-102 

seurs. De FSR reageert hier positief op. Mathijs geeft als tip om hier op Facebook naar te vragen.103 

 Aanbeveling 14: Hannah zou het fijn vinden om ook in hogere jaren een tutor te hebben, met 104 

het oog op toekomst-oriëntatie. Julia geeft aan dat het wel heel veel geld kost en dat dit nadelig 105 
is. Sacha stelt voor om te kijken of het mogelijk is om dit ook bij de studieadviseur te leggen. Dit 106 

is wel meer nodig bij de master dan bij de bachelor. Hannah geeft nog aan dat het op andere fa-107 

culteiten wel gebeurt.   108 

Aanbeveling 15: dit is het wetsvoorstel.     109 

 Aanbeveling 16:  Er wordt vooral diversiteit georganiseerd voor honours- en excellente stu-110 

denten. Wel is er ALF voor studenten met een 6,5 gemiddeld, maar dit zou meer uitgebreid mo-111 

gen worden.Voor alle studenten in het algemeen is het dus te beperkt   Aanbe-112 

veling 17: Lucas geeft aan dat dit ingaat tegen het plan van de Examencommissie. Aanbe-113 

veling 18: Lucas legt uit dat dit bijvoorbeeld is het verdienen van je onderzoekstijd met onder-114 

wijs geven. Julia ziet dit niet als het belonen van betere onderwijspresentaties, maar gewoon het 115 
belonen van onderwijs. Hannah benadrukt dat we nog steeds niet goed weten hoe het met BKO’s 116 

en SKO’s zit, dus dat het lastig is om hier heel veel over te zeggen. Lodewijk geeft aan dat hij 117 

hier nog informatie over moet krijgen van Dirk.     Aanbe-118 

veling 19: rapport Ideat is gebeurd. Lucas noemt bestuursrecht als bottleneck vak. Hij vindt het 119 

een belangrijk aandachtspunt voor de studeerbaarheid van je programma. Dit is goed om te be-120 

handelen bij het bachelorcurriculum. 121 

Aanbeveling 20:Julia noemt PPLE. Hannah legt uit dat dit selectieve bachelors kunnen zijn.  122 
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8. Dossierverdeling 123 

Wordt niet besproken.  Onderzoek studieadviseurs had hier ook behandeld moeten wor-124 

den. 125 

9. Nabespreking OV 126 

Sacha vond het gezellig, Mathijs ook. Sacha vond het verbazingwekkend dat Zieck zei dat de 127 

FSR niet meer mag reageren. Hannah vond het wel positief dat het BO aangaf dat ze veel hebben 128 

meegenomen. Lodewijk wil wel nog afwachten hoeveel ze precies hebben meegenomen. Han-129 

nah vindt het positief dat het bestuur aan de kant van de FSR staat wat betreft Examencommis-130 

sie. Mathijs vond dat het dreigen van Lucas met verdere acties misschien meer tegen de Exa-131 

mencommissie had gemoeten. Lucas legt uit dat hij dit alleen zei om het BO te alarmeren, voor-132 

dat verdere stappen worden ondernomen. Dan zou het BO dit meenemen in hun eigen gesprek-133 

ken met de Examencommissie. Julia wil benadrukken dat als ze niet buiten hun bevoegdheden 134 

zijn gegaan, er geen juridische stappen zijn die de FSR kan ondernemen. Als de FSR dan nog 135 

steeds stennis gaat schoppen is het kinderachtig. Jorien wil wel dat los van de bevoegdheden 136 

van de Examencommissie, de FSR zich hard kan maken voor problemen van studenten. Hannah 137 

vond het jammer dat het belangrijkste punt van deze discussie, namelijk de positie van de Exa-138 

mencommissie op deze faculteit, verloren ging daar de manier van communiceren van Lucas. 139 

Lucas vindt onafhankelijkheid geen argument voor de FSR om zich neer te leggen bij een be-140 

sluit. Julia vindt dit wel, maar wil wel dat de communicatie wordt verbeterd. Lodewijk vindt dat 141 

er wel beseft moet worden dat het een onafhankelijk orgaan is en dat de FSR hier ook ruimte 142 

voor moet geven. Als het er echt op aan komt kan hier eventueel wel tegenin worden gegaan. Er 143 

spelen verschillende meningen over dit punt. Lucas wil het later ook gezamenlijk nog hebben 144 

over de werkgroepruimtes in de kelder van REC A. 145 

 146 

AP 160315-03 ondergrondse werkgroepruimtes worden volgend weekend geagendeerd. 147 

10. Intern budget 148 

Wordt niet besproken. 149 

11. Inwerkweekend 150 

Hannah wil graag opnieuw stemmen aangezien Hannah niet kan bij de gekozen weekenden. 151 

Hannah wil ook benadrukken dat zij vindt dat de inhoud het doel blijft en dat mensen die zich 152 

daar niet in kunnen vinden niet mee hoeven. Het gaat om de nieuwe raad en niet om de huidige 153 

raad. Ook is het niet van belang dat iedereen van de huidige raad aanwezig is. Julia geeft aan dat 154 

we de vrijdag moeten pakken voor gezelligheid.  155 

 156 

Laatste weekend mei: Julia kan niet, 7 andere mensen wel + Alessandro.   157 

4-5 juni Hannah, Mathijs, Catherine, Lucas wel, maar Sacha en Jorien niet.  158 

10-11 juni kan Hannah niet. 159 

11-12 juni Catherine alleen op zaterdag, Hannah niet. De rest kan wel. 160 

25-26 juni Julia kan er zaterdag niet zijn, Mathijs weet het nog niet. Sacha, Jorien, Lodewijk 161 

en Catherine kan. Hannah liever niet.   162 

 163 

 164 
Door de hevige discussie die ontstaat wordt er niks besloten over dit onderwerp. Iedereen zet ver-165 

wachtingen en wensen voor het inwerkweekend op papier en het wordt volgende week weer bespro-166 

ken.  167 
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 168 

AP 160315-04 Iedereen zet verwachtingen en wensen voor het inwerkweekend op pa-169 

pier en het wordt volgende week weer besproken.  170 

 171 

 172 

12. Avond FSR 173 

De beste optie lijkt nu maandag 28 maart. 174 

13. Wvttk 175 

Klacht extra tijd. Wordt ook volgende week besproken. Hannah geeft als tip dat deze per-176 

soon gewoon door moet blijven zeuren.  177 

 178 

AP 160315-05 de klacht extra tijd wordt volgende vergadering besproken. 179 

 180 

Datum vergaderen. Alle aanwezigen kunnen op dinsdag om 18:00 blijven vergaderen.  181 

14. Rondvraag 182 

 183 

Niet besproken/moet nog duidelijk worden afgesproken: 184 

- Conflict Examencommissie 185 

- Ondergrondse werkgroepruimtes 186 

- Dossierverdeling (inclusief dossier Studieadviseurs) 187 

- Intern budget 188 

- Avond FSR 189 

- Klacht extra tijd. 190 

 191 
Hannah sluit de vergadering om 20:11.  192 

Actiepunten 193 

AP 151130-06 Er zullen flyers worden gemaakt om uit te delen. De eerste editie met OER 194 

artikelen. 195 

AP 160202-02 Mathijs gaat achter de studieverenigingen aan i.v.m. de verhuizing. 196 

AP 160202-06 HR G(O)V wordt op papier gezet voor de volgende GV. 197 

AP 160202-08 Alessandro vertelt over stilteruimte en lezingen. 198 

AP 160202-09 Emre neemt volgende week contact op met Salomons over zijn digitale 199 

plannen met de faculteit.  200 

AP 160202-13 Mathijs zal tijdens zijn contact op met de studieverenigingen het profile-201 

ringsfonds ook meenemen. 202 

AP 160902-04 Hannah en Julia gaan een brief opstellen met de bezuinigende faculteiten. 203 

AP 160902-10 Sacha mailt du Perron over arbeidsrecht in inleiding in het privaatrecht. 204 

AP 160902-11 Op de volgende OV wordt gevraagd hoe het zit met de houdbaarheid van 205 

tentamencijfers. 206 

AP 160216-02 Evaluatie studentassessoren komt op de agenda. 207 

AP 160216-10 Hannah en Lucas werken aan het dossier overdracht. 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 160223-09 Lucas schrijft een interview en stuurt dit rond. Mathijs en Lodewijk maken 214 

een afspraak met Nollkaemper voor de volgende vergadering.  215 

AP 160301-01 Lodewijk mailt het raadsstandpunt over de campagne financiering naar 216 

de CSR. 217 

AP 160301-02 Iedereen kijkt voor vrijdagavond 4 maart naar de OV notulen. 218 

AP 160301-03 PR mailt Ine van Zeeland met een berichtje over de verkiezingen voor in 219 

het studentennieuws.  220 

AP 160301-04 Iedereen mailt voor morgen 18:00 zijn/haar mening over de voorinveste-221 

ringen naar Julia. Julia zal vervolgens een mail over schrijven naar de CSR. 222 

AP 160301-05 Hannah mailt de CSR over de OC-leden. 223 

AP 160301-06 Jorien mailt het mailtje van Claire door naar Julia en Hannah door  224 

AP 160301-07 Het plan samenwerking studieverenigingen wordt verder uitgewerkt op 225 

papier. 226 

AP 160308-01 Rapport studiesucces komt volgende week op de agenda. Iedereen heeft 227 

het dan voorbereid. 228 

AP 160308-03 Julia loopt (met Hannah) langs Joke om de agenda toe te lichten en mailt 229 

de brief aan de Examencommissie door naar Joke. 230 

AP 160315-01 Mathijs stuurt de notulen van het studieverenigingenoverleg rond. 231 

AP 160315-03 ondergrondse werkgroepruimtes worden volgend weekend geagendeerd. 232 

AP 160315-04 Iedereen zet verwachtingen en wensen voor het inwerkweekend op pa-233 

pier en het wordt volgende week weer besproken.  234 

AP 160315-05 de klacht extra tijd wordt volgende vergadering besproken. 235 

 236 

 237 

Pro memorie 238 

AP 160216-08 Medezeggenschapsreglement en faculteitsreglement uitprinten voor in-239 

werkweekend  240 

AP 160216-07 Iedereen leest het faculteitsreglement (studentenraad) voor volgende 241 

week. Er wordt dan gekeken waar de FSR nog aan kan werken. 242 

AP 160308-02 Alle dossierhouders starten een overdrachtsmap in de dropbox. 243 

AP 160315-02  Rapport Ideat gebruiken wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij het FSP. 244 


