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 1 
 2 
Aanwezig:  Lodewijk van Eeden, Hannah van Kolfschooten, Lucas Wolthuis Scheeres, Emre Yüksel,  3 

Sacha van Ligten, Catherine van Es, Alessandro Farris, Jorien Reestman 4 

Afwezig: Julia Verheul en Mathijs IJkhout. 5 

Gasten: Jordi Beckman. 6 

Notulist: Nina Visser. 7 

Agenda 8 

1. Opening en vaststellen agenda  9 

Hannah opent de vergadering om 18:05. 10 

2. Vaststellen notulen   11 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. 12 

3. Binnengekomen post 13 

- De Examencommissie nodigt de FSR uit voor een overleg om de standpunten van zo-14 

wel de Examencommissie als de FSR te bespreken. Hannah heeft 25 april om 13:00 15 

voorgesteld, dit is na de OV. 16 

- De CSR maakt een kieswijzer voor centraal niveau en voor onder andere de FdR. Er 17 

kunnen stellingen worden aangedragen waar de partijen iets over moeten zeggen. 18 

Hannah nodigt iedereen uit om hier iets over op te sturen.  19 

- Mark de Jongh van de CSR heeft verschillende mails gestuurd over de verkiezingen. Zo 20 

is er de mogelijkheid voor de FSR om een bijdrage te leveren aan de UB nacht. Hannah 21 

noemt als tip de inwerkdocumenten van de CSR te bekijken voor onze eigen inwerkdo-22 

cumenten.  23 

- Na de OV van 25 april is de OER bespreking met Zieck. 24 

- Er komt een GOV aan, dus moet er een GV worden ingepland. 25 

- De CSR heeft de brief selectieve masters opgestuurd. Helaas zijn de kritiekpunten van 26 

de FSR hier niet in meegenomen. 27 

 28 

AP 160329-01 De GV komt volgende week op de agenda. 29 

AP 160329-02 Iedereen stuurt stellingen op naar de CSR voor de partijen. 30 

 31 
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4. Mededelingen 32 

- Hannah vertelt dat ze met Soeharno over de OER heeft gesproken.  33 

- Intern budget. Alessandro heeft een mail gestuurd over het interne budget. Iedereen is ak-34 

koord.  35 

- Avond FSR. Voorstel is dinsdag 19 april en 26 april (koningsnacht).  36 

- WC Krant. Gijs van de CSR stuurt de centrale stukjes door naar de FdR, zodat de bruikbare 37 

stukjes gekopieerd  worden. Na de vergadering zal iedereen helpen om de WC kranten op te 38 

hangen.  39 

- Blended Learning gesprek. Catherine, Emre en Lucas hebben een gesprek gehad  met Salo-40 

mons over het FSP en de invulling van de voorinvesteringen. Emre en Catherine hebben 41 

aangegeven dat ze in de commissie willen die zich hier mee bezig gaat houden. Ze zijn voor 42 

een vergelijkende studie met betrekking tot de toepassing van Blended Learning in andere 43 

steden. Hannah geeft aan dat ze zich wel moeten beseffen dat ze hier  na de zomer ook nog 44 

mee bezig zullen zijn. Catherine licht toe dat er plannen liggen voor duurzame Blended Le-45 

arning toepassing, zodat er niet steeds nieuwe uitvoeringen komen. Salomons gaf aan dat 46 

Blended Learning nu te decentraal wordt aangepakt.  47 

-  Pilot flexstuderen. Emre vertelt dat de pilot voor masterstudenten, voor de mensen die 48 

instromen in februari, februari 2017 zal beginnen. Voor de bachelorstudenten zal het 49 

september 2017 beginnen.  50 

- Klacht extra tijd. Hannah stelt voor om de extra tijd onder het nieuwe dossier studie-51 

adviseurs oppakken. Jorien geeft aan dat dit aan de regels ligt, niet aan de studieadvi-52 

seurs. Hannah wil er dan een apart dossier van maken.  53 

- Vergadering 12 april. De vergadering van 12 april  wordt verplaatst naar maandag 11 april 54 

18:30.  55 

- Moot Court. Sacha stelt voor om  dit bij de nieuwe curriculum voorstellen ter sprake te 56 

brengen. Hannah stelt voor om dit samen met Sacha op papier te zetten en te bespreken met 57 

Maaike Steen. 58 

 59 

AP 160329-03 Er wordt een Moot Court plan geschreven wanneer het nieuwe curri-60 

culum voorstel komt. 61 

5. CSR update  62 

De CSR heeft draagvlakgesprekken gehad met de nieuwe CvB kandidaten. Lucas is bezig 63 

met de UB nacht. Daarnaast vraagt Lucas wat de FSR vindt van het bindend maken van de ad-64 

viezen van onderzoekscommissies voor de UvA. Hannah kan zich hier niet in vinden. Ze is so-65 

wieso voor decentralisering en ze heeft niet bijzonder veel vertrouwen in de commissie D&D. 66 

Lodewijk denkt wel dat het goed is, de CSR kan dan altijd nog de ruimte geven aan het bestuur 67 

om ervan af te wijken. Dat zou een noodoplossing zijn in het geval dat er hele rare of foute din-68 

gen in het rapport staat.  Ook vertelt Lucas dat de huisregels voor de stilteruimtes worden 69 

voorgelegd aan de CSR. Daarnaast is de CSR bezig met de van de brief van Stefan over de be-70 

noemingsprocedure van de OR. Hannah geeft aan dat de FSR al eerder heeft aangegeven dat ze 71 

zich hier ook niet in kunnen vinden. 72 

6. Dossierverdeling 73 

Hannah geeft aan dat er veel dossiers zijn afgelopen: 74 

- OER. Bijna afgelopen. 75 

- Benoeming decaan. Allen nog evaluaties. 76 
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- ILSC. Verhuisd naar diversiteit. 77 

- Digitale tentamens. 78 

- Studenten enquête. 79 

- Selectieve masters.  80 

- Voorinvesteringen.  81 

- Profileringfonds. 82 

 83 

Nog steeds bezig: 84 

- Financiën. 85 

- Huisvesting. 86 

- PR. 87 

- OC’s.  88 

- PPLE. 89 

- Democratisering.  90 

- Diversiteit. 91 

- Digitalisering.  92 

- Curriculum herziening. 93 

- Topsporterregeling. 94 

- Vaardighedenlint. 95 

- Stilteruimte 96 

- FSP. Moet worden verplaatst naar hoofddossiers. De lijstjes hiervoor moeten worden 97 

voorbereid voor de volgende OV. 98 

 99 

AP 160329-04 Iedereen verzamelt zijn oude FSP aantekeningen en mailt dit door naar 100 

Hannah voor 8 april.  101 

 102 

Nieuwe dossiers: 103 

- Dossier studieadviseurs. Sacha en Hannah. 104 

- Extra tijd. Jorien en Lodewijk. Hannah stelt voor om hier een ongevraagd advies over te 105 

schrijven voor de OV.  106 

- Online werkgroepantwoorden. Alessandro en Catherine. Hier wordt ook een onge-107 

vraagd advies over geschreven. Lucas geeft aan dat het ongevraagde advies hierover 108 

van vorig jaar in de dropbox staat.  109 

 110 

AP 160329-05 PR plaatst een vraag over de studieadviseurs op Facebook. 111 

AP 160329-06 Jorien en Lodewijk schrijven voor de OV een advies over extra tijd. 112 

AP 160329-07 Catherine en Alessandro schrijven voor de OV een advies over online 113 

werkgroepantwoorden. 114 

 115 

7. Werkgroepruimtes 116 

Lucas wil Otto van de (C)OR benaderen over de werkgroepruimtes in de kelder van REC-A. 117 

Hij wil als FSR hier een ongevraagd advies over opsturen naar iedereen die hier iets mee te 118 

maken heeft. Lodewijk komt met het idee om studenten hier ook bij te betrekken. Hannah komt 119 

met het idee om dit een GV onderwerp te maken. Lucas gaat hiermee aan de slag samen met 120 

Mathijs. 121 
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AP 160329-08 Lucas en wellicht Mathijs zullen werken aan een advies over de werk-122 

groepruimtes in de kelder.  123 

 124 

8. Student-docent ratio 125 

Lucas geeft aan dat onze faculteit de slechtste ratio van Nederland heeft, namelijk 1 docent 126 

per 55 studenten. Lucas wil hier graag een statement over maken met studenten in de me-127 

dia en naar Dymph. Hannah stelt voor om hier ook een GV onderwerp van te maken en een 128 

gezamenlijk persbericht te maken. Lodewijk geeft aan dat het zonde is om heisa van te ma-129 

ken, omdat het nu eenmaal zo is. Hij wil liever naar creatieve oplossingen zoeken zoals on-130 

derwijs door studenten. Lucas en wellicht Julia zullen zich hiermee bezig houden. 131 

 132 

AP 160329-09 Lucas en wellicht Julia zullen samen met de OR aan een persbericht wer-133 

ken over de student-docent ratio.   134 

 135 

9. W.v.t.t.k. 136 

 137 

AP 160329-10 Rooster flyeren komt volgende week op de agenda. 138 

10. Rondvraag en sluiting 139 

Hannah sluit de vergadering om 19:47. 140 

Actiepunten 141 

AP 151130-06 Er zullen flyers worden gemaakt om uit te delen. De eerste editie met OER  142 

artikelen. 143 

AP 160202-02 Mathijs gaat achter de studieverenigingen aan i.v.m. de verhuizing. 144 

AP 160202-06 HR G(O)V wordt op papier gezet voor de volgende GV. 145 

AP 160202-08 Alessandro vertelt over stilteruimte en lezingen. 146 

AP 160202-09 Emre neemt volgende week contact op met Salomons over zijn digitale  147 

plannen met de faculteit.  148 

AP 160202-13 Mathijs zal tijdens zijn contact met de studieverenigingen het  149 

profileringsfonds ook meenemen. 150 

AP 160902-04 Hannah en Julia gaan een brief opstellen met de bezuinigende faculteiten. 151 

AP 160902-10 Sacha mailt du Perron over arbeidsrecht in inleiding in het privaatrecht. 152 

AP 160902-11 Op de volgende OV wordt gevraagd hoe het zit met de houdbaarheid van  153 

tentamencijfers. 154 

AP 160216-02 Evaluatie studentassessoren komt op de agenda. 155 

AP 160216-10 Hannah en Lucas werken aan het dossier overdracht. 156 

AP 160223-03 Iedereen leest de mail van Iris over de selectieve masters en reageert in  157 

een reply to all. 158 

AP 160223-04 Iedereen gaat langs bij de proeftuin Blackboard. 159 

AP 160223-05 Sacha komt met een plan en een datum(prikker) voor gezelligheid. 160 

AP 160223-06 Hannah mailt de lijst met problemen naar Pieter en Eva.  161 

AP 160223-09 Lucas schrijft een interview en stuurt dit rond. Mathijs en Lodewijk maken  162 

een afspraak met Nollkaemper voor de volgende vergadering.  163 

AP 160301-01 Lodewijk mailt het raadsstandpunt over de campagne financiering naar  164 
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de CSR. 165 

AP 160301-02 Iedereen kijkt voor vrijdagavond 4 maart naar de OV notulen. 166 

AP 160301-03 PR mailt Ine van Zeeland met een berichtje over de verkiezingen voor in  167 

het studentennieuws.  168 

AP 160301-04 Iedereen mailt voor morgen 18:00 zijn/haar mening over de  169 

voorinvesteringen naar Julia. Julia zal vervolgens een mail over schrijven naar de CSR. 170 

AP 160301-05 Hannah mailt de CSR over de OC-leden. 171 

AP 160301-06 Jorien mailt het mailtje van Claire door naar Julia en Hannah door  172 

AP 160301-07 Het plan samenwerking studieverenigingen wordt verder uitgewerkt op  173 

papier. 174 

AP 160308-01 Rapport studiesucces komt volgende week op de agenda. Iedereen heeft  175 

het dan voorbereid. 176 

AP 160308-03 Julia loopt (met Hannah) langs Joke om de agenda toe te lichten en mailt  177 

de brief aan de Examencommissie door naar Joke. 178 

AP 160315-01 Mathijs stuurt de notulen van het studieverenigingenoverleg rond. 179 

AP 160315-03 ondergrondse werkgroepruimtes worden volgend weekend geagendeerd. 180 

AP 160315-04 Iedereen zet verwachtingen en wensen voor het inwerkweekend op  181 

papier en het wordt volgende week weer besproken.  182 

AP 160315-05 de klacht extra tijd wordt volgende vergadering besproken. 183 

AP 160329-01 G(O)V komt volgende week op de agenda. 184 

AP 160329-02 Iedereen stuurt stellingen op naar de CSR voor de partijen. 185 

AP 160329-03 Er wordt een Moot Court plan geschreven wanneer het nieuwe curriculum 186 

voorstel komt. 187 

AP 160329-04 Iedereen verzamelt zijn oude FSP aantekeningen en mailt dit door naar 188 

Hannah voor 8 april.  189 

AP 160329-05 PR plaatst een vraag over de studieadviseurs op Facebook. 190 

AP 160329-06 Jorien en Lodewijk schrijven voor de OV een advies over extra tijd. 191 

AP 160329-07 Catherine en Alesandro schrijven voor de OV een advies over online 192 

werkgroepantwoorden. 193 

AP 160329-08 Lucas en wellicht Mathijs zullen werken aan een advies over de werk-194 

groepruimtes in de kelder. 195 

AP 160329-09 Lucas en wellicht Julia zullen samen met de OR aan een persbericht wer-196 

ken over de student-docent ratio.   197 

AP 160329-10 Rooster flyeren komt volgende week op de agenda. 198 

 199 

 200 

 201 

Pro Memorie 202 

 203 

AP 160216-08 Medezeggenschapsreglement en faculteitsreglement uitprinten voor  204 

inwerkweekend  205 

AP 160216-07 Iedereen leest het faculteitsreglement (studentenraad) voor volgende  206 

week. Er wordt dan gekeken waar de FSR nog aan kan werken. 207 

AP 160308-02 Alle dossierhouders starten een overdrachtsmap in de dropbox. 208 

AP 160315-02  Rapport Ideat gebruiken wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij het FSP. 209 


