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Aanwezig:  Lodewijk van Eeden, Mathijs IJkhout, Hannah van Kolfschooten, Lucas Wolthuis Schee-6 

res, Julia Verheul, Catherine van Es, Mathijs IJkhout, Emre Yüksel en Alessandro Farris.  7 

Afwezig: Sacha van Ligten en Jorien Reestman 8 

Gasten: 9 

Notulist: Nina Visser. 10 

Agenda 11 

1. Opening en vaststellen agenda  12 

Hannah opent de vergadering om 18:38.  13 

2. Vaststellen notulen   14 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. 15 

3. Binnengekomen post 16 

- Nollkaemper is 25 april beschikbaar voor een interview. 17 

- Joke vroeg om de notulen van de OV m.b.t. de Examencommissie zodat ze dit kan agende-18 

ren  19 

- Er is een vraag naar een dossierhoudersoverleg 8-8-4. Mathijs zal zich hiermee bezig hou-20 

den.   21 

- Het nieuwe OC lid is benoemd. 22 

- Verkiezingsdebat. De CSR heeft aangegeven dat alle faculteiten zelf een lijsttrekkersdebat 23 

kunnen organiseren. Het is de bedoeling dat iedereen nog even over deze vorm nadenkt. 24 

4. Mededelingen 25 

- Nina stuurt de OV notulen door. Het is fijn als iedereen daar  26 

- Hannah geeft aan dat het haar niet lukt om stipt om 18:30 aanwezig te zijn op de vergade-27 

ring in verband met werk. Er wordt besloten om toch om 18:30 te blijven beginnen. 28 

- Julia heeft haar inwerktrajectplanning van de LSVB binnen gekregen. Ze wil kijken of we 29 

twee vergaderingen kunnen verplaatsen. 30 
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- Hannah en Julia hebben een gesprek gehad met Dirk over de GOV onderwerpen. Allereerst 31 

zal er worden gevraagd wat het plan is van Nollkaemper de komende tijd. Alle onderwerpen 32 

die de OR heeft voorgesteld blijven staan. Daarnaast is het nu een idee om de laatste OV op 33 

te geven voor een GOV. De GV is 25 april om 17:30. Dirk vertelde dat Otto bezig is met de 34 

ondergrondse werkgroepruimtes en dit wordt een GV onderwerp. Ook zal het tijdens de GV 35 

gaan over de student-docent ratio en het GV reglement.  36 

- De vergadering van 26 april gaat niet door in verband met  koningsnacht. In plaats daarvan 37 

zullen we 25 april na de GOV nog iets langer doorgaan.  38 

 39 

AP 160411-01 Lodewijk en Julia sturen het reglement naar Maarten den Heijer. 40 

5. JB NSE uitslagen 41 

Hannah en Mathijs gaan donderdag 12 mei of vrijdag 13 mei Mieke Vermeulen en Eric van 42 

Vonno. Studenten zijn steeds minder tevreden over de juridische bibliotheek, zoals te zien is in 43 

de NSE.  44 

- Wat maakt de werkplekken nu minder geschikt en hoe kan dat worden verbeterd? Geen ra-45 

men in de kelder, weinig zuurstof in de JB, slecht wifi bereikt achterin de JB en weinig stu-46 

dieplekken zonder computer. 47 

- Hoe kan de beschikbaarheid van werkplekken worden verbeterd? Meer plekken, meer zon-48 

licht en social pressure campagne om afwezige bezetters te weren, zorgen dat overal wifi is 49 

en boeken digitaliseren. Geen creatieve oplossingen met gekleurde aanschuif banken. 50 

- Verklaringen voor dalende rapport cijfer?Geen verandering meubilair, in vergelijking is 51 

REC beter en mooier, studenten meer ontevreden in het algemeen, geen nieuwe boeken/niet 52 

up to date, niemand gaat er heen omdat het altijd vol zit. Idee is om statafels neer te zetten 53 

om boeken in te zien. 54 

- Suggesties dienstverlening verbeteren/cijfers omhoog? Lege werkgroeplokalen als studie-55 

ruimte inzetten.  56 

 57 

AP 160411-02 JB vragen op Facebook stellen. 58 

6. Agenda OV vaststellen 59 

- Stages. 60 

- OER. 61 

- Extra tijd. 62 

- Online werkgroepantwoorden. 63 

 64 

De adviezen moeten voor zondagochtend 12:00 (17 april)af, zodat het op tijd naar Joke kan en ieder-65 

een er nog naar kan kijken.  66 

 67 

AP 160411-03 De adviezen moeten voor zondagochtend 12:00 (17 april)af, zodat het 68 

op tijd naar Joke kan en iedereen er nog naar kan kijken.  69 

AP 160511-04 Catherine stuurt Madeleine een mailtje over de PPLE OER. 70 

7. Commissie D&D 71 

Lucas geeft aan dat er twee kampen zijn: het rapport van de commissie D&D verbindend 72 

verklaren of de instemming van de academische gemeenschap toetsen door middel van een 73 

referendum. Julia vindt dat de commissie te negatief wordt neergezet, aangezien ze met heel 74 

veel partijen moeten praten. Julia wil graag dat het bindend is, omdat ze bang is voor teveel 75 
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kritiek en dat er zo niks verandert. Lucas weigert als academicus een carte blanche te geven aan 76 

een commissie om van alles en nog wat in te voeren. Lodewijk wil niet vooraf gebondenheid 77 

weggeven, maar wel achteraf wel of niet instemmen.  78 

Lucas noemt nog dat het misschien wat achterhaald is, aangezien iedereen is uitgenodigd 79 

voor een conferentie van D&D. In de Folia staat dat de commissie D&D zich gaat buigen over de 80 

UvA/HvA samenwerking. Lucas wil dat de FSR zegt dat de CSR/de COR zich hierover uitlaat. 81 

Hannah wil dat het rapport bindend is, tenzij er zwaarwegende redenen vanuit de CSR/COR 82 

zijn. Lodewijk is bang dat als de COR meedoet, het sowieso niet bindend wordt verklaard. Hij 83 

wil één keer de machtsgreep plegen en daarna komt de democratie. Julia geeft aan dat er nooit 84 

meer democratisering komt als dit rapport niet wordt doorgevoerd. De FSR is verkozen en kan 85 

zo de academische gemeenschap vertegenwoordigen. Mathijs is voor concretisering door mid-86 

del van bepaalde partijen de macht geven om hier over te beslissen. Julia heeft er vertrouwen in 87 

dat het een goed rapport gaat worden. Ook is ze bang dat als teveel mensen er iets over mogen 88 

zeggen, het sowieso er niet doorheen komt, omdat teveel mensen teveel kritiek zullen hebben, 89 

los van de kwaliteit van het rapport. Lucas vindt het raar om democratische middelen door te 90 

drukken op een niet democratische manier. Hannah is niet bang voor de uitkomst van het rap-91 

port, maar voor de manier van onderzoek van D&D. Julia wil dat bekijken de 29ste. 92 

 93 

Lucas wil weten wat hij naar de CSR moet overbrengen. Lodewijk wil dat de CSR het CvB tot abso-94 

lute bindendheid verplicht. Lucas zou het liefst het rapport afwachten.  95 

 96 

AP 160511-05 Iedereen gaat naar de conferentie van de commissie D&D 29 april. 97 

 98 

8. OER voorstellen 99 

Hannah geeft aan dat de nieuwe verwerkte punten niet zijn opgenomen door het bestuur. 100 

Het is nu de vraag of deze FSR alvast nieuwe voorstellen opstuurt of dat het wordt overgedra-101 

gen aan de nieuwe FSR. Lucas vindt niet dat het aan deze raad is om over die OER iets te zeggen. 102 

Lodewijk en Hannah vinden dat het onderdeel is het advies van dit jaar en dat de nieuwe FSR er 103 

altijd nog van af kan wijken. Stemronde: 5 stemmen voor en 3 stemmen tegen. De adviezen 104 

worden alsnog opgesteld voor volgend jaar.  105 

9. Plan van aanpak en argumentatie gesprek Examencommissie 106 

Lucas, Lodewijk, Mathijs en Hannah zullen hier argumenten voor gaan bedenken. 107 

 108 

AP 160511-06 Lucas, Lodewijk, Mathijs en Hannah zullen argumenten bedenken voor 109 

Examencommissie.  110 

 111 

10. CSR update 112 

De CSR is druk bezig geweest met de benoeming van de voorgestelde CvB kandidaten.  113 

11. W.v.t.t.k 114 

- Data vergadering Julia. Dinsdag 3 mei wil graag 19:00 i.pv. 18:30. Iedereen stemt in. 10 mei 115 

wil Julia graag 11 mei van maken. Dit is niet mogelijk.  116 

- FSR vergadering 117 

12. Rondvraag en sluiting 118 

Hannah sluit de vergadering om 20:30 119 
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Actiepunten 120 

AP 151130-06 Er zullen flyers worden gemaakt om uit te delen. De eerste editie met OER  121 

artikelen. 122 

AP 160202-02 Mathijs gaat achter de studieverenigingen aan i.v.m. de verhuizing. Han-123 

nah gaat de mensen stalken die Mathijs niet heeft kunnen bereiken.  124 

AP 160202-13 Mathijs zal tijdens zijn contact met de studieverenigingen het  125 

profileringsfonds ook meenemen. 126 

AP 160902-04 Hannah en Julia gaan een brief opstellen met de bezuinigende faculteiten. 127 

AP 160902-11 Op de volgende OV wordt gevraagd hoe het zit met de houdbaarheid van  128 

tentamencijfers. 129 

AP 160216-02 Evaluatie studentassessoren komt op de agenda. 130 

AP 160216-10 Hannah en Lucas werken aan het dossier overdracht. 131 

AP 160223-09 Lucas schrijft een interview en stuurt dit rond. Mathijs en Lodewijk maken  132 

een afspraak met Nollkaemper voor de volgende vergadering.  133 

AP 160301-05 Hannah mailt de CSR over de OC-leden. 134 

AP 160301-07 Het plan samenwerking studieverenigingen wordt verder uitgewerkt op  135 

papier. 136 

AP 160315-01 Mathijs stuurt de notulen van het studieverenigingenoverleg rond. 137 

AP 160329-03 Er wordt een Moot Court plan geschreven wanneer het nieuwe curriculum 138 

voorstel komt. 139 

AP 160329-04 Iedereen verzamelt zijn oude FSP aantekeningen en mailt dit door naar 140 

Hannah voor 8 april.  141 

AP 160329-05 PR plaatst een vraag over de studieadviseurs op Facebook. 142 

AP 160329-06 Jorien en Lodewijk schrijven voor de OV een advies over extra tijd. 143 

AP 160329-07 Catherine en Alessandro schrijven voor de OV een advies over online 144 

werkgroepantwoorden. 145 

AP 160329-08 Lucas en wellicht Mathijs zullen werken aan een advies over de werk-146 

groepruimtes in de kelder. 147 

AP 160329-09 Lucas en wellicht Julia zullen samen met de OR aan een persbericht wer-148 

ken over de student-docent ratio.   149 

AP 160504-01 Hannah stuurt het mailtje van de JB door en dit komt volgende week op de 150 

agenda. 151 

AP 160504-02 Hannah stelt deze week een overzichtsdocument OER reactie op. 152 

AP 160504-03 Reactie vaststellen OER-voorstellen komt volgende week op de agenda. 153 

AP 160405-04 Afwezigheid vergadering komt volgende week op de agenda. 154 

AP 160411-01 Lodewijk en Julia sturen het reglement naar Maarten den Heijer. 155 

AP 160411-02 PR stelt de JB vragen op Facebook. 156 

AP 160411-03 De adviezen moeten voor zondagochtend 12:00 (17 april)af, zodat het op 157 

tijd naar Joke kan en iedereen er nog naar kan kijken.  158 

AP 160511-04 Catherine stuurt Madeleine een mailtje over de PPLE OER. 159 

AP 160511-05 Iedereen gaat naar de conferentie van de commissie D&D 29 april. 160 

AP 160511-06 Lucas, Lodewijk, Mathijs en Hannah zullen argumenten bedenken voor 161 

Examencommissie.  162 

 163 

Pro Memorie 164 
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 165 

AP 160216-08 Medezeggenschapsreglement en faculteitsreglement uitprinten voor  166 

inwerkweekend  167 

AP 160216-07 Iedereen leest het faculteitsreglement (studentenraad) voor volgende  168 

week. Er wordt dan gekeken waar de FSR nog aan kan werken. 169 

AP 160308-02 Alle dossierhouders starten een overdrachtsmap in de dropbox. 170 

AP 160315-02  Rapport Ideat gebruiken wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij het FSP. 171 


