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 2 
 3 
Aanwezig:  Lodewijk van Eeden, Mathijs IJkhout, Hannah van Kolfschooten, Lucas Wolthuis Schee-4 

res, Emre Yüksel,  Sacha van Ligten, Catherine van Es, Alessandro Farris, Jorien Reestman, Julia 5 

Verheul 6 
Afwezig: 7 

Gasten: Jordi Beckman 8 

Notulist: Nina Visser 9 

Agenda 10 

1. Opening en vaststellen agenda  11 

Hannah opent de vergadering om 18:37 12 

2. Vaststellen notulen  13 

Er zijn geen aanmerkingen op de notulen. 14 

3. Binnengekomen post 15 

- Marco  Loos heeft vanuit de OC’s een mail naar Hannah gestuurd over zijn onvrede 16 

over de samenwerking. Hij was niet blij met de vervangende buddy tijdens een verga-17 

dering en de samenwerking  wat betreft de OER. Er moet worden gekeken hoe dit ver-18 

beterd kan worden volgend jaar. Ook heeft Hannah opgemerkt dat studenten niet vrij 19 

durven te spreken in de vergaderingen, hier moet iets aan gedaan worden. Julia wil 20 

graag dat het meer tweerichting verkeer wordt en niet dat alle verantwoordelijkheid 21 

bij de FSR ligt. Julia wil graag in samenwerking met de OC’s met een plan komen.  22 

- De AS van de OR geeft aan dat de OR positief staat tegenover een presentje voor Zieck. 23 

De vraag is nu hoe en wat er wordt geregeld. Dit wordt een wvttk. 24 

- Het Examencommissiegesprek is volgende week maandag 25 april direct na de OV. Zo-25 

veel mogelijk mensen zullen hier mee naartoe gaan. 26 

- Reactie op de WC-krant. Een studente heeft gereageerd op de oproep uit de WC-krant 27 

over extra punten. 28 

- Reactie op Facebookpost studieadviseur. Een studente heeft uitgebreid verteld over 29 

haar ervaringen met haar studieadviseur. 30 

- Een student had geklaagd over de manier van afronden van cijfers.  31 
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- Hannah heeft van UvA sociaal gehoord dat ze liever geen debat willen, maar wel een in-32 

terview willen, tenzij iedereen een debat wil. 33 

 34 

4. Mededelingen 35 

- GOV. De GOV is verplaatst van 2 mei naar 9 mei.  36 

- Julia is volop bezig met civiel effect voor PPLE. De vakken zijn bijna goedgekeurd door 37 

de Examencommissie. Ze willen twee verschillende programma’s opzetten: komende 38 

studenten en huidige studenten. Er moet nog veel voor worden aangepast, zoals aan-39 

passing van de OER. 40 

- Julia vertelt dat we zijn vergeten te flyeren. Het schuift nu één week op naar maan-41 

dag en dinsdag 25 april en 26 april. 42 

- Emre vertelt dat er een officieel Blended Learning besluit is.  43 

- Voorstel cadeau. Nina stelt voor om een (constitutie)cadeau aan te schaffen, zoals wijn-44 

flessen. Dan heeft de volgende raad ook alvast een voorraad. Nina gaat dit regelen sa-45 

men met Julia en Alessandro 46 

 47 

AP 160419-01 Julia loopt langs van Wolferen om te regelen dat we wijnflessen als cadeau 48 

kunnen kopen. 49 

AP 160419-02 Nina regelt in overeenstemming met Alessandro een voorraad cadeaus 50 

voor de FSR. 51 

 52 

5. CSR update  53 

Lucas vertelt dat de CSR gaat brainstormen over de evaluatie UvA/HvA en bezig is met dag-54 

licht in werkgroepruimtes. Daarnaast is de CSR bezig met de nieuwe bestuurders. 55 

 56 

Hannah geeft aan dat ze haar aantekeningen van het draagvlakgesprek met Nollkaemper 57 

nog een keer gaat bekijken voor de GOV en raadt iedereen aan dit ook te doen. 58 

 59 

Lodewijk zegt toe mee te gaan naar het interview met Nolkaemper. 60 

6. Examencommissie update 61 

Lodewijk vertelt dat de Examencommissie inderdaad onafhankelijk is, maar op dit punt 62 

buiten zijn bevoegdheid is getreden. Ze mogen alleen toetsen aan de OER en over dit punt staat 63 

niks in de OER. 64 

7. Voorbespreken OV 65 

Niemand heeft gereageerd op de adviezen die naar Joke zijn gestuurd maandag. Lodewijk 66 

zal zijn advies bespreken over extra tentamenvoorzieningen. Online werkgroep antwoorden zal 67 

Catherine op zich nemen tijdens de OV.  68 

Hannah wil bij de reactie OER-voorstellen vooral veel vragen stellen. Hannah, Sacha en Jo-69 

rien zullen het voor die tijd nog voorbespreken. Iedereen kijkt voor die tijd nog naar het docu-70 

ment online. Sacha en Jorien zullen dat op zich nemen tijdens de OV. Na de OV zal het echte 71 

advies worden geschreven.  72 

Hannah wil de stages bij de OER bespreken. Lucas zal dit op zich nemen. Stemronde voor 73 

studiepunten voor een stage: 4. Stemronde tegen: 5. Jorien vindt  dat studenten er veel aan 74 

kunnen hebben en dat er in de master duidelijke controle is op de inhoud. Lucas zegt dat er 75 
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gewoon goede criteria moeten worden opgesteld en dat het dan prima is, ook voor de bachelor. 76 

Lodewijk vindt het geen onderdeel van een wetenschappelijk curriculum.  Sacha merkt op dat 77 

er ook wordt gewerkt aan het vaardighedenlint en dat er op de universiteit dus ook een roep is 78 

om praktijkervaring. Lodewijk wil niet dat studenten worden gepusht in de richting van de 79 

juristerij en dat zou wel zo zijn met punten voor de stage. Alessandro vindt dat een stage zonder 80 

onderzoeksaspect een HBO stage is. Op de OV zal in ieder geval worden gevraagd waarom er 81 

wel voor is gekozen in de master en niet in de bachelor. 82 

Hannah vertelt dat Zieck zelf bezig is met gesprekken met de Examencommissie.  83 

Emre wil een vraag stellen over het bachelorcurriculum.  84 

 85 

Jorien wil een ongevraagd advies schrijven over het opnemen van hoorcolleges. Mathijs zal haar 86 

hierbij helpen. 87 

 88 

Nina zal in overeenstemming met Alessandro koekjes regelen voor de OV. 89 

 90 

AP 160902-11 Op de volgende OV wordt gevraagd hoe het zit met de houdbaarheid van  91 

tentamencijfers. Dit zal Lucas op zich nemen. 92 

 93 

 94 

AP 160419-03 Iedereen kijkt voor zaterdagavond 23 april naar het OER-document. 95 

AP 160418-04 Nina zal in overeenstemming met Alessandro koekjes regelen voor de OV. 96 

8. Voorbespreken GV 97 

Hannah wil dat iedereen zoveel mogelijk vragen kan stellen. Julia wil graag dat iedereen die 98 

vragen naar haar stuurt, dan kan zij het bundelen. 99 

Er zullen naambordjes worden gebruikt tijdens de GOV, omdat Nollkaemper de namen niet 100 

kent. 101 

Julia stuurt morgen het reglement naar Maarten den Heijer.  102 

Hannah vraagt of iedereen akkoord is met dat de laatste OV een GOV wordt. Iedereen is ak-103 

koord. 104 

 105 

AP 160418-05 Iedereen mailt dit weekend alle vragen (voor de GOV) aan Nollkaemper 106 

naar Julia en dan bundelt zij ze. 107 

 108 

9. Advies diversiteit 109 

Alessandro wil een advies schrijven over meer diversiteit binnen het curriculum, bijvoorbeeld 110 

binnen de vakken zelf. Catherine vraagt of hij ook naar geografische diversiteit wil kijken. Ales-111 

sandro antwoordt dat dat een ander advies zou zijn. Julia raadt aan om te benoemen dat er 112 

alleen westerse auteurs en perspectieven worden gebruikt. Hannah stelt voor om er een GV 113 

advies van te maken. Catherine vertelt dat er bij PPLE ook over gepraat is. Alessandro wil er ook 114 

een GOV punt van maken en er vervolgens een gezamenlijk advies over te schrijven.  115 

 116 

Alessandro vertelt dat de lijstrekker van UvA sociaal toch wel in debat wil gaan. Hannah licht 117 

toe dat de datum nog niet vaststaat.  118 

 119 

AP 160418-06 Alessandro geeft het budget voor een huisje door aan Julia. 120 
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 122 

10. Huisje inwerkweekend 123 

Alessandro vertelt dat hij nog geen huisje heeft gevonden. Hij zal het budget aan Julia laten 124 

weten, zodat zij ook kan helpen zoeken. Hannah geeft als tip om zo dicht mogelijk bij Amster-125 

dam in de buurt te zoeken. Ook is het belangrijk dat het makkelijk te bereiken is met het OV. 126 

 127 

Hannah heeft een mail gestuurd naar alle partijen over het inwerkweekend.  128 

 129 

11. Master keuzegids 130 

Jordi vertelt over de enquête van de mastergids. De FdR scoort hier niet al te best op. Het BO 131 

heeft naar aanleiding hiervan een prioriteitenlijst opgesteld waar onderzoek naar moet worden 132 

gedaan. Het bestuur is benieuwd naar de mening van de FSR. Jordi komt met het volgende lijst-133 

je: 134 

 135 

- Studiebegeleiding. Er is niks, maar dat is prima. Jorien mist soms informatie. Lucas heeft pro-136 

blemen met trage en slechte communicatie. Emre vertelt over verkeerde boeken die voorge-137 

schreven zijn in de studiegids. Maurits is het niet duidelijk hoe het zit met overlap tussen de 138 

verschillende masters (onduidelijke procesregels).  139 

- Informatievoorziening. Zie vorige punt. 140 

- Mate van betrokkenheid bij de faculteit. Jorien heeft het idee dat mensen wel worden uitgeno-141 

digd om actief mee te doen, bijvoorbeeld op Blackboard. Lucas heeft het idee dat mensen zich 142 

niet deel voelen van een gemeenschap, omdat je andere keuzevakken hebt en mensen elkaar 143 

niet kennen. Sacha geeft aan dat ze zich thuis voelt omdat ze haar bachelor hier heeft gedaan, 144 

maar dat ze zich kan voorstellen dat studenten zich niet echt betrokken voelen als ze hier alleen 145 

voor hun master komen omdat een groot deel van de studenten over het algemeen alleen naar 146 

werkgroep komt en dan weer vertrekt. 147 

-Stage en begeleiding. Jorien geeft aan dat het heel slecht en onduidelijk is. Het is dat zij al wist 148 

dat ze een stage ging lopen en ze dat er naar vroeg, maar als je het niet weet is het niet duidelijk. 149 

Maurits geeft als tip dat docenten vacatures plaatsen, bijvoorbeeld op Blackboard.  150 

- Kwaliteitszorg en reactie op klachten en problemen. Lucas vindt dat de reactie op klachten 151 

slecht is. Mathijs noemt dat de opmerkingenbox werd afgeschoten door het bestuur, dus dat het 152 

bestuur daar niet heel erg voor open staat. 153 

- Voorbereiding beroepsloopbaan. Ontbreekt volgens Sacha, Jorien en Lucas. Maurits komt met 154 

het idee om studenten voor te bereiden op assessments.  155 

- Algemene vaardigheden:  communicatieve vaardigheden en samenwerking. Lucas moet op de 156 

VU wel eens opdrachten in een team doen en hij vindt het belangrijk dat deze vaardigheid 157 

wordt getraind. Lodewijk is het daar niet mee eens. 158 

- Wetenschappelijke vaardigheden. Sacha vindt het matig,  159 

 160 

Jordi zal deze input terugspelen. Hannah vraagt of we deze punten ook op Facebook kunnen 161 

zetten. Jordi zal dit opsturen.  162 

 163 

AP 160418-06  De aandachtspunten master keuzegids komt op Facebook. 164 
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12.   W.v.t.t.k. 165 

- Budget vanavond. Julia is verantwoordelijk voor het eten. 166 

- Bloemen Zieck.  De bloemen worden 50/50 betaald door de OR en de FSR. Hannah gaat 167 

samen met Dirk bloemen kopen. 168 

- Archief/Dropbox adviezen. Nina vraagt of iedereen in de dropbox wil kijken naar docu-169 

menten die mensen missen of er graag in zouden willen hebben. 170 

 171 

AP 160418-07 Hannah regelt samen met Dirk bloemen voor Zieck. 172 

 173 

13.   Rondvraag en sluiting 174 

Actiepunten 175 

AP 160202-02 Mathijs gaat achter de studieverenigingen aan i.v.m. de verhuizing. Han-176 

nah gaat de mensen stalken die Mathijs niet heeft kunnen bereiken.  177 

AP 160202-13 Mathijs zal tijdens zijn contact met de studieverenigingen het  178 

profileringsfonds ook meenemen. 179 

AP 160902-04 Hannah en Julia gaan een brief opstellen met de bezuinigende faculteiten. 180 

AP 160902-11 Op de volgende OV wordt gevraagd hoe het zit met de houdbaarheid van  181 

tentamencijfers. 182 

AP 160216-10 Hannah en Lucas werken aan het dossier overdracht. 183 

AP 160223-09 Lucas schrijft een interview en stuurt dit rond. Mathijs en Lodewijk maken  184 

een afspraak met Nollkaemper voor de volgende vergadering.  185 

AP 160301-07 Het plan samenwerking studieverenigingen wordt verder uitgewerkt op  186 

papier. 187 

AP 160315-01 Mathijs stuurt de notulen van het studieverenigingenoverleg rond. 188 

AP 160329-03 Er wordt een Moot Court plan geschreven wanneer het nieuwe curriculum 189 

voorstel komt. 190 

AP 160329-04 Iedereen verzamelt zijn oude FSP aantekeningen en mailt dit door naar 191 

Hannah voor 8 april.  192 

AP 160329-05 PR plaatst een vraag over de studieadviseurs op Facebook. 193 

AP 160329-06 Jorien en Lodewijk schrijven voor de OV een advies over extra tijd. 194 

AP 160329-07 Catherine en Alessandro schrijven voor de OV een advies over online 195 

werkgroepantwoorden. 196 

AP 160329-08 Lucas en wellicht Mathijs zullen werken aan een advies over de werk-197 

groepruimtes in de kelder. 198 

AP 160329-09 Lucas en wellicht Julia zullen samen met de OR aan een persbericht wer-199 

ken over de student-docent ratio.   200 

AP 160504-01 Hannah stuurt het mailtje van de JB door en dit komt volgende week op de 201 

agenda. 202 

AP 160504-02 Hannah stelt deze week een overzichtsdocument OER reactie op. 203 

AP 160411-01 Lodewijk en Julia sturen het reglement naar Maarten den Heijer. 204 

AP 160411-02 Mathijs stelt de JB vragen op Facebook. 205 

AP 160411-03 De adviezen moeten voor zondagochtend 12:00 (17 april)af, zodat het op 206 

tijd naar Joke kan en iedereen er nog naar kan kijken.  207 

AP 160511-04 Catherine stuurt Madeleine een mailtje over de PPLE OER. 208 
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AP 160511-05 Iedereen gaat naar de conferentie van de commissie D&D 29 april. 209 

AP 160511-06 Lucas, Lodewijk, Mathijs en Hannah zullen argumenten bedenken voor 210 

Examencommissie.  211 

AP 160419-01 Julia loopt langs van Wolferen om te regelen dat we wijnflessen als cadeau 212 

kunnen kopen. 213 

AP 160419-02 Nina regelt in overeenstemming met Alessandro een voorraad cadeaus 214 

voor de FSR. 215 

AP 160419-03 Iedereen kijkt voor zaterdagavond 23 april naar het OER-document. 216 

AP 160418-04 Nina zal in overeenstemming met Alessandro koekjes regelen voor de OV. 217 

AP 160418-05 Iedereen mailt dit weekend alle vragen aan Nolkaemper naar Julia en dan 218 

bundelt zij ze. 219 

AP 160418-06 Alessandro geeft het budget voor een huisje door aan Julia. 220 

AP 160418-07 Hannah regelt samen met Dirk bloemen voor Zieck. 221 

 222 

 223 

Pro Memorie 224 

 225 

AP 160216-08 Medezeggenschapsreglement en faculteitsreglement uitprinten voor  226 

inwerkweekend  227 

AP 160216-07 Iedereen leest het faculteitsreglement (studentenraad) voor volgende  228 

week. Er wordt dan gekeken waar de FSR nog aan kan werken. 229 

AP 160308-02 Alle dossierhouders starten een overdrachtsmap in de dropbox. 230 

AP 160315-02  Rapport Ideat gebruiken wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij het FSP. 231 

 232 


