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Aanwezig:  Lodewijk van Eeden, Hannah van Kolfschooten, Lucas Wolthuis Scheeres, Emre Yüksel, 5 

Jorien Reestman, Julia Verheul. 6 

Afwezig: Mathijs IJkhout, Catherine van Es, Alessandro Farris en Sacha van Ligten. 7 

Gasten: Laura Benner 8 

Notulist: Nina Visser 9 

Agenda 10 

1. Opening en vaststellen agenda  11 

Hannah opent de vergadering om 19:05. 12 

2. Vaststellen notulen  13 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. 14 

3. Binnengekomen post 15 

- Joke de Vries heeft de reactie van de onderwijssecretariaten op het advies over extra 16 

tijd doorgestuurd. Ook heeft ze de reactie van de Examencommissie op de OER 17 

doorgestuurd.   18 

- Emre heeft van Joke de Vries gehoord dat ze nog niet weet of er ook niet-juridische 19 

minoren kunnen worden gevolgd in de keuzevak ruimte. Emre vraagt zich af of hij nu 20 

al een advies moet schrijven. Lucas lijkt het handig om nu alvast een standpunt 21 

duidelijk te maken, voordat er door het bestuur besloten is.  22 

- De OR heeft gereageerd op het GV Reglement. Maarten den Heijer geeft aan dat het op 23 

hem overkomt alsof de FSR wel naar een faculteitsraad wil. Lodewijk stelt voor om een 24 

artikel toe te voegen wat de gescheidenheid van de OR en de FSR weergeeft. Hannah 25 

stelt voor om alleen de nieuwe rechten op te nemen. Julia wil wel dat de samenwerking 26 

benadrukt wordt, waar dit kan. Julia ziet de intentie van de GV als dat de twee raden 27 

sterker staan. Volgende week zal worden besloten wat het standpunt van de FSR is.   28 

- Hannah geeft aan dat ze maar één reactie heeft gekregen op haar mail aan de OC’s. 29 
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- Lucas is uitgenodigd door Zieck voor een gesprek over de voorinvesteringen. De datum 30 

is nog niet bekend, maar hij zal het laten weten als dit duidelijk is.  31 

- De Examencommissie heeft afgezegd en stelt nu maandag 23 mei voor om half 11. 32 

Lucas stelt voor om langs Zieck te lopen om aan te kaarten dat het steeds niet lukt. 33 

Hannah zal langs de secretaresses lopen om af te zeggen voor 23 mei en langs Zieck. 34 

- Julia heeft contact met allemaal mensen over de master mogelijkheden voor PPLE 35 

studenten. Ze heeft te horen gekregen dat er maar 2 masters toegankelijk zijn voor 36 

PPLE studenten. Julia geeft aan dat Heather al met Zieck heeft gesproken, maar dat het 37 

het beste zou zijn om een schakelprogramma te volgen voor een master. Julia geeft aan 38 

dat de informatie heel onduidelijk is en dat ze met Zieck zal gaan praten.  39 

 40 

PV 160305-01 Emre stelt een mini-advies op over niet-juridische minoren in de 41 

keuzeruimte.  42 

PV 160305-02 Iedereen leest voor volgende week het GV Reglement en dit komt 43 

volgende week op de agenda.  44 

PV 160305-03 Hannah loopt de langs de secretaresses van de Examencommissie en 45 

Zieck.  46 

 47 

4. Mededelingen 48 

• Kaderbrief. Hannah heeft Nollkaemper gevraagd of de FSR de Kaderbrief mag hebben. 49 

Joke antwoordde dat de brief morgen binnenkomt  en dat de FSR hem dan ook krijgt. 50 

•Emre geeft aan dat hij volgende keer wel alle WC-krant stukken op tijd wil hebben. Nu 51 

moest hij hem alleen in elkaar zetten. 52 

•Nina vraagt of de vergadering van 7 juni naar 8 juni 17:00 kan worden verplaatst  i.v.m. de 53 

JFAS ALV. Iedereen stemt hiermee in. Julia geeft aan dat ze 17 juni niet aanwezig is. 24 juni zal 54 

niet worden vergaderd, tenzij er iets belangrijks voorbij komt. 55 

 56 

5. Voorbereiding GOV 57 

Pieterbas heeft een nieuw document opgestuurd voor de GOV. Hannah vraagt of PR een 58 

berichtje kan zetten op Facebook met een uitnodiging voor de GOV. Om 09:30 is de  59 

voorbespreking met de OR. 60 

Woordvoerders: 61 

- Planning vervolg startdocument: Lucas (en Julia als ze er is) 62 

- Allocatiemodel: Alessandro  63 

- Onderwijs: Emre (Blended Learning en Minoren), Sacha (stages) en Julia/Catherine 64 

(PPLE)  65 

- Huisvesting: Lucas (50 man werkgroep ruimtes). Lucas heeft gehoord van Dymph dat 66 

ondergrondse werkgroepruimtes een facultaire aangelegenheid is. Hij zal dit nog 67 

voorleggen op het vooroverleg maandag.  68 

- Aantrekkelijkheid/binding studenten: Lodewijk  69 

- Medezeggenschap: Julia/Sacha (D&D rapport mening) 70 

 71 

PV 160305-04 Iedereen legt zijn vragen voor de GOV voor via de mail. 72 
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6. Inwerkweekend 73 

Alessandro heeft 3 opties gestuurd voor huisjes, er moet vanavond worden besloten. Jorien 74 

vindt het niet leuk om in twee verschillende huisjes te gaan. Optie 2 valt af omdat het te ver weg 75 

is. Julia trekt lootjes voor optie 1 en 3. Het wordt optie 1.  76 

 77 

Hannah wil dat alle hoofddossierhouders beginnen met alle info verzamelen. Voor het 78 

inwerkweekend moet er een samenvatting zijn van het dossier wat rond gestuurd wordt aan de 79 

nieuwe raadsleden. Iedereen zet zijn/haar overzicht in de dropbox map.  80 

 81 

PV 160305-04 30 mei is de deadline voor dossieroverzichten.  82 

 83 

7. W.v.t.t.k. 84 

-  Examencommissie reactie OER. De antwoorden van de Examencommissie zijn onduidelijk en 85 

soms fout. Lucas raadt Hannah aan om Adrienne de Moor te vragen om advies. Hannah zal hier 86 

achteraan gaan. 87 

8.   Rondvraag en sluiting 88 

Hannah sluit de vergadering om 20:25. 89 

Actiepunten 90 

AP 160202-02 Mathijs gaat achter de studieverenigingen aan i.v.m. de verhuizing. 91 

Hannah gaat de mensen stalken die Mathijs niet heeft kunnen bereiken.  92 

AP 160202-13 Mathijs zal tijdens zijn contact met de studieverenigingen het  93 

profileringsfonds ook meenemen. 94 

AP 160216-10 Hannah en Lucas werken aan het dossier overdracht. 95 

AP 160329-03 Er wordt een Moot Court plan geschreven wanneer het nieuwe curriculum 96 

voorstel komt. 97 

AP 160329-04 Iedereen verzamelt zijn oude FSP aantekeningen en mailt dit door naar 98 

Hannah voor 8 april.  99 

AP 160329-08 Lucas en wellicht Mathijs zullen werken aan een advies over de 100 

werkgroepruimtes in de kelder. 101 

AP 160329-09 Lucas en wellicht Julia zullen samen met de OR aan een persbericht 102 

werken over de student-docent ratio.   103 

AP 160411-01 Lodewijk en Julia sturen het reglement naar Maarten den Heijer. 104 

AP 160511-05 Iedereen gaat naar de conferentie van de commissie D&D 29 april. 105 

AP 160419-01 Julia loopt langs van Wolferen om te regelen dat we wijnflessen als cadeau 106 

kunnen kopen. 107 

AP 160419-02 Nina regelt in overeenstemming met Alessandro een voorraad cadeaus 108 

voor de FSR. 109 

AP 160419-07 Hannah koopt samen met Lucas wilde bloemen voor Zieck. 110 

PV 160305-01 Emre stelt een mini advies op over niet-juridische minoren in de 111 

keuzeruimte.  112 

PV 160305-02 Iedereen leest voor volgende week het GV Reglement en dit komt 113 

volgende week op de agenda.  114 

PV 160305-03 Hannah loopt de langs de secretaresses van de Examencommissie en 115 

Zieck.  116 
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PV 160305-04 Iedereen legt zijn vragen voor de GOV voor via de mail. 117 

 118 

 119 

Pro Memorie 120 

 121 

AP 160216-08 Medezeggenschapsreglement en faculteitsreglement uitprinten voor  122 

inwerkweekend  123 

AP 160216-07 Iedereen leest het faculteitsreglement (studentenraad) voor volgende  124 

week. Er wordt dan gekeken waar de FSR nog aan kan werken. 125 

AP 160308-02 Alle dossierhouders starten een overdrachtsmap in de dropbox. 126 

AP 160315-02  Rapport Ideat gebruiken wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij het FSP. 127 

 128 


