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

Scheeres, Emre Yüksel,  Sacha van Ligten, Jorien Reestman en Julia Verheul. 5 

Afwezig: Catherine van Es en Alessandro Farris. 6 
Gasten: Jordi Beckman 7 

Notulist: Nina Visser 8 

Agenda 9 

1. Opening en vaststellen agenda  10 

Hannah opent de vergadering om 18:43 11 

2. Vaststellen notulen  12 

Er zijn geen aanmerkingen op de notulen. 13 

3. Binnengekomen post 14 

- De Examencommissie heeft gevraagd of Hannah kan antwoorden op hun uitnodiging. 15 

Hannah wil elke woensdag tot en met vrijdag op geven als beschikbaar.  16 

- Salomons gaf aan dat hij dacht dat Sacha’s vragen de officiële reactie was. Joke vroeg of 17 

de FSR de antwoorden van de Examencommissie op de OER al had ontvangen, omdat 18 

er vragen aan Arthur dubbel waren. Nina zal antwoorden dat de FSR de antwoorden 19 

van de Examencommissie niet bevredigend vond. 20 

- Er is een uitnodiging voor het dossierhoudersoverleg inwerkweekend. Afhankelijk van 21 

het voorzittersoverleg deze week zal iemand van de FSR hier naartoe gaan. Ook is er 22 

een dossierinformatie avond OC’s. Sacha en Jorien zullen uitzoeken wat hiervan de 23 

bedoeling was. Als laatst is er een dossierhoudersoverleg honours. Hannah zal vragen 24 

Alessandro hier naartoe wil. 25 

- Claire heeft de Bachelor OC vergadering notulen doorgestuurd. 26 

- De Kaderbrief staat online. 27 

- Er komt een huisvestingsymposium van de ASVA. 28 

- ISO Dag van de Medezeggenschap. Julia zal daar bij zijn. 29 

- Julia heeft nog geen reactie van de aangevraagde offerte voor een huisje. Ze zal gaan 30 

bellen. 31 
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 32 

PV 160510-01 Sacha /Jorien kijkt wat het idee is van dossierinformatieavond OC’s.  33 

PV 160510-02 Hannah zal vragen of Alessandro naar het dossierhoudersoverleg 34 

Honours wil. 35 

4. Mededelingen 36 

- Hannah geeft aan dat de JFAS/FSR Pubquiz volgende week dinsdag om 20:00 is. 37 

Hannah zal de vragen maken en hoopt dat andere raadsleden ook vragen naar haar 38 

mailen. Sacha vraagt of we met de raad meedoen. Dit doen we helaas niet, iedereen die 39 

mee wil doen dient een eigen team te maken. 40 

- Dirk-Jan vertelde aan Julia dat hij een training huisvesting  en bekostiging wil geven 41 

aan de nieuwe FSR.  42 

- Mathijs heeft een gesprek gehad met communicatie over een gemeenschappelijke 43 

agenda van de studieverengingen. Donderdag zal de mevrouw van communicatie  44 

kijken hoe dit op andere faculteiten is geregeld.  45 

 46 

PV 160510-03 Iedereen mailt 5 vragen voor de Pubquiz naar Hannah voor vrijdag. 47 

PV 160510-04 PR promoot de Pubquiz op Facebook.  48 

 49 

5. CSR update  50 

Lucas vertelt dat de CSR heel druk is met de verkiezingen. De CSR zal het gaan hebben over 51 

de UvA/HvA evaluatie en de studentenassessor evaluatie. Ook zullen ze het hebben over de 52 

kaderbrief. Julia vraagt of de CSR iets gaat doen met Atzo Nicolai. Lucas geeft aan dat dit nog 53 

open ligt.  54 

 55 

6. Nabespreking GOV 56 

Julia vond de GOV verbazingwekkend goed gaan, ze was blij met het vooroverleg met de OR 57 

en ze complimenteert Hannah met het goede leiden van de GOV. Julia was ook blij met de twee 58 

onvoorbereide agendapunten. Ze vond André positief direct, wel schrok ze van zijn reactie op 59 

PPLE. Julia is bang dat hij teveel bezig is met de faculteit op de schop nemen, terwijl hij zich 60 

bezig moet houden met de financiële zorgen. Lucas geeft aan dat hij zich wel kon vinden in de 61 

zorgen van Nollkaemper over de concurrentie met PPLE wanneer zij civiel effect krijgen. Jorien 62 

vindt dat je PPLE en Rechtsgeleerdheid niet met elkaar kan vergelijken.  PPLE en civiel effect 63 

wordt verder besproken bij wvtkk. Emre vond de antwoorden van de keuzeruimte tegenvallen, 64 

maar vond Nollkaemper een fijne gesprekspartner. Jorien en Sacha geven aan dat het fijn was 65 

dat hij zo open was, maar vragen zich af in hoeverre hij deze toezeggingen zal nakomen omdat 66 

hij sprak vanuit zichzelf en niet vanuit het bestuur. Julia vindt dat we niet negatief commentaar 67 

moeten verzinnen, waar dat niet nodig is. Lodewijk vond de formulering van Nollkaemper 68 

tegenvallen en hij had het idee dat hij zich verdekt opstelde door steeds zijn eigen mening te 69 

geven. Lucas sluit zich aan bij Julia, Nollkaemper heeft gewoon gezegd wat hij vindt. Er zijn in 70 

ieder geval aanknopingspunten voor discussie met het bestuur. Julia vond dat de PPLE kwestie 71 

aangaf dat hij niet bang was om in gesprek te gaan. Sacha kon zich niet vinden in de 72 

keuzeruimte. Jorien had niet het idee dat haar visie voor de faculteit overeen kwam met zijn 73 

visie. Hannah was positief verrast over bepaalde punten. Wel vond ze zijn verhaal inhoudelijk 74 

tegenvallen. Ze had het idee dat hij nog niet doorhad hoeveel tijd sommige projecten kosten.   75 

 76 
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Jordi geeft aan dat Nollkaemper heeft gevraagd of de FSR 20 juni beschikbaar is voor een 77 

GOV over het FSP. 78 

 79 

7. Update gesprek bachelorcurriculum  80 

Lucas gaf aan dat iedereen het overal wel over eens was, behalve het 5e semester. 81 

Vervolgens ontstond er een hevige discussie en begon iedereen voorbehouden te maken. Wel 82 

kon iedereen zich vinden in het behouden van fiscaal recht en de buitenlanduitwisseling voor 83 

30 EC. De status van de groep was ook nog niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende 84 

meningen over wat de minor moet zijn.  Hannah geeft aan dat de argumenten van Lucas en haar 85 

waren dat er al genoeg verplichte vakken zijn en dat behoefte bestaat aan andere faculteiten en 86 

universiteiten. Iedereen gaf aan nog niet over deze argumenten nagedacht te hebben.  87 

 88 

8. Reglement GV 89 

Julia vraagt of we de rechten moeten benoemen in het reglement. Julia is bang om een stem 90 

te verliezen wanneer er aparte adviezen worden gestuurd. Jorien en Lodewijk zijn bang dat 91 

de FSR eigen geluid verliest op die manier. Emre is bang dat op sommige punten de 92 

belangen te ver uit elkaar liggen. Julia denkt dat een oplossing zou zijn een minimum 93 

stempercentage aan te houden. Hannah wil een evaluatie afwachten voordat er een 94 

reglement komt. Julia geeft aan dat we dan begin juni moet evalueren. 95 

 96 

9. Advies keuzeruimte 97 

Hannah wil zo snel mogelijk dit advies indienen. Emre stuurt een conceptadvies 98 

keuzeruimte voor de volgende vergadering. Volgende week zal het worden opgestuurd. Julia wil 99 

brede thema’s zoals interdisciplinariteit, breed geschooldheid, T-shaped lawyer en 100 

eurocentrisch perspectief. Julia wil niet dat de populariteit mee moet wegen. Sacha geeft als tip 101 

dat Salomons laatst tijdens een bespreking met het argument kwam dat het een bachelor 102 

Nederlands recht is. Julia lijkt het beter om een apart advies diversiteit te schrijven.  103 

 104 

PV 160510-05 Emre schrijft een advies keuzeruimte en mailt dit uiterlijk 105 

zondagavond naar iedereen.  106 

 107 

 108 

10.  Advies stages 109 

Lucas denkt dat de FSR moet zeggen dat stages in de bachelor moeten kunnen, wanneer de 110 

inhoud gecontroleerd kan worden . Stemronde: 5 stemmen voor. Sacha zal dit advies 111 

schrijven. 112 

 113 

PV 160510-06 Sacha schrijft een advies stages en mailt dit uiterlijk zondagavond 114 

naar iedereen.  115 

 116 

11. Inwerkweekend programma 117 

Hannah en Julia leggen hun plan uit. Julia wil dat er aandacht wordt besteed aan 118 

verwachtingen van de nieuwe raad. Ook zal er een simulatie worden gemaakt.  119 

 120 

12. JFAS Almanak 121 
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Nina schrijft een stukje voor de JFAS Almanak.  122 

12.   W.v.t.t.k. 123 

- PPLE komt volgende week op de agenda. 124 

- 20 juni GOV, Mathijs kan, maar liever niet. Sacha kan, Jorien waarschijnlijk niet. Lucas kan. 125 

Julia weet het nog niet zeker. Hannah kan niet, maar dan moet iemand anders voorzitten. Lucas 126 

geeft aan dat Dirk aan de beurt is. Jordi zal vragen of het diezelfde week kan op woensdag, 127 

donderdag of vrijdag.  128 

 129 

PV 160510-07 PPLE komt over twee weken op de agenda. 130 

13. Rondvraag en sluiting 131 

Hannah sluit de vergadering om 20:25.  132 

Actiepunten 133 

AP 160202-02 Mathijs gaat achter de studieverenigingen aan i.v.m. de verhuizing. 134 

Hannah gaat de mensen stalken die Mathijs niet heeft kunnen bereiken.  135 

AP 160202-13 Mathijs zal tijdens zijn contact met de studieverenigingen het  136 

profileringsfonds ook meenemen. 137 

AP 160216-10 Hannah en Lucas werken aan het dossier overdracht. 138 

AP 160329-03 Er wordt een Moot Court plan geschreven wanneer het nieuwe curriculum 139 

voorstel komt. 140 

AP 160329-04 Iedereen verzamelt zijn oude FSP aantekeningen en mailt dit door naar 141 

Hannah voor 8 april. MATHIJS, LUCAS, LODEWIJK, EMRE, CATHERINE en ALESSANDRO. 142 

AP 160329-08 Lucas en wellicht Mathijs zullen werken aan een advies over de 143 

werkgroepruimtes in de kelder. 144 

AP 160329-09 Lucas en wellicht Julia zullen samen met de OR aan een persbericht 145 

werken over de student-docent ratio.  Lucas zoekt iemand met UvA data toegang.  146 

AP 160419-02 Nina regelt in overeenstemming met Alessandro een voorraad cadeaus 147 

voor de FSR. 148 

AP 160419-07 Hannah koopt samen met Lucas wilde bloemen voor Zieck. 149 

PV 160305-01 Emre stelt een mini advies op over niet-juridische minoren in de 150 

keuzeruimte.  151 

PV 160305-02 Iedereen leest voor volgende week het GV Reglement en dit komt 152 

volgende week op de agenda.  153 

PV 160305-03 Hannah loopt de langs de secretaresses van de Examencommissie en 154 

Zieck.  155 

PV 160510-01 Sacha /Jorien kijkt wat het idee is van dossierinformatieavond OC’s.  156 

PV 160510-02 Hannah zal vragen of Alessandro . 157 

PV 160510-03 Iedereen mailt 5 vragen voor de Pubquiz naar Hannah voor vrijdag. 158 

PV 160510-04 PR promoot de Pubquiz op Facebook.  159 

PV 160305-04 Iedereen legt zijn vragen voor de GOV voor via de mail. 160 

PV 160510-05 Emre schrijft een advies keuzeruimte en mailt dit uiterlijk zondagavond 161 

naar iedereen.  162 

PV 160510-06 Sacha schrijft een advies stages en mailt dit uiterlijk zondagavond naar 163 

iedereen.  164 

PV 160510-07 PPLE komt volgende week op de agenda. 165 
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 166 

 167 

Pro Memorie 168 

 169 

AP 160216-08 Medezeggenschapsreglement en faculteitsreglement uitprinten voor  170 

inwerkweekend  171 

AP 160216-07 Iedereen leest het faculteitsreglement (studentenraad) voor volgende  172 

week. Er wordt dan gekeken waar de FSR nog aan kan werken. 173 

AP 160308-02 Alle dossierhouders starten een overdrachtsmap in de dropbox. 174 

AP 160315-02  Rapport Ideat gebruiken wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij het FSP. 175 

 176 

 177 


