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Aanwezig:  Lodewijk van Eeden, Mathijs IJkhout, Hannah van Kolfschooten, Lucas Wolthuis 5 

Scheeres, Emre Yüksel,  Sacha van Ligten, Jorien Reestman, Catherine van Es en Alessandro Farris 6 

Afwezig: Julia Verheul 7 

Gasten: Jordi Beckman 8 

Notulist: Nina Visser 9 

Agenda 10 

1. Opening en vaststellen agenda  11 

Hannah opent de vergadering 18:35. 12 

2. Vaststellen notulen  13 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. 14 

3. Binnengekomen post 15 

- De bachelorcurriculum commissie vergadering  is morgenochtend van 09:00-11:00 16 

- Lucas heeft de voorstellen voor de voorinvesteringen binnen gekregen en Zieck gaf aan 17 

dat ze er eigenlijk niet achter stond.  18 

- Er is een datumprikker pre-campus overleg, Mathijs zal deze invullen. 27 juni gaat 19 

Mathijs naar het campus overleg. Hannah geeft aan dat ze de JB medewerkers hier ook 20 

voor heeft uitgenodigd. 21 

- 30 mei is er een lunch over de vernieuwingen in het bacheloronderwijs. Sacha, Emre, 22 

Lucas en Nina zullen hier naartoe gaan. Het is van 12:00 tot 14:00.  23 

- De dossierhoudersoverleg OC datumprikker zal worden ingevuld door Sacha en Jorien.  24 

4. Mededelingen 25 

- Advies FSP. Hannah stuurt vanavond de aantekeningen op naar het bestuur. 26 

- Advies ondergrondse werkgroepzalen. Iedereen is akkoord dus dit advies zal Lucas 27 

vanavond naar het bestuur sturen. 28 

- Gesprek Juridische Bibliotheek. De JB was benieuwd naar de oorzaak van de verschillen 29 

tussen de meningen van de masterstudenten en de bachelorstudenten. Mathijs en Hannah 30 
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hebben aangegeven dat klagende mensen eerder de moeite nemen om hun mening te geven 31 

dan studenten die tevreden zijn. Ook waren er een aantal vragen waar Mathijs en Hannah  32 

geen antwoord op hadden. Daarnaast is gesproken over de nieuwe JB. Er zullen 106 in plaats 33 

van 120 studieplekken komen op REC A.  Er bleek bezuinigd te zijn op 34 

rolstoeltoegankelijkheid.  35 

- Evaluatie GV pilot. Hannah stelt voor na de laatste GOV een evaluatie met de OR te 36 

organiseren. Lodewijk wil voor  de GOV  een evaluatie, dan kan het nog besproken worden 37 

met het bestuur. Iedereen gaat hiermee akkoord. Er zal een voorbespreking zijn met de FSR 38 

en een afvaardiging van de FSR zal de uitkomsten van deze voorbespreking overbrengen aan 39 

de OR. Mathijs geeft aan dat er een aantal mensen langs zijn geweest bij Nollkaemper op 40 

verschillende dagen en dat hij er steeds niet is. Als dit zo blijft is het misschien iets om aan te 41 

kaarten op de OV. Lucas geeft aan dat hij hem vandaag nog heeft gezien. 42 

- Selectie student-assistenten. Hannah wil kijken of hier beleid voor is. Lucas weet niet of 43 

dit een probleem is. Hannah, Mathijs en Sacha vinden dat de procedure nu niet transparant is. 44 

Hannah wil een advies schrijven over de openbaarheid. Wellicht kunnen er bepalingen 45 

worden opgenomen in het facultair reglement. Stemronde, voor: 7 en 1 tegen. Lodewijk vindt 46 

het teveel werk voor een docent en vindt dat het onder de vrijheid van de docent valt. 47 

 48 

5. CSR update  49 

De CSR heeft het deze week over de selectieve masters, midterm review en catering. Ook 50 

wordt de studentenassessor nog steeds geëvalueerd. Ook noemt Lucas dat de FdR na de 51 

verhuizing een studieplek/student ratio heeft van 12 op 3500 en PPLE nu 1 op 1 en straks 1 op 52 

2. Lucas wil hier als FdR een statement over maken. Lodewijk wil kijken of er in het algemeen 53 

genoeg studieplekken op de REC campus zijn. Lucas benadrukt dat de studieplekken van PPLE 54 

wel worden afgezonderd door poortjes en dat andere faculteiten dat ook kunnen gaan doen.   55 

 56 

6. Examencommissie 57 

Hannah heeft met Zieck gesproken en zij heeft volgende week een gesprek met Ben Olivier 58 

en Kees Cappon over bevoegdheden van de Examencommissie. Hannah wil heel graag weten 59 

wat er uit dit gesprek is gekomen voordat we een gesprek aangaan met de Examencommissie.  60 

7. Advies keuzeruimte 61 

Iedereen stuurt uiterlijk morgen zijn/haar reactie op het advies van Emre. Hij stuurt het advies 62 

na de opmerkingen aan het bestuur. 63 

 64 

8.  Advies stages 65 
Sacha zal de aantekeningen van Lucas verwerken en zal het dan nog een keer rond sturen voor 66 

akkoord.   67 

11.   W.v.t.t.k. 68 

12. Rondvraag en sluiting 69 

Actiepunten 70 

AP 160216-10 Hannah en Lucas werken aan het dossier overdracht. 71 
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AP 160329-03 Er wordt een Moot Court plan geschreven wanneer het nieuwe curriculum 72 

voorstel komt. 73 

AP 160329-04 Iedereen verzamelt zijn oude FSP aantekeningen en mailt dit door naar 74 

Hannah voor 8 april. MATHIJS, LUCAS, LODEWIJK, CATHERINE en ALESSANDRO. 75 

AP 160329-08 Lucas en wellicht Mathijs zullen werken aan een advies over de 76 

werkgroepruimtes in de kelder. 77 

AP 160329-09 Lucas en wellicht Julia zullen samen met de OR aan een persbericht 78 

werken over de student-docent ratio.  Lucas zoekt iemand met UvA data toegang.  79 

AP 160419-02 Nina regelt in overeenstemming met Alessandro een voorraad cadeaus 80 

voor de FSR. 81 

PV 160305-01 Emre stelt een mini advies op over niet-juridische minoren in de 82 

keuzeruimte.  83 

PV 160305-03 Hannah loopt de langs de secretaresses van de Examencommissie en 84 

Zieck.  85 

PV 160510-01 Sacha /Jorien kijkt wat het idee is van dossierinformatieavond OC’s.  86 

PV 160510-02 Hannah zal vragen of Alessandro . 87 

PV 160510-03 Iedereen mailt 5 vragen voor de Pubquiz naar Hannah voor vrijdag. 88 

PV 160510-04 PR promoot de Pubquiz op Facebook.  89 

PV 160510-05 Emre schrijft een advies keuzeruimte en mailt dit uiterlijk zondagavond 90 

naar iedereen.  91 

PV 160510-06 Sacha schrijft een advies stages en mailt dit uiterlijk zondagavond naar 92 

iedereen.  93 

PV 160510-07 PPLE komt volgende week op de agenda. 94 

 95 

 96 

Pro Memorie 97 

 98 

AP 160216-08 Medezeggenschapsreglement en faculteitsreglement uitprinten voor  99 

inwerkweekend  100 

AP 160216-07 Iedereen leest het faculteitsreglement (studentenraad) voor volgende  101 

week. Er wordt dan gekeken waar de FSR nog aan kan werken. 102 

AP 160308-02 Alle dossierhouders starten een overdrachtsmap in de dropbox. 103 

AP 160315-02  Rapport Ideat gebruiken wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij het FSP. 104 

 105 


