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Aanwezig:  Lodewijk van Eeden, Mathijs IJkhout, Hannah van Kolfschooten, Emre Yüksel, Jorien 5 

Reestman, Catherine van Es, Alessandro Farris,  6 

Afwezig: Julia Verheul, Lucas Wolthuis Scheeres en Sacha van Ligten. 7 

Gasten: Jordi Beckman 8 

Notulist: Nina Visser 9 

Agenda 10 

1. Opening en vaststellen agenda  11 

Hannah opent de vergadering om 17:05. 12 

2. Vaststellen notulen  13 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. 14 

3. Binnengekomen post 15 

- Lucas heeft gevraagd of de FSR de UB nacht kan delen op Facebook. 16 

- Lunch met de rector uitnodiging van de CSR. Dit is 27 juni tussen 12:30 – 13:30. Nina 17 

gaat en Hannah zal dit doorsturen naar Maurits om te kijken of de nieuwe raad 18 

geïnteresseerd is.  19 

- De ASVA zegt het vertrouwen in de op RvT en is een petitie begonnen. De raad zal deze 20 

petitie ondertekenen.  21 

- Joke heeft een lijst opgestuurd met vakken die in de master zullen vervallen. Er wordt 22 

geconcludeerd dat de FSR hier niets tegen kan doen, maar de OC’s wel. Jorien zal dit 23 

nieuws delen met de Nederlandstalige master OC. Lucas stelt voor meer informatie te 24 

vragen voordat er vervolgstappen worden genomen. Hannah  zal vragen hoe dit zit op 25 

de OER bijeenkomst.  26 

- De CSR vraagt om de medewerking voor circle discussions met commissie Diversiteit. 27 

Hannah zal dit doorsturen naar de nieuwe raad.  28 

- De CSR heeft gevraagd of FSR-en geïnteresseerd zijn in meer informatie over BKO’s en 29 

SKO’s. Lodewijk zal hierover contact opnemen met Rosa. 30 
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- De CSR vraagt of de FSR nog aanmerkingen heeft op het huidige Studentenstatuut. 31 

Hannah zal de kwestie van functiebeperkingen doorgeven. 32 

- Joke heeft een organogram opgestuurd. Hannah zal dit doorsturen naar de raad. 33 

- 15 juni zal er een dossierhoudersoverleg zijn over studentassistenten met de CSR. 34 

Mathijs zal hierbij aanwezig zijn. 35 

- Rosa van de CSR heeft aangegeven dat de eisen van decentrale selectie zijn veranderd, 36 

maar dit geldt niet voor PPLE. 37 

- Overdrachtscampusoverleg  was 6 juni, Mathijs heeft deze gemist. 38 

 39 

AP 160608-01 FSR ondertekent petitie tegen RvT. 40 

AP 160608-02 Jorien deelt vervallen vakken met OC.  41 

AP 160608-03 Nina vraagt Joke om achtergrond info over de vervallen vakken. 42 

AP 160608-04 PR deelt de UB nacht op Facebook. 43 

AP 160608-05 Hannah stuurt de circle discussions met commissie DD door naar nieuwe 44 

raad. 45 

AP 160608-06 Hannah stuurt het organorgram door aan de FSR. 46 

AP 160608-07 Hannah mailt de OER reactie naar OC’s. 47 

AP 160608-08 Lodewijk neemt contact op met Rosa van de CSR. 48 

4. Mededelingen 49 

- Notulen. Nina verzoekt iedereen het hele document met de GOV notulen na te kijken. 50 

- Hannah geeft aan dat we onze zetels moeten opgeven. Ze weet alleen niet hoe dit moet. 51 

Julia belt het kiesbureau, Hannah vraagt de CSR.   52 

- Mathijs heeft vrijdag het huisvestingoverleg, hij zal de nieuwe raad meevragen.  53 

- Julia vond het inwerkweekend heel leuk. 54 

- Jorien vraagt wanneer de laatste PV is, dit zal worden besproken bij de zomerplanning. 55 

 56 

AP 160608-09 Iedereen kijkt voor zaterdagavond naar de notulen van de GOV. 57 

5. CSR update  58 

CSR is bezig met mediation met de RvT. Lucas vertelt dat mediation niet heeft geworken. 59 

Vrijdag is er een GV met de COR en daar staat de RvT op de agenda. De ASVA roept op tot het 60 

het opzeggen van het vertrouwen in de RvT. Lucas vraagt wat de FSR wil dat hij eventueel stemt 61 

(voor of tegen vertrouwen opzeggen) op de GV. Een reden om vertrouwen op te zeggen is dat de 62 

RvT heeft nagelaten op en daadkrachtige wijze een vervanger voor Louise Gunning te zoeken. 63 

Ook hebben ze ondanks veler verzoek de evaluatie van de HvA/UvA samenwerking niet willen 64 

starten. Concluderend zal Lucas het vertrouwen opzeggen, tenzij het argument wordt dat RvT’s 65 

überhaupt niet bij een universiteit passen. Iedereen die daar behoefte aan heeft kan zich nog 66 

inlezen en eventueel een andere mening aan Lucas doorgeven.  67 

Ook bespreekt de CSR deze maand Blended Learning en partijfinanciering. 68 

6. PPLE 69 

OER PPLE. Julia heeft vrijdag een afspraak over de OER met Radboud. Er is nog één artikel 70 

wat voor discussie zorgt. 71 

 72 

Civiel effect. Julia benadrukt dat het vervelend is dat Catherine en zij zich al het hele jaar 73 

bezig houden met civiel effect en dat er dan nu ineens mensen tegen dat idee zijn. Ze geeft aan 74 

dat haar indruk is dat niemand zich erg interesseerde voor dit onderwerp en dat het dan 75 
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vervelend is dat er nu wel ineens discussie ontstaat. Het blijkt dat Lucas de enige is die niet veel 76 

voelt voor de civiel effect-regeling voor PPLE. Hij geeft aan dat hij de argumenten van André 77 

sterk vond. Catherine geeft aan dat het voor andere studenten ook mogelijk is om een 78 

schakelprogramma te volgen voor rechten. Lucas vindt dat het kwalijk is van verschillende 79 

excelentieprogramma’s naast elkaar lopen, omdat dit het “normale” diploma degradeert. Jorien 80 

denkt dat ALF en honours grotere boosdoeners zijn dan PPLE. PPLE is namelijk een heel andere 81 

opleiding. Julia legt uit dat je je PPLE bachelor haalt en dat het civiel effect traject daar los van 82 

loopt. Julia geeft aan dat dit jaar 10 mensen denken aan civiel effect denken en volgend jaar 83 

ongeveer 20 van de 50. Julia benadrukt dat er met PPLE is ingestemd en dat de belangen van die 84 

studenten ook moeten worden behartigd. Lucas vindt het een probleem dat PPLE met verlichte 85 

eisen civiel effect kan halen, door de instemming van de Examencommissie. Hannah vindt dat 86 

als er een schakeltraject bestaat voor PPLE, dit ook voor andere studenten zou moeten volgen. 87 

Lodewijk geeft aan dat het voor de andere letters van PPLE wel mogelijk is om masters te 88 

volgen aan faculteiten. Daar hebben andere studenten dus al last van eventuele concurrentie. 89 

Hannah geeft aan dat als er een belofte is gedaan, dat daar aan voldaan moet worden.  De vraag 90 

is dan of we volgende generaties van PPLE civiel effect moeten beloven. Hannah en Emre zijn 91 

voor civiel effect voor PPLE studenten. Hannah vindt dat de optie, ook in een later stadium nog, 92 

open moet staan om voor bijvoorbeeld de advocatuur te kiezen. Lucas wil dat de PPLE aan 93 

dezelfde eisen moet voldoen aan de normale rechtenstudent. Lodewijk vindt niet dat PPLE meer 94 

verbonden is met de rechtenfaculteit, dan andere opleidingen. Ook andere studenten moeten 95 

dan de mogelijkheid hebben om in te stromen.  96 

7. Evaluatie GV 97 

Hannah geeft aan dat 4 juli de GOV is. Jorien benadrukt dat dit over het FSP zal gaan en dat 98 

iedereen daar tijd voor vrij moet maken. We zullen 28 juni voorstellen en als dat niet kan 21 99 

juni. Jorien vraagt of we aan het bestuur kunnen vragen of het FSP voor die tijd kunnen 100 

ontvangen. Nina zal vragen of 20 juni een mogelijkheid is. 101 

 102 

Daarnaast moet er een evaluatie worden ingepland. Dit moet op een PV daarvoor worden 103 

besproken. Er zal dan om 18:30 een half uur een PV zijn en vervolgens een GV met de OR. Dan 104 

zal ook de evaluatie op de agenda komen. IEDEREEN MOET DIE VERGADERING OP TIJD ZIJN. 105 

 106 

Hannah hoorde van Joke dat 8 oktober de begroting wordt voorgelegd. Hannah zal voor de 107 

nieuwe raad een GOV afspreken.  108 

 109 

AP 160608-10 Nina mailt Nollkaemper met de vraag of het FSP 20 juni kan mailen. 110 

AP 160608-11 Hannah spreekt met Joke over de GOV en Nina met Pieterbas. 111 

 112 

8. Nabespreking OV 113 

Julia vond het wel goed gaan. Emre had het idee dat Nollkaemper weinig wist. Jorien 114 

vond het chill dat hij vaak de kant koos van FSR. Hannah vond het kwalijk dat hij de 115 

reactie op de functiebeperkingen niet zelf had geschreven. Jorien wil over wat 116 

overgebleven vragen met Arthur spreken. 117 

 118 

 119 

 120 

 121 
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9. Plan Examencommissie 122 

Hannah benadrukt dat volgende week om 16 juni om 11:00 is de afspraak met de 123 

Examencommissie. Hannah, Lucas, Mathijs en Lodewijk zijn er sowieso bij en spreken 124 

om 10:00 uur af om voor te bespreken.  125 

 126 

10. Vervolgstappen adviezen 127 

Hannah is benieuwd wat we verder gaan doen met de adviezen. 30 EC keuzeruimte is 128 

afgesloten. Stage advies wordt bekeken door het bestuur. Ondergrondsewerkgroep 129 

zalen is, ondanks de rare toezegging van Den Boer, niks meer mee te doen. 130 

Werkgroepantwoorden – Alessandro zal vragen om een reactie van het bestuur. 131 

 132 

AP 160608-12 Alessandro vraagt om een reactie van het bestuur op het advies 133 

werkgroepantwoorden. 134 

 135 

11. Dossiers inwerken 136 

Hannah benadrukt dat ze weinig namen tegenkwam. Iedereen moet hier dingen in 137 

uploaden. 138 

 139 

12. Zomerplanning 140 

Hannah wil weten hoe het zit met iedereens beschikbaarheid voor de FSR in de zomer. 141 

Hannah is vanaf 8 juli echt weg en Julia is ook aan het werk in de zomer. De 142 

verwachting is dat er niks fysieks moet gebeuren, maar als er wel iets is moeten er wel 143 

mensen beschikbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is de sollicitatieprocedure met de 144 

nieuwe studentenassessoren. Lucas is in ieder geval bereikbaar. Ook Jorien is 145 

beschikbaar. Lucas stelt voor om de rest van de raad te machtigen om bijvoorbeeld in 146 

te stemmen met de FSP. Iedereen stemt daarmee in.  147 

 148 

Hannah benadrukt dat de FSR officieel nog niet klaar is met werk in de zomer.   149 

 150 

Julia is waarschijnlijk niet aanwezig op de GOV. 151 

 152 

Hannah wil na 5 juli de zomervakantie inluiden.  Jorien wil na die vergadering nog 153 

uiteten met z’n allen.  154 

 155 

AP 160608-13 Hannah en Julia zullen een lijstje met taken voor de zomer 156 

doorsturen. 157 

 158 

9. Rondvraag en sluiting 159 

Actiepunten 160 

AP 160216-10 Hannah en Lucas werken aan het dossier overdracht. 161 

AP 160329-09 Lucas en wellicht Julia zullen samen met de OR aan een persbericht 162 

werken over de student-docent ratio.  Lucas zoekt iemand met UvA data toegang.  163 

AP 160419-02 Nina regelt in overeenstemming met Alessandro een voorraad cadeaus 164 

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

AP 160531-01 De FNWI-vraag  over het herkansingsbeleid wordt beantwoord. 167 

AP 160531-02 PR deelt vluchtelingen en commissie DD. 168 

AP 160531-03 Hannah, Jorien en Sacha antwoorden Ronald Janse. 169 

AP 160531-04 Hannah neemt contact op midterm review. 170 

AP 160531-05 PR plaatst een vraag op Facebook over de inrichting van de overgebleven 171 

commerciële ruimte. De uitkomst zal worden gecommuniceerd aan Marlies Katenman. 172 

AP 160531-06  Emre maakt de WC- krant voor de volgende vergadering. 173 

AP 160531-07  De deadline voor de WC-krant stukjes:is zondagavond. 174 

AP 160531-08  Emre zet op de site hoe in men in de FSR kan komen (lid van een partij 175 

worden etc). 176 

AP 160531-09  Lodewijk en Jorien schrijven een aanvullend advies (functiebeperkingen) 177 

voor volgende week dinsdag.  178 

AP 160531-10 Iedereen kijkt naar het nieuwe universiteitsreglement en de midterm 179 

review. 180 

AP 160531-11 vragen bachelorcurriculum voor donderdagavond naar Jorien. Iedereen 181 

moet iets sturen.  182 

AP 160531-12 Alessandro maakt een afspraak met Dirk Jan voor de nieuwe raad over 183 

financiën.  184 

AP 160531-13 Alessandro heeft 26 juni het advies over de werkgroepen af. 185 

AP 160608-01 FSR ondertekent petitie tegen RvT. 186 

AP 160608-02 Jorien deelt vervallen vakken met OC.  187 

AP 160608-03 Nina vraagt Joke om achtergrond info over de vervallen vakken. 188 

AP 160608-04 PR deelt de UB nacht op Facebook. 189 

AP 160608-05 Hannah stuurt de circle discussions met commissie DD door naar nieuwe 190 

raad. 191 

AP 160608-06 Hannah stuurt het organorgram door aan de FSR. 192 

AP 160608-07 Hannah mailt de OER reactie naar OC’s. 193 

AP 160608-08 Lodewijk neemt contact op met Rosa van de CSR. 194 

AP 160608-09 Iedereen kijkt voor zaterdagavond naar de notulen van de GOV. 195 

AP 160608-10 Nina mailt Nollkaemper met de vraag of het FSP 20 juni kan mailen. 196 

AP 160608-11 Hannah spreekt met Joke over de GOV en Nina met Pieterbas. 197 

AP 160608-12 Alessandro vraagt om een reactie van het bestuur op het advies 198 

werkgroepantwoorden. 199 

AP 160608-13 Hannah en Julia zullen een lijstje met taken voor de zomer doorsturen. 200 

 201 

 202 

Pro Memorie 203 

 204 

AP 160216-08 Medezeggenschapsreglement en faculteitsreglement uitprinten voor  205 

Inwerkweekend. 206 

AP 160216-07 Iedereen leest het faculteitsreglement (studentenraad) voor volgende  207 

week. Er wordt dan gekeken waar de FSR nog aan kan werken. 208 

AP 160308-02 Alle dossierhouders starten een overdrachtsmap in de dropbox. 209 

AP 160315-02  Rapport Ideat gebruiken wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij het FSP. 210 
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