
 

   Oudemanhuispoort 4-6 

1012 CN Amsterdam 

(020) 525 3446 

fdr@studentenraad.nl 

studentenraad.nl/fdr 

       

 

 Datum 

Tijd 

Dinsdag 14 juni 2016 

18:30 uur aanvang Locatie OMHP A2.01 

Contactpersoon Hannah van Kolfschooten 

E-mail fsr-fdr@uva.nl 

 1 
 2 

 3 
 4 
Aanwezig:  Lodewijk van Eeden, Mathijs IJkhout, Hannah van Kolfschooten, Jorien Reestman, 5 

Alessandro Farris, Sacha van Ligten 6 

Afwezig: Julia Verheul, Lucas Wolthuis Scheeres, Emre Yüksel en Catherine van Es. 7 

Gasten:  8 

Notulist: Nina Visser 9 

Agenda 10 

1. Opening en vaststellen agenda  11 

Hannah opent de vergadering om 18:35. 12 

2. Vaststellen notulen  13 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen.  14 

3. Binnengekomen post 15 

- Claire heeft alle voorzitters van de OC’s de OER reacties van de FSR gemaild. 16 

- Guinevere van de CSR vraagt wat een gepaste vergoeding is voor de WHW meeting.  17 

- Pieterbas heeft aangegeven dat Joke heeft gevraagd of de GOV eerder kan plaatsvinden. 18 

De FSR gaat akkoord met een GOV 4 juli van 09:00 tot 10:30. Nina zal vragen wanneer 19 

het vooroverleg met de OR dan zal plaatsvinden. Het agendaoverleg is 20 juni, de vraag 20 

is wie hier naartoe gaat. 21 

- Zieck heeft een bijzonder aardig antwoord gegeven op de vraag of we uitleg kunnen 22 

krijgen over de keuzevakken die vervallen. Naar aanleiding hiervan zal de FSR een 23 

advies schrijven over het afschaffen van vakken, terwijl ze nog op site staan. 24 

- Nollkaemper heeft geantwoord dat Joke 20 juni het FSP kan doorsturen, terwijl de 25 

medewerkers het vandaag al hebben ontvangen.   26 

 27 

AP 160614-01 Nina zal vragen wanneer de OR een vooroverleg GOV wil plannen. 28 

AP 160614-02 Wie gaat 20 juni naar het agendaoverleg van 12:30 tot 13:30? 29 

AP 160614-03 Alessandro schrijft voor volgende week een conceptadvies over het 30 

afschaffen van vakken terwijl ze nog op de site staan. 31 
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4. Mededelingen 32 

• Bachelorcurriculum. Jorien vertelt dat ze heeft gehoord dat het bachelorcurriculum weer 33 

is aangepast. Moot court wordt een carrousel vak, PFE wordt een eerstejaars vak.   34 

•Honours vrije ruimte. Hannah vertelt dat ze bij het Honourscollege ook vrije keuzeruimte 35 

aan het inperken zijn.  36 

• Stemronde openbaarmaking examencommissie voorstel: 6 voor en 2 tegen (inclusief 37 

navraag afwezigen).  38 

• OER vaststellen. Hannah vertelt dat je de OER elk jaar opnieuw vaststelt en niet alleen de 39 

wijzigingen.  40 

• 5 juli. Jorien wil graag met de raad afsluiten door middel van een etentje na de 41 

vergadering van 5 juli. Er zijn 4 stemmen voor dit van het budget af te doen. Jorien zal hier iets 42 

voor uitzoeken. 43 

• OC’s. Jorien vraagt zich af of iedereen nog contact heeft met z’n buddy’s en als dit het 44 

geval is of iedereen hierover kan updaten.  45 

 46 

AP 160614-04 Jorien zal vragen of iedereen aanwezig is bij het etentje 5 juli en een plek 47 

uitzoeken. 48 

5. CSR update  49 

Zie mail. Hannah vindt het betreurenswaardig dat Lucas dit niet in een mail naar iedereen 50 

heeft gestuurd.  51 

6. Evaluatie GV 52 

Aan de hand van de mail van Julia. 53 

- De evaluatie is bindend.  54 

- Er zal aan de nieuwe raad worden meegegeven dat ze de faculteit moeten inlichten 55 

(weet niet precies wat je hier bedoelt haha). 56 

- De GOV werkt effectief.  57 

- Hannah vindt dat we sterker staan tegenover het bestuur. Lodewijk merkt hier niet 58 

heel veel van. Mathijs geeft aan dat we wel nog tegen de OC’s worden uitgespeeld.  59 

- De verdeling van onderwerpen is nu goed, omdat er geen formele verdeling is. 60 

- Er is kwalitatief betere inbreng/besluitvorming door het intensiveren van de 61 

samenwerking. Een probleem is dat de OR niet hun naam wil zetten onder dingen die 62 

hen niet direct raakt. Een voorbeeld hiervan is de Examencommissie. Dit levert een 63 

hele eenzijdige relatie op.  64 

- Verbeterpunten zijn op het gebied van de intensivering: zie vorig punt. Het doorsturen 65 

van de wekelijkse agenda zou fijn zijn. Lodewijk zou één ambtelijke secretaris willen, 66 

Hannah stelt een gezamenlijk e-mail adres voor. Hannah geeft aan dat ze het vervelend 67 

vindt dat de OR geen archief heeft. Nina geeft aan dat de transparantie vrij matig is, 68 

aangezien zij zelf heeft bedacht dat de GOV notulen op de site van de FSR komen, maar 69 

daar blijft het bij. Lodewijk vindt het dubbel dat de OR en de FSR apart eigen punten 70 

bedenken en bespreken op de GOV. Dit zou kunnen worden verholpen door meer 71 

(complete) gezamenlijke overleggen. 72 

- Niemand is voor een faculteitsraad. Lodewijk geeft aan dat het uitgangspunt 73 

intensivering is en dat dat eventueel kan resulteren in een faculteitsraad. Niemand wil 74 

terug naar het oude systeem.  75 

 76 
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 78 

7. Commerciële ruimtes REC 79 

Sacha vindt een kantoorartikelen winkel handig voor REC. Hannah is voor een 80 

markerautomaat. Sacha stelt ook een HEMA voor. Mathijs heeft aan de verenigingen 81 

gevraagd de vraag te delen op Facebook. We wachten dus nog een week af. 82 

 83 

8. Nieuwe procedure OER 84 

Hannah vertelt over de procedure bij het AMC. Eerst komen de voorstellen van 85 

bestuur, dan 6 weken om informeel te reageren, inclusief overleggen bijvoorbeeld met 86 

de OC’s en OR. Dan stuur je zelf je punten op naar het bestuur en komen er weer een 87 

paar weken om te reageren.  88 

 89 

9. Advies werkgroepantwoorden 90 

Alessandro wil graag input over het nieuwe advies over de betere invulling van 91 

werkgroepen. Alessandro wil dat mensen actief meedoen in een werkgroep en dat dit 92 

verplicht wordt door bijvoorbeeld het vooraf insturen van antwoorden. Hannah vindt 93 

het belangrijk dat er een schets wordt gemaakt van de huidige werkgroepsituatie. 94 

Lodewijk, Hannah en Mathijs vinden het systeem dat nu wordt gehanteerd bij 95 

Goederenrecht goed. Hannah denkt dat het misschien wel effectiever is om langs elke 96 

vakgroep te gaan of het VADO. Mathijs stelt voor om werkgroepvervangend aan het 97 

einde van de week te doen en voor een groter publiek beschikbaar te maken. Hannah 98 

wil dat de werkgroepantwoorden ergens beschikbaar worden gesteld en dat de 99 

werkgroepen dan anders worden ingevuld. Concluderend zal Alessandro een advies 100 

schrijven waarin de huidige situatie wordt geschetst en duidelijk maken dat het 101 

systeem van Goederenrecht goed werkt. Daar wordt nog bij genoemd dat de FSR nog 102 

steeds voor online werkgroepenantwoorden is.  103 

 104 

10. Rondvraag en sluiting 105 

 106 
AP 160614-05 OC vergaderingen komen volgende week op de agenda. 107 

 108 

Hannah sluit de vergadering om 20:40.  109 

Actiepunten 110 

AP 160419-02 Nina regelt in overeenstemming met Alessandro een voorraad cadeaus 111 

voor de FSR. 112 

AP 160531-01 De FNWI-vraag  over het herkansingsbeleid wordt beantwoord. 113 

AP 160531- 05 PR plaatst een vraag op Facebook over de inrichting van de overgebleven 114 

commerciële ruimte. De uitkomst zal worden gecommuniceerd aan Marlies Katenman. 115 

AP 160531-09  Lodewijk en Jorien schrijven een aanvullend advies (functiebeperkingen) 116 

voor zondag.  117 

AP 160531-10 Iedereen kijkt naar het nieuwe universiteitsreglement en het 118 

studentenstatuut. 119 

AP 160531-12 Alessandro maakt een afspraak met Dirk Jan voor de nieuwe raad over 120 

financiën.  121 
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AP 160531-13 Alessandro heeft 26 juni het advies over de werkgroepen af. 122 

AP 160608-01 FSR ondertekent petitie tegen RvT. 123 

AP 160608-02 Jorien deelt vervallen vakken met OC.  124 

AP 160608-03 Nina vraagt Joke om achtergrond info over de vervallen vakken. 125 

AP 160608-04 PR deelt de UB nacht op Facebook. 126 

AP 160608-05 Hannah stuurt de circle discussions met commissie DD door naar nieuwe 127 

raad. 128 

AP 160608-06 Hannah stuurt het organorgram door aan de FSR. 129 

AP 160608-07 Hannah mailt de OER reactie naar OC’s. 130 

AP 160608-08 Lodewijk neemt contact op met Rosa van de CSR. 131 

AP 160608-09 Iedereen kijkt voor zaterdagavond naar de notulen van de GOV. 132 

AP 160608-10 Nina mailt Nollkaemper met de vraag of het FSP 20 juni kan mailen. 133 

AP 160608-11 Hannah spreekt met Joke over de GOV en Nina met Pieterbas. 134 

AP 160608-12 Alessandro vraagt om een reactie van het bestuur op het advies 135 

werkgroepantwoorden. 136 

AP 160608-13 Hannah en Julia zullen een lijstje met taken voor de zomer doorsturen. 137 

AP 160614-01 Nina zal vragen wanneer de OR een vooroverleg GOV wil plannen. 138 

AP 160614-02 Wie gaat 20 juni naar het agendaoverleg van 12:30 tot 13:30 ? 139 

AP 160614-03 Alessandro schrijft voor volgende week een conceptadvies over het 140 

afschaffen van vakken terwijl ze nog op de site staan. 141 

AP 160614-04 Jorien zal vragen of iedereen aanwezig is bij het etentje 5 juli en een plek 142 

uitzoeken. 143 

AP 160614-05 OC vergaderingen komen volgende week op de agenda. 144 

 145 

Pro Memorie 146 

 147 

AP 160216-08 Medezeggenschapsreglement en faculteitsreglement uitprinten voor  148 

Inwerkweekend. 149 

AP 160216-07 Iedereen leest het faculteitsreglement (studentenraad) voor volgende  150 

week. Er wordt dan gekeken waar de FSR nog aan kan werken. 151 

AP 160308-02 Alle dossierhouders starten een overdrachtsmap in de dropbox. 152 

AP 160315-02  Rapport Ideat gebruiken wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij het FSP. 153 

 154 


