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

Alessandro Farris, Sacha van Ligten, Julia Verheul, Lucas Wolthuis Scheeres en Catherine van Es. 6 

Afwezig: Emre Yüksel 7 

Gasten:  8 

Notulist: Nina Visser 9 

Agenda 10 

1. Opening en vaststellen agenda  11 

Hannah opent de vergadering om 18:40. 12 

2. Vaststellen notulen  13 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen.  14 

3. Binnengekomen post 15 

- De NRC vraagt toestemming om de groepsfoto van de studentenraad te publiceren. 16 

Iedereen is voor. Nina stuurt de foto die Jorien stuurde en de foto van de website.   17 

- Lucas heeft het jaarverslag en jaarrekening van de UvA doorgestuurd. 18 

- Overzicht van niet-juristen die minoren doen op de FdR. Hannah geeft aan dat niet alle 19 

gegevens kloppen, dit zal ze doorgeven aan het bestuur. 20 

- Advies Lodewijk functiebeperkingen. Iedereen reageert voor vrijdag via de mail. 21 

- Dirk-Jan den Boer stopt per 1 oktober. 22 

- Hannah heeft een mailwisseling met Soeharno over vrije keuzeruimtes honours.   23 

- Vrijdag van 09:00-11:00 presentatie eindrapport Financiën en Huisvesting. Lucas, 24 

Mathijs en Hannah zijn aanwezig. Maurits zal het doorsturen aan de nieuwe raad.  25 

- Jim heeft een uitleg mail gestuurd over hoe het AMC de OER behandelt.  26 

 27 

AP 160221-01 Nina mailt foto’s naar de NRC. 28 

AP 160221-02 Hannah geeft aan het bestuur door dat het overzicht van de niet-juristen 29 

bij minoren niet klopt. 30 
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4. Mededelingen 31 

- Update examencommissie. De Examencommissie gaat kijken naar de technische 32 

mogelijkheden om alle vakken op het diploma te zetten. De samenwerking tussen de 33 

FSR en de Examencommissie werd van de hand gewezen. De Examencommissie bleek 34 

verrast over het feit dat de FSR op de hoogte was de “illegale” mensen in de commissie.  35 

Lucas zal met Hannah meegaan naar André om te praten over het FSP en over de 36 

Examencommissie. Iedereen is hier voor. Mits er geen gekke dingen in dit gesprek 37 

gebeuren, wordt er na dit gesprek een eerlijk/afgewogen bericht naar buiten gebracht. 38 

5 stemmen voor. 39 

- Update studieverenigingenoverleg. Het ging over de gemeenschappelijke agenda (g-40 

mail agenda) en huisvesting. Volgend jaar wordt ALPHA besloten. De eerste week van 41 

september is het volgende overleg.  42 

- Mathijs moet wat eerder weg.  43 

- Agendabespreking. Catherine stond op het verkeerde tijdstip bij Joke. 44 

 45 

AP 160221-03 Hannah mailt Claire over een OER update. 46 

 47 

5. FSP 48 

Jorien was bij de FSP bijeenkomst. Ze geeft aan dat het vooral ging over het 49 

bachelorcurriculum. Hier was veel commentaar op, maar er werd weinig gezegd over het FSP. 50 

Jorien vond het opvallend dat André het over een Faculteitsraad had.  51 

 52 

Hannah wil nu de hoofdlijnen bespreken.  53 

- Alessandro vindt het een goed streven om naar de top te gaan als universiteit. Ook viel 54 

hem op dat de bachelor nationaal gericht bleef, zodat de masters internationaler 55 

kunnen worden ingevuld. Daarnaast viel hem op dat de werkgroepen anders worden 56 

ingericht, hij zal dit meenemen in zijn advies.  57 

- Mathijs vindt dat er veel open termen in zitten, zoals verbreding van het onderwijs. 58 

Ook vindt hij de nieuwe master interessant.  59 

- Julia vindt het tegenstrijdig dat ze meer contacturen willen en minder hoorcolleges. 60 

Ook vindt ze de integratie in de arbeidsmarkt  tegenstrijdig met het wetenschappelijk 61 

gehalte. Daarnaast is ze tegen MC vragen. Julia pleit voor duidelijkheid over de 62 

docent/student ratio. 63 

- Jorien vraagt zich af hoe de herinrichting van het onderwijs zich verhoudt tot de 64 

bezuinigen. Ook zij zag veel tegenstrijdigheden. Daarnaast is ze tegen de term 65 

doorstroommasters. Ze vraagt zich af hoe de samenwerking met andere instanties zal 66 

verlopen. Ze is tegen selectiviteit/een vergelijkbare studie als PPLE. 67 

- Lucas is benieuwd naar civiel effect voor PPLE, gelet op de andere multidisciplinaire 68 

studies die worden aangehaald. Ook bestaat er geen financiële incentive meer voor het 69 

4 jaar studeren van studenten.  70 

- Hannah is tegen de term ‘de excellente student’.  71 

 72 

Vrijdag moet iedereen zijn/haar opmerkingen in het google docs hebben gezet. Zaterdag 73 

bespreken Hannah, Jorien, Lucas en wie kan het FSP in de UB. 74 

 75 

AP 160221-04 Hannah en Lucas vragen naar de opname van de FSP bijeenkomst aan . 76 
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AP 160221-05 Hannah legt oude brief FSP naast het huidige . 77 

AP 160221-06 Iedereen zet voor vrijdag zijn/haar aantekeningen. 78 

AP 160221-07 Julia mailt André over GOV pilot evaluatie. 79 

 80 

 81 

6. OC vergaderingen 82 

Komt volgende week. 83 

 84 
7. Honours 85 

Alessandro vertelt dat de CSR een advies heeft geschreven over dat honours binnen 86 

drie jaar af moeten studeren. Lucas licht toe dat dit advies is bedoeld als een advies 87 

voor de FSR-en om aan hun decaan te sturen, als ze dit willen. Hannah geeft aan dat 88 

deze FSR heeft besloten dat ze dit niet willen en dat er strikte criteria bestaan voor de 89 

uitzonderingen.  90 

 91 

8. Wvttk 92 

 93 
- Evaluatie GOV datum. Er zal worden voorgesteld om dit beide met een afvaardiging te 94 

doen. Hannah stelt 30 juli of 1 juli voor. 30 juli in de ochtend: Julia, Hannah, Lodewijk 95 

en Jorien. 1 juli in de ochtend: Hannah, Julia en Lodewijk.  96 

- Julia kan 5 juli niet vergaderen en eten. We zullen daarom 28 juni eten (na de PV en 97 

GV). 98 

 99 

9. Rondvraag en sluiting 100 

Actiepunten 101 

AP 160419-02 Nina regelt in overeenstemming met Alessandro een voorraad cadeaus 102 

voor de FSR. 103 

AP 160531-01 De FNWI-vraag  over het herkansingsbeleid wordt beantwoord. 104 

AP 160531- 05 PR plaatst een vraag op Facebook over de inrichting van de overgebleven 105 

commerciële ruimte. De uitkomst zal worden gecommuniceerd aan Marlies Katenman. 106 

AP 160531-09  Lodewijk en Jorien schrijven een aanvullend advies (functiebeperkingen) 107 

voor zondag.  108 

AP 160531-12 Alessandro maakt een afspraak met Dirk Jan voor de nieuwe raad over 109 

financiën.  110 

AP 160531-13 Alessandro heeft 26 juni het advies over de werkgroepen af. 111 

AP 160608-08 Lodewijk neemt contact op met Rosa van de CSR. 112 

AP 160608-11 Hannah spreekt met Joke over de GOV en Nina met Pieterbas. 113 

AP 160608-12 Alessandro vraagt om een reactie van het bestuur op het advies 114 

werkgroepantwoorden. 115 

AP 160614-01 Nina zal vragen wanneer de OR een vooroverleg GOV wil plannen. 116 

AP 160614-02 Wie gaat 20 juni naar het agendaoverleg van 12:30 tot 13:30 ? 117 

AP 160614-03 Alessandro schrijft voor volgende week een conceptadvies over het 118 

afschaffen van vakken terwijl ze nog op de site staan. 119 

AP 160614-04 Jorien zal vragen of iedereen aanwezig is bij het etentje 5 juli en een plek 120 

uitzoeken. 121 
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AP 160614-05 OC vergaderingen komen volgende week op de agenda. 122 

AP 160221-01 Nina mailt foto’s naar de vrouw van de NRC. 123 

AP 160221-02 Hannah geeft aan het bestuur door dat het overzicht van de niet-juristen 124 

bij minoren niet klopt. 125 

AP 160221-03 Hannah mailt Claire over  een OER update. 126 

AP 160221-04 Hannah en Lucas vragen naar de opname van de FSP bijeenkomst aan . 127 

AP 160221-05 Hannah legt oude brief FSP naast het huidige. 128 

AP 160221-06 Iedereen zet voor vrijdag zijn/haar aantekeningen. 129 

AP 160221-07 Julia mailt André over GOV pilot evaluatie. 130 

 131 

 132 

Pro Memorie 133 

 134 

AP 160216-08 Medezeggenschapsreglement en faculteitsreglement uitprinten voor  135 

Inwerkweekend. 136 

AP 160216-07 Iedereen leest het faculteitsreglement (studentenraad) voor volgende  137 

week. Er wordt dan gekeken waar de FSR nog aan kan werken. 138 

AP 160308-02 Alle dossierhouders starten een overdrachtsmap in de dropbox. 139 

AP 160315-02  Rapport Ideat gebruiken wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij het FSP. 140 

 141 


