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 Date 

Time 

Friday 14 October  

17:30 uur aanvang Location OMHP A2.03 

Contact person Maurits van de Sande 

E-mail fsr-fdr@uva.nl 

Present: Maurits van de Sande, Anthony Leigh, Anne-fleur Slagt, Sona Shakverdian, Tjapko van 1 

Noort, Marlene Straub, Annemyra van der Meulen, Maciek Bednarski and Chloë van den Berk.  2 

Absent: Sasha Borovitskaya. 3 

Guests: Secretary: Sacha van Ligten 4 

Agenda 5 

1. Opening of the meeting and determining the agenda  6 

Maurits opens the meeting at 17:30. 7 

 8 

2. Approval of minutes  9 

There are no comments on the minutes, so the minutes are approved. 10 
 11 

3. Incoming post 12 

- A lot of mail about the OC’s. Maurits has one final interview for Notary Law, and maybe 13 

two for Labour law because they didn’t find anyone yet.  14 

Maurits suggests to organize the procedure (only held by the FSR) for the OC’s by the 15 

end of the academic year. This way the OC’s would be ready to start at the beginning of 16 

the year. Anthony is afraid you would exclude the students coming from other 17 

universities. Maurits and Annemyra say they will probably be enrolled already so they 18 

can get an email.  19 

- Diversity-presentation update by Sona. There was a report about it, but Sona wasn’t 20 

sure what to do with it because she didn’t agree with the main points they had. She 21 

thinks it’s hard to force diversity in a law faculty. For example, they talked about 22 

having an ‘ombudsman’ so when you feel discriminated you can contact him, she’s 23 

afraid it would create more distance than it will do any good. Annemyra saw the 24 

presentation as well, she doesn’t agree with Sona. They gave very clear ideas and 25 

specific points. She thinks the ‘ombudsman’ would be a very good procedure. Marlene 26 

suggests the FSR should look into the report and write a piece about how it would 27 

apply to the Law Faculty. The report is 60 pages. They can write an ‘ongevraagd 28 

advies’. The draft version should be done by 15th November, after that they will finalize 29 

it. 30 

 31 
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 32 

TD 161014-01 Maurits contacts Mathijs, Anthony contacts Baruch for the Labour law 33 

OC’s. 34 

TD 161014-02 Maurits, Anthony and Marlene will discuss a new procedure for the 35 

OC’s. 36 

TD 161014-03 Sona, Annemyra and Sasha will write an ‘ongevraagd advies’. The 37 

draft version will be finished 15th of November. After that they will finalize it. 38 

4. Announcements 39 

- Payment will be at the 26th of October. Passport is not necessary but they need it for 40 

safety reasons. Sent this to Marlene if you didn’t do that yet before the 23rd. Let her 41 

know if you didn’t get paid on the 26th.  42 

- Marlene: Tijmen de Vos from the CSR asked if they didn’t have a sustainability dossier. 43 

Marlene asked him what he meant with this dossier and what it should be about, he 44 

had no idea yet. Marlene wants to start this dossier.  45 

 46 

TD 161014-04 Maciek asks facility services to replace the WC krant from now on.  47 

 48 

5. CSR Update by Tjapko 49 

 50 

- Allocation model: there will soon be a presentation about whatever the 51 

brainstormgroup brought up.  52 

- Blended learning: CSR is sceptical about how the group approaches stuff. There also 53 

should be more students involved. They went to their PV (from the CSR) and explained 54 

what blended learning is, there was a lot of discussion. So there will be a lot of 55 

movement in this section. 56 

- OV CSR: went ok.  57 

- Housing: Tjapko has a meeting with Tom Looman on Monday about housing 58 

development. Next week he will report what came out of this meeting.  59 

- Co FH: commission finance and housing. Sona and Marlene were there. It didn’t help 60 

them. So there is nothing much to say.   61 

 62 

Announcement to the CSR: 63 

Maurits wants to know if there is an idea in the CSR about mindfulness at the UvA, because 64 

there is a workshop ‘Mindulness and Law’ at the FdR right now. Maurits wants to know if there 65 

is a possibility?   66 

 67 

6. UvA Q 68 

 69 

Anne-fleur has contacted Willemijn Wilgenhof about UvA Q. Students will get a goodiebag 70 

with UvA Q information in it next week. So if you do a ‘collegepraatje’ say something about UvA 71 

Q and that they really need to fill out the forms. Anthony asks if it’s correct that the main point 72 

is, that the faculty is changing the way to get feedback. This is confirmed by Anne-fleur. She says 73 

that after the exam you still get the form that students have to fill out. After that the students get 74 

a short summary of what was written on the forms, with comments of the “vak coordinator”.    75 

 76 
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7. GOV 77 

 78 

Maurits asks the FSR what they thought of the GOV. The FSR thought it was very short, there 79 

was nothing else to talk about so it wasn’t a problem. Tjapko thinks it was good to ask for more 80 

involvement about the housing situation. Maurits thinks it would have been better to say that 81 

they wouldn’t approve if the article they made in cooperation with the workers council wasn’t 82 

approved, because this way they don’t have any assurance. Maurits suggests to approve it, but 83 

then ‘onder voorbehoud van’. Anthony thinks it’s not friendly and politically not a smart move 84 

because it might offend the board. 85 

 86 

Anne-fleur leaves the meeting.  87 

 88 

8. OER 89 

 90 

Voorstellen Anthony: 91 

Anthony heeft alleen de Master OER bekeken. Op het opleidingspecifieke deel had hij geen 92 

opmerkingen. Op deel A wel, zie hieronder.   93 

 94 

Artikel A2.3 – Taal:  95 

Punt 1: 'IB-diploma' moet 'IB-certificaat' worden. 96 

Anthony vindt dat een IB-certificaat aangeeft dat je vakken gevolgd hebt die normaalgesproken 97 

voor een IB-diploma in aanmerking komen, maar dat je ze of niet allemaal gedaan hebt of 98 

überhaupt niet in aanmerking komt voor een diploma wegens andere redenen, maar het IB-99 

certificaat geeft genoeg aan dat je Engels kan spreken en daar gaat het om. Dus vandaar de 100 

aanpassing. Er wordt gevraagd of het niet allebei kan. Anthony stelt dat dat niet kan want voor 101 

een diploma moet je echt een bepaald programma hebben afgerond en voor een certificaat 102 

alleen een onderdeel. Annemyra stelt voor om een algemeen zin te formuleren die zowel 103 

diploma als certificaat omvat. Anthony stelt voor om IB-diploma én IB-certificaat te noemen. 104 

Maciek vraagt of er niet gewoon gesteld kan worden dat je moet aantonen dat je niveau C1/C2 105 

hebt. Anthony stelt dat het niveau verschilt en dat de drie verschillende toetsen ook nog eens 106 

ergens anders op zien. Hij ziet daarom geen reden om het onder een algemene noemer te 107 

gooien omdat de niveaus verschillen, dit wordt geaccepteerd door de rest van de raad.  108 

Stemmen: 8 voor dus aangenomen. 109 

 110 

Punt 2: De vervaltermijn van 2 jaar voor behaalde toetsresultaten met betrekking tot 111 

Engelse taaltoetsen dient te worden geschrapt, althans verruimd. 112 

Vervaltermijn van 2 jaar moet weg of worden verruimd. TOEFL en ILTS hebben een 113 

houdbaarheidstermijn van 2 jaar. CPE is een apart soort opleiding, deze wordt op een 114 

geïnstitutionaliseerde manier geven. Lange scholing en daarom levenslang houdbaar. Alleen 115 

voor CPE vervaltermijn moet vervallen. Cambridge is volgens Chloe altijd geldig. Anthony stelt 116 

dat zoals het nu in de OER staat, ook je CPE maar 2 jaar geldig is. Chloe zegt dat zij hierover mail 117 

contact heeft gehad en dat er werd gesteld dat het voor altijd geldig is. Anthony stelt dat het ook 118 

dan, op correcte wijze in de OER moet worden opgenomen.  119 

Stemmen: 8 voor dus aangenomen. 120 

 121 

Artikel A2.5 – instroommoment: 122 
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Punt 3: Aan dit artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, dat als volgt komt te luiden: 123 

 124 

‘3. Indien een student ter voltooiing van het bachelor- of schakelprogramma nog een vak 125 

dient te behalen, kan een verzoek worden ingediend bij de Examencommissie om 126 

desondanks te worden toegelaten tot de masteropleiding. Voorwaarde is dat de student het 127 

bachelor- of schakelprogramma aan de Universiteit van Amsterdam volgt, en dat het vak 128 

binnen één studiejaar alsnog wordt voltooid. De examencommissie beslist op dit verzoek 129 

binnen 4 weken na ontvangst van het verzoekschrift.’ 130 

 131 

Problemen met de zomerherkansing, hiermee wordt gedoeld op de extra herkansing. Annemyra 132 

zegt dat de zomerherkansingen alleen zijn voor eerste- en tweedejaars vakken. Voor scriptie is 133 

er geen herkansing en voor derdejaars vakken zijn ook geen zomerherkansingen. Dit nieuwe 134 

voorstel is dus dat als je nog 1 vak moet halen je mag beginnen met je master op voorwaarde 135 

dat je het vak binnen het studiejaar alsnog haalt. Chloe vindt dat het prima is hoe het nu is, het 136 

is wat haar betreft niet nodig om nog meer kansen te geven. Te veel administratieve 137 

rompslomp.  138 

Maurits stelt dat voor het schakelprogramma er geen laatste-vak-regeling is. Als je 1 vak niet 139 

haalt moet je het hele jaar over doen. Maurits kent iemand die dit had, Examencommissie zei 140 

dat de te laat gegeven EC’s niet worden toegekend. Student moest dus alsnog dat jaar opnieuw 141 

doen en mocht niet aan de master beginnen. Chloe is bang dat er misbruik gemaakt zal worden 142 

van deze nieuwe regeling. Het zal niet bevorderlijk zijn voor de doorstroom.  143 

Annemyra stelt voor om hier over te stemmen en een alternatief te bedenken indien er tegen 144 

wordt gestemd.  145 

Stemmen: 5 voor dus aangenomen.  146 

 147 

Artikel A3.5 – Vaststelling en bekendmaking uitslag:  148 

Punt 4: Lid 2 wordt als volgt gewijzigd: 149 

 150 

‘2. De examinator maakt via SIS de uitslag van een schriftelijk of anderszins 151 

getentamineerd examenonderdeel zo snel mogelijk bekend, maar in ieder geval 152 

binnen 15 werkdagen na de dag waarop het is afgelegd. De onderwijsdirecteur kan naar 153 

aanleiding van een gemotiveerd verzoek daartoe van de examinator toestaan dat wordt 154 

afgeweken van deze termijn. De uitslag moet minstens 10 werkdagen voor een mogelijke 155 

herkansing bekend worden gemaakt.’ 156 

 157 

Annemyra is het hier helemaal niet mee eens. 18 werkdagen moet 15 werkdagen worden. 158 

Onderwijsdirecteur kan toestaan dat wordt afgeweken van de termijn, op deze manier wordt 159 

het iets minder makkelijk om de termijn op te rekken. De uitslag moet minstens 10 dagen voor 160 

een mogelijke herkansing bekend zijn. Dit is aangepast omdat veel klachten zijn op grond van 161 

de NSE.  162 

Stemmen over 15 werkdagen: 6 voor dus aangenomen. 163 

Stemmen over gemotiveerd verzoek: 8 voor dus aangenomen.  164 

 165 

Artikel A3.6 – Inzagerecht en nabespreking: 166 

Punt 5: Lid 4 wordt als volgt gewijzigd: 167 

 168 
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‘4. De geëxamineerde kan binnen een termijn van zes weken nadat hij ingevolge het in dit 169 

artikel bepaalde inzage heeft gehad in de beoordeling van het tentamen beroep 170 

aantekenen tegen de uitslag bij het College van beroep voor de examens, ingevolge art. 7.61 171 

WHW.’ 172 

 173 

Er staat nu termijn van 6 weken nadat de uitslag bekend is, Anthony wil dit veranderen in nadat 174 

de student inzage heeft gehad in het tentamen. Moment van tellen begint bij moment van 175 

inzage, niet moment van uitslag.  176 

Stemmen: 8 voor dus aangenomen. 177 

 178 

Artikel A3.7 – Cijfers: 179 

Punt 6: Lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 180 

 181 

‘1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10, waarbij wordt afgerond op 182 

halve cijfers. Onder de 6 worden geen halve cijfers gegeven.’  183 

 184 

Er staat nu hele of halve cijfers. Aangepast in afgerond op halve cijfers, puur voor de 185 

uniformiteit en omdat het een beter beeld geeft van je behaalde cijfer. Onduidelijkheid over 186 

afronden dus wordt verzet naar volgende week. 187 

Stemmen: -  188 

 189 

TD 161014-05: Annemyra zoekt uit hoe het zit. 190 

 191 

Artikel A3.10 – Scriptie: 192 

Punt 7: Lid 2 wordt als volgt gewijzigd: 193 

 194 

‘2. De beoordeling van de scriptie vindt plaats aan de hand van een vooraf vastgesteld 195 

beoordelingsformulier. Dit formulier wordt bij aanvang van het scriptievak via de 196 

Elektronische Leeromgeving aan de studenten openbaar gemaakt.’ 197 

 198 

Dit werd bij de bachelor niet altijd getoond. Anthony heeft toegevoegd dat het via BB openbaar 199 

moet worden gemaakt. Annemyra stelt dat het beoordelingsformulier wel openbaar was voor 200 

iedereen want het stond op BB. Chloe en Sona beamen dit.  201 

Stemmen: 8 voor dus aangenomen.  202 

 203 

Voorstel Annemyra: 204 

Annemyra heeft contact met OC Notarieel recht, de bachelor bestaat niet meer. Zij wil de OER 205 

bepalingen over Notarieel recht daarom schrappen. Maurits en Anthony zijn van mening dat de 206 

bachelor nog wel bestaat en dat er nog notarieel studenten zijn, dus dat de bepalingen nog in de 207 

OER moeten blijven. 208 

 209 

Marlene stelt dat Chloe, Anne-fleur en Sasha nog geen punten hebben gestuurd. Chloe heeft haar 210 

punten ongeveer een maand geleden al naar Maurits gestuurd. Marlene zal Anne-fleur en Sasha 211 

een reminder sturen zodat deze de volgende vergadering besproken kunnen worden samen 212 

met die van Chloe. 213 

 214 
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TD 161014-06: Annemyra zoekt uit of de bachelor Notarieel nog bestaat en of die 215 

bepalingen nog in de OER moeten blijven of niet. 216 

 217 

9. ‘Studieverenigingenoverleg’ 218 

 219 

Anthony says that Chloe sent an email to all of the ‘studieverenigingen’. Chloe will take the lead 220 

in planning a meeting with all of the ‘studieverenigingen’, Anthony will be there for support. 221 

Only two ‘studieverenigingen’ replied yet. The email was sent two days ago. Annemyra says 222 

Chloe should send a reminder in a couple of days and give them a deadline to answer. 223 

 224 

TD 161014-07: Chloe will send a reminder on Wednesday containing a deadline for them 225 

to respond. 226 

 227 

10. Donation D&D 228 

 229 

Maciek talked to Aldert van Dam and he said Commission D&D has installed a campaign 230 

commission from the commission D&D, they will plan how to spend the money. There is 231 

nothing definite yet, no decisions have been made yet. Whether the FSR wants to donate is 232 

optional. Marlene says there is not going to be a contribution from the Central Staff. Maurits is 233 

thinking about involving Ernst Hirsch Ballin because he is interested in the idea of democracy 234 

because he was in the government. The FSR will ask Ernst Hirsch Ballin to do a lecture. Marlene 235 

says that if the FSR is going to contribute, it should be an even amount between the other FSR-236 

en. The FSR will wait with voting about whether or not to do a contribution. 237 

 238 

TD 161014-08: Maciek asks Ernst Hirsch Ballin to do a lecture on the importance of 239 

democracy.  240 

 241 

11. WC krant  242 

 243 

WC krant: Maciek says it’s difficult to remove the plastic in front of the WC krant. He replaced 244 

some of the WC kranten, but not all of them.  He wants to ask facility services to replace them 245 

from now on, because all the other faculties do that.  246 

 247 

12. Additional points of discussion 248 

- New meeting moment for block 2 is on Tuesdays from 3:00 to 5:00.  249 

- The meeting on the 1st of November needs to be rescheduled because Nina comes back 250 

on that day so she can’t make it. This week the meeting will be on Friday 4th at 17:30 in 251 

case Nina will be able then.  252 

- Tuesday is the next cobo. Anthony suggests having dinner before the meeting and 253 

going to the cobo together.  254 

- Maciek has a question about the ‘bachelorcurriculum herziening’. Does he have to ask 255 

Joke or Arthur about the information? He can ask Joke.  256 

 257 

13. Closing of the meeting 258 

Maurits closes the meeting at 18.30.  259 
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To do list 260 

TD 160905-02 PR will come up with a promotion plan for the Commission D&D 261 

referendum.  262 

TD 160912-01 Anthony and Anne-Fleur will apply for the toekomst elektronische 263 

leeromgeving meeting. 264 

TD 160927-02 Tjapko contacts the Dean to ask him to get the FSR more involved in 265 

the REC-A plans. 266 

TD 161004-01 Tjapko will draft an e-mail for the Dean about housing. 267 

TD 161004-02 Maurits will send everyone last FSR’s notes on the OER. 268 

TD 161004-03 Anthony will contact Maarten den Heijer and he will report back to 269 

the FSR about his proposal for in the Reglement. Everyone will react as soon as 270 

possible via e-mail.   271 

TD 161004-04 Maciek will ask where the money for the campagne will go. 272 

TD 161004-05 Anne-Fleur will make a “collegepraatje”  planning. 273 

TD 161014-01 Maurits contacts Mathijs, Anthony contacts Baruch for the Labour law 274 

OC’s. 275 

TD 161014-02 Maurits, Anthony and Marlene will discuss a new procedure for the 276 

OC’s. 277 

TD 161014-03 Sona, Annemyra and Sasha will write an ‘ongevraagd advies’. The 278 

draft version will be finished 15th of November. After that they will finalize it. 279 

TD 161014-04 Maciek asks facility services to replace the WC krant from now on. 280 

TD 161014-05: Annemyra zoekt uit hoe het zit. 281 

TD 161014-06: Annemyra zoekt uit of de bachelor Notarieel nog bestaat en of die 282 

bepalingen nog in de OER moeten blijven of niet. 283 

TD 161014-07: Chloe will send a reminder on Wednesday containing a deadline for 284 

them to respond. 285 

TD 161014-08: Maciek asks Ernst Hirsch Ballin to do a lecture on the importance of 286 

democracy.  287 


