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 Date 

Time 

Tuesday 18 October  

18:00 uur aanvang Location OMHP A2.11 

Contact person Maurits van de Sande 

E-mail fsr-fdr@uva.nl 

Present: Maurits van de Sande, Anthony Leigh, Sona Shakverdian, Tjapko van Noort, Annemyra 1 

van der Meulen and Chloë van den Berk.  2 

Absent: Sasha Borovitskaya. Anne-fleur Slagt, Maciek Bednarski and Marlene Straub. 3 

Guests: Secretary: Sacha van Ligten 4 

Agenda 5 

1. Opening of the meeting and determining the agenda  6 

Maurits opens the meeting at 18:08. 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 

- Mail Commissie D&D, volgende week maandag 24 oktober een bijeenkomst. Wie gaat 13 

er heen? Niemand. 14 

- Mail over Docentprofessionalisering. Wordt gevraagd hoe het staat met het dossier 15 

Teaching & Learning Centre. Die zou de vorige raad hebben opgezet. Er moet hiervoor 16 

contact opgenomen worden met Emre, dit gaat Anthony doen.   17 

- Mail over rapport studiesucces. Maurits heeft contact gehad met Noa Visser en Mark 18 

de Jongh van de vorige CSR over de uitkomsten daarvan. Maurits vraagt wie zich 19 

hiermee bezig wil gaan houden. In dit rapport zijn de opmerkingen van studenten 20 

opgenomen. Dit is UvA-breed. Annemyra wordt contactpersoon en zal over dit 21 

dossier gaan. 22 

- Uitnodiging voor een ontmoeting met de rector magnificus op 22 november a.s., gaat 23 

over de voorinvesteringen. Tjapko en Sona gaan hierheen.  24 

- Maurits heeft de sheets van de Cobo’s bijgewerkt en ze bijgewerkt. Vanavond is er 25 

ook een Cobo. Anthony en Annemyra zullen hierheen gaan.  26 

 27 

TD 161018-01: Anthony neemt contact op met Emre over het dossier Teaching & 28 

Learning Centre. 29 

TD 161018-02: Tjapko en Sona gaan op 22 november a.s. naar de bespreking met de 30 

rector magnificus. 31 
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TD 161018-03: Maurits stuurt de mail van de rector magnificus door aan Sona en 32 

Tjapko. 33 

4. Announcements 34 

- Account voor de printer werkt niet meer, dus er kan niet geprint worden. Dit is bij alle 35 

studieverenigingen zo. Anthony heeft ICT services gebeld, ze zijn er mee bezig.  36 

- WC krant: zijn er een paar opgehangen. Maciek heeft zuignap besteld voor de plastics, 37 

deze is echter nog niet binnen. Daarna gaat hij verder met ophangen. Hij is ook bezig 38 

met contacteren Facility Services maar dat schiet nog niet op.  39 

- Gemaild met D&D door Maciek, over de invulling van de campagne. Nog geen reactie. 40 

Pas daarna neemt hij contact op met Ernst Hirsch Ballin zodat hij een concreet plan 41 

kan voorleggen. Niet alles vanuit de FdR, maar een gezamenlijk voorstel. 42 

- Annemyra wordt hoofddossierhouder van het dossier OC’s.  43 

 44 

5. CSR Update by Tjapko 45 

- Bij voorinvesteringen is gewijzigd hoe faculteit een aanvraag kan doen voor deze 46 

voorinvesteringen. In zoverre gewijzigd dat er overeenstemming moet zijn tussen 47 

medezeggenschap en bestuur van de faculteit alvorens een aanvraag überhaupt 48 

wordt goedgekeurd. Tjapko is van mening dat dit te ver gaat. Hij wilde alleen 49 

instemming hebben, zodat bestuur het plan kan maken en de raad alleen ja of nee zou 50 

hoeven zeggen. Er was een angst dat als het zo opgeschreven zou worden, de 51 

medezeggenschap niet genoeg zou worden betrokken op deze manier. Dus nu is 52 

opgenomen dat de decaan moet aantonen dat er overeenstemming is bereikt. De 53 

uitnodiging voor de ontmoeting met de Rector Magnificus staat hier verder los van.  54 

- Tjapko heeft maandag met Tom Looman gepraat. Hij heeft uitgelegd wat voor 55 

projecten er allemaal lopen. Er is een driehoeksoverleg met FdR, huisvesting en 56 

bouwmanagers en Daan Dutilh zit erin, semi namens FSR, maar Tjapko heeft 57 

aangegeven dat hij geen vertegenwoordigde of afgevaardigde is. Wat uit dit dossier 58 

komt zijn beslissingen, dan gaat het door naar het ontwerpteam. Zij zijn niet 59 

verantwoordelijk voor de bouw zelf, ze hebben meer een monitorende functie. Die 60 

hebben zicht op de bouwvergadering, daar zitten echt de technici en aannemers.  61 

 62 

6. OER 63 

Bachelor OER: 64 

- Maurits wil de voorstellen van Anthony van vorige week over de master OER ook als 65 

voorstel doen voor de bachelor OER, met uitzondering van de nakijktermijn.  66 

- Voorstel Anthony: beginnen met master voor wijziging nakijktermijn naar 15 67 

werkdagen. Daarna kijken hoe het loopt en eventueel bij bachelor invoeren na een of 68 

twee jaar. Iedereen is het hiermee eens. Maurits is bang dat het volgend jaar niet 69 

wordt doorgevoerd voor de bachelor omdat het slechts een try-out is. Voorstel is 70 

uiteindelijk toch om het voor bachelor én master voor te stellen nu, en dan kan er 71 

altijd later nog voor de bachelor of de master laten gaan. Dit versterkt de 72 

onderhandelingspositie, beter hoog inzetten. Iedereen is het daarmee eens. 73 

- Maurits heeft een voorstel voor art. 3.9 lid 4 bachelor OER. Laatste zin ‘…mits het 74 

raakvlak vertoont.’ Voorstel is om een niet-uitputtende lijst te maken van vakken die 75 
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zonder meer worden toegelaten en openbaar te maken. Dit als aanvulling op het 76 

raakvlak-vereiste. Dit moet er wel inblijven. 77 

- Art. 3.3 lid 4 deel A bachelor OER: niet van toepassing op schakelstudenten, zij vallen 78 

dus tussen schip en wal en hebben geen derde kans. Goed letten op de samenhang 79 

met art. 2.2 deel A van de master OER. Annemyra gaat hier een nieuw artikel voor 80 

schrijven. 81 

- Maurits had nog een vraag aan Tjapko over de uitzonderlijke redenen om van de UvA 82 

te worden verwijderd. Hij wil weten hoe vaak dit wordt toegepast en op welke 83 

criteria. Annemyra denkt dat dit nooit voorkomt. Maurits zal dit zelf een keer vragen. 84 

- Chloe heeft een voorstel over de kennisgevingstermijn bij inzage, artikel 3.6 deel 2 en 85 

deel 4 deel A. Je hebt inzagerecht binnen 6 weken na uitslag, maar beroep moet ook 86 

binnen 6 weken na uitslag. In het ergste geval krijg je je inzage in week 6 en is je 87 

mogelijkheid tot beroep dus verlopen.  88 

- Maurits zegt dat er best wel vaak mensen in de problemen komen die twee weken 89 

voor een tentamen moeten aangeven dat ze dyslexie hebben en verlenging nodig 90 

hebben. Er wordt gevraagd of het niet gewoon in het systeem van de UvA staat als je 91 

dyslexie hebt. Maurits stelt dat dit vooral een probleem is voor mensen die nieuw zijn 92 

op de UvA. Het is een hele procedure om aan te tonen en in het systeem te krijgen dat 93 

je dyslexie hebt. Op deze manier hebben studenten vaak pas vlak voor de tentamens 94 

zekerheid, dan is de twee weken termijn dus al verlopen. Maurits wil dat het een 95 

permanente status moet zijn. Sona schrijft voorstel voor dyslectici.  96 

 97 

TD 161018-04: Maurits schrijft brief met verzoek om deze lijst te maken.   98 

TD 161018-05: Annemyra gaat nieuw art. 3.3 lid 4 Bachelor OER schrijven.  99 

TD 161018-06: Sona schrijft voorstel voor dyslectici.  100 

TD 161018-07: Iedereen maakt voor de volgende pv zijn voorstellen gereed in het 101 

juiste format. 102 

7. Additional points of discussion 103 

Nee.  104 

8. Rondvraag 105 

Maurits vraagt of de FSR de vergadering van volgende week wil overslaan. Nee, wel 106 

verzetten. De volgende vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 28 oktober om 107 

17:30. 108 

9. Closing of the meeting 109 

Maurits closes the meeting at 19:45.  110 

To do list 111 

TD 161014-01 Maurits contacts Mathijs, Anthony contacts Baruch for the Labour law 112 

OC’s. 113 

TD 161014-02 Maurits, Anthony and Annemyra will discuss a new procedure for the 114 

OC’s. 115 

TD 161014-03 Sona, Annemyra and Sasha will write an ‘ongevraagd advies’. The 116 

draft version will be finished 15th of November. After that they will finalize it. 117 

TD 161014-04 Maciek asks facility services to replace the WC krant from now on. 118 
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TD 161014-05: Annemyra zoekt uit hoe het zit. 119 

TD 161014-06: Annemyra zoekt uit of de bachelor Notarieel nog bestaat en of die 120 

bepalingen nog in de OER moeten blijven of niet. 121 

TD 161014-07: Chloe will send a reminder on Wednesday containing a deadline for 122 

them to respond. 123 

TD 161014-08: Maciek asks Ernst Hirsch Ballin to do a lecture on the importance of 124 

democracy. 125 

TD 161018-01: Anthony neemt contact op met Emre over het dossier Teaching & 126 

Learning Centre. 127 

TD 161018-02: Tjapko en Sona gaan op 22 november a.s. naar de bespreking met de 128 

rector magnificus. 129 

TD 161018-03: Maurits stuurt de mail van de rector magnificus door aan Sona en 130 

Tjapko. 131 

TD 161018-04: Maurits schrijft brief met verzoek om deze lijst te maken.   132 

TD 161018-05: Annemyra gaat nieuw art. 3.3 lid 4 Bachelor OER schrijven.  133 

TD 161018-06: Sona schrijft voorstel voor dyslectici.  134 

TD 161018-07: Iedereen maakt voor de volgende pv zijn voorstellen gereed in het 135 

juiste format.  136 


