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Tijd 

Dinsdag, 9 februari 2016 
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E-mail fsr-fdr@uva.nl 
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Aanwezig: Hannah van Kolfschooten, Julia Verheul, Emre Yüksel, Sacha van Ligten, Jorien Reest-6 

man, Lodewijk van Eeden, Mathijs IJkhout, Lucas Wolthuis Scheeres, Alessandro Farris en Catherine 7 

van Es  8 

Afwezig: 9 

Gasten: Laura Benner  10 

Notulist: Nina Visser 11 

Agenda 12 

1. Opening en vaststellen agenda  13 

Hannah opent de vergadering om 18:05. 14 

2. Vaststellen notulen   15 

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen.  16 

3. Binnengekomen post 17 

- Lucas kaart aan dat de commissie D&D een tijd geleden een mail heeft gestuurd. Han-18 

nah zal hierop reageren. 19 

- Dymph van den Boom is bezig met het plannen van een voorzittersoverleg. 20 

- Mink van de CSR heeft gevraagd of iedereen zijn/haar uren kan bijhouden deze week. 21 

- Salomons wil een tweede OER bespreking inplannen. 22 

 23 

 24 

AP 160902-01 Hannah reageert op de mail van de commissie D&D.  25 

4. Mededelingen 26 

- Catherine geeft aan dat het haar niet lukt om in de agenda te komen. Er wordt aange-27 

geven dat Gaby iedereen heeft toegevoegd aan die agenda. Nina zal dus contact opne-28 

men met haar. 29 

- Julia geeft aan dat de vraag vanuit de CSR was of de FSR iemand in de werkgroep flex-30 

studeren wil. Catherine geeft aan dat ze daar wel in zou willen.  31 
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- Lucas heeft gevraagd wat er met de stilteruimte in REC-A is aan de CSR. Lucas geeft aan 32 

dat er een tijdelijke en daarna vaste stilteruimte in REC-A zal komen, omdat er in de 33 

rest van REC geen plaats zou zijn. Lucas geeft aan dat de FEB dit niet van iemand kan 34 

opeisen. Hannah geeft aan dat er sowieso moet worden opgelet wat er in dit gebouw 35 

gebeurt, omdat er wel meer geclaimd wordt.  36 

 37 

AP 160902-02 Nina neemt contact op met Gaby over de agenda.  38 

AP 160902-03 Hannah geeft door dat Catherine geïnteresseerd is in de werkgroep flex-39 

studeren. 40 

 41 

5. CSR update  42 

Lucas vertelt dat de commissie D&D een gesprek krijgt met de CSR. Daarnaast heeft de CSR 43 

het evaluatieweekend net achter de rug. Deze week zal de CSR zich bezighouden met het profi-44 

leringsfonds. Er wordt dus nu gekeken welke studenten er betaald moeten worden uit dit fonds 45 

en welke niet. Ook zijn ze bezig met het campagnereglement, de verkiezingen en de voorinves-46 

teringen. Lucas vraagt wat hij moet stemmen voor de voorinvesteringen. Stemronde akkoord 47 

met verdeling naar rato van studenten: 1 stem voor, 9 stemmen tegen. Lucas geeft aan dat het 48 

goed is om hierover contact te zoeken met andere FSR-en, bijvoorbeeld met een brief. Julia en 49 

Hannah zullen zich hier mee bezig houden.  50 

 51 

AP 160902-04 Hannah en Julia gaan een brief opstellen met bezuinigende faculteiten. 52 

 53 

6. Nabespreking OV 8 februari 54 

Lucas had het idee dat het bestuur niks had gelezen. Hannah gaf aan dat Arthur vertelde dat 55 

hij het meteen gelezen had. Julia benadrukt dat ze naar haar idee niet genoeg onderling hadden 56 

overlegd.  57 

Hannah geeft aan dat er nu moet worden gekeken hoe er met de wijzigingsvoorstellen 58 

wordt omgegaan. Julia geeft aan dat het wel klopt dat we instemmingsrecht hebben en niet per 59 

se nieuwe voorstellen kunnen doen omdat het dan langs alle organen moet. Hannah geeft aan 60 

dat ze niet snapt waarom het niet kan, omdat de OER niet in één keer er doorheen komt. Het 61 

hele idee is dat er al met de OR is overlegd, dus dat er al hindernissen zijn weggenomen. Jorien 62 

vond het raar dat er problemen waren met de mitsen en maar-en aangezien het advies van 63 

vorig jaar deze ook had. Lucas benadrukt dat er nu intern overleg gaat komen, waarna er een 64 

brief komt naar alle medezeggenschapsorganen, dan kan de FSR niet instemmen met de artike-65 

len totdat er gepraat kan worden over de wijzigingen. Hannah geeft aan dat de FSR actief de 66 

andere organen kan benaderen.  Lodewijk geeft aan dat onze voorstellen ook met de tweede 67 

ronde over het B deel kunnen worden meegestuurd. Julia benadrukt dat we ook initiatiefrecht 68 

hebben. Stemronde wachten tot het bestuur iets doet: 1 stem voor, 9 stemmen tegen. Julia wil 69 

langs Zieck lopen om te vertellen dat we graag willen dat het bestuur het ook rondstuurt en dat 70 

er anders niet wordt ingestemd. Hannah vraagt of het wenselijk is niet in te stemmen met de 71 

OER en dat de oude dus in stand blijft. Lodewijk antwoordt bevestigend.  72 

Hannah geeft aan dat de master en de PPLE OER vrijdag moeten worden opgestuurd.  73 

 74 

 75 

 76 
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7. Selectieve masters 77 

Hannah geeft aan dat de FSR eerder heeft aangegeven hier best voor open te staan. Per-78 

soonlijk is ze daar op teruggekomen toen Zieck vertelde dat er altijd twee criteria moeten 79 

zijn. Hannah geeft aan dat zij en Julia er veel op zijn aangesproken op de voorzittersover-80 

leggen. Nu wil ze graag het raadsstandpunt nader specificeren. Hannah wil de CSR mailen 81 

om te zeggen dat de FSR FdR geen cijfervereisten wil. Jorien is van mening dat het de waar-82 

de van het bachelordiploma naar beneden haalt  en vraagt zich af  wat dit zal gaan beteke-83 

nen voor de ‘gewone’ doorstroommasters. Lucas vindt het belangrijk dat er genoeg vakken 84 

te volgen moeten zijn voor studenten. Er mogen dan wel een paar selectieve masters zijn. 85 

Sacha vindt het bezwaarlijk dat het volgend jaar al zou worden ingevoerd, dit met het oog 86 

op het feit dat studenten die al begonnen zijn met hun bachelor hier geen rekening mee 87 

hebben kunnen houden. Iedereen behalve Lucas vindt het belangrijk dat het op tijd duide-88 

lijk moet zijn voor de bachelorstudenten. Lucas vindt dit teveel externaliseren van eigen 89 

motivatie. Catherine en Sacha vinden het belangrijk dat het goed gemotiveerd wordt waar-90 

om een master selectief is, bijvoorbeeld omdat er een beperkte capaciteit is. 91 

 92 

AP 160902-05 Hannah gaat een brief opstellen over selectieve masters voor de CSR en 93 

zal deze eerst nog rondsturen. 94 

 95 

8.  Betrekken internationale studenten  96 

Catherine licht toe dat ILSC een dossier is wat weinig vruchten afwerpt. Vervolgens heeft Cathe-97 

rine andere internationaal rechtelijke instanties gemaild, maar daar kwam weinig reactie op. 98 

Hannah stelt voor om eerst met een plan te komen en dan nog een keer verenigingen te benade-99 

ren. Hannah vraagt of Catherine en Alessandro niet samen willen werken om diversiteit en 100 

internationalisering te combineren.  101 

 102 

9.  Plan presentatie nieuwe decaan  103 

Lodewijk stelt voor Nollkaemper te benaderen en hem zelf studenten te laten uitnodigen onder 104 

vermelding van de samenwerking met de FSR. Op deze gelegenheid kunnen vragen worden 105 

gesteld en kan eventueel een paneldiscussie worden gevoerd. Julia wil zorgen dat studenten 106 

zich ergens kunnen aanmelden, om te garanderen dat gemotiveerde studenten aangetrokken 107 

zullen worden. Dit zou gecombineerd kunnen worden met een lunch. Hannah geeft als tip om 108 

met Ine van Zeeland contact op te nemen om de mail te versturen, met een aanmeldlink. Mathijs 109 

wil de invulling overlaten aan Nollkaemper. Hannah wil hem graag op de PV een keer uitnodi-110 

gen. De FSR is van mening dat de presentatie beter uitgesteld kan worden tot mei. Het idee van 111 

het interview kan wel nog steeds worden uitgevoerd. 112 

 113 

AP 160902-06 Mathijs en Lodewijk nemen contact op met Nollkaemper over een inter-114 

view en zetten hier een plan voor op. Dit zal voor volgende PV geregeld zijn. 115 

 116 

 117 

10. Campagne FSR verkiezing 118 

Hannah geeft aan dat de FSR geen budget heeft om campagne te voeren. Vanuit de CSR wordt 119 

neutraal campagnemateriaal gemaakt, zodat de FSR hier ook gebruik van kan maken. Voor dit 120 

materiaal wordt een werkgroep opgericht en Mathijs zal hier plaats in nemen. Hannah zal dit 121 

doorgeven aan Mark van de CSR. Daarnaast geeft Hannah aan dat we als FSR ook reclame moe-122 
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ten maken in de hal voor de FSR in het algemeen. Ook zullen er collegepraatjes worden gehou-123 

den.  124 

AP 160902-07 Hannah geeft aan Mark door dat Mathijs in de werkgroep over campag-125 

nemateriaal gaat.  126 

AP 160902-08 Sacha zet de link van het promofilmpje  voor de FSR-en op Facebook en op 127 

de site. 128 

 129 

 130 

11. Voorinvesteringen (Lucas) 131 

Lucas geeft aan dat het plan in iedereens mailbox zit. Het advies is nu om het naar rato van 132 

student te doen. Lucas geeft aan dat FSR de GV moeten adviseren en dat het dus belangrijk is 133 

dat iedereen dit document leest en er commentaar op levert.  134 

 135 

AP 160902-09 Iedereen leest het voorgenomen besluit voorinvesteringen en er wordt 136 

een brief opgesteld met andere faculteiten. 137 

 138 

 139 

12. OER PPLE (Julia en Catherine) 140 

Julia en  Catherine vragen of iedereen het ermee eens is dat de deeltoetsen gedefinieerd worden 141 

in deel A van de OER. Dit zou dan bijvoorbeeld kunnen betekenen dat toetsen vanaf een bepaald 142 

wegingpercentage als deeltoets worden gezien. Hannah geeft aan dat dit de bonuspunt regeling 143 

op de FdR om zeep zal helpen. Er wordt vanaf gezien om deeltoetsen te definiëren in de OER, in 144 

plaats hiervan zal PPLE in het eigen artikel zetten wat er wordt verstaan onder deeltoetsen 145 

 146 

Daarnaast is er discussie over het rechttrekken van de Engelse grens bij de Engelstalige masters 147 

en PPLE. Lucas benadrukt dat PPLE een excellentietraject is en dat het dus niet heel raar is. 148 

Niemand vindt dat de eisen voor Engelstalige masters moeten worden aangepast.  149 

 150 

Julia wil een limiet stellen voor een het aantal vakken die open staan voor PPLE studenten. Dat 151 

zijn er nu namelijk te weinig.  152 

 153 

11. Wvttk 154 

AP 160902-09 Hannah, Sacha en Emre maken een afspraak met Ronald Jansen, Maaike 155 

Steen en Salomons over de oefenrechtbank. 156 

AP 160902-10 Sacha mailt du Perron over arbeidsrecht in inleiding in het privaatrecht. 157 

AP 160902-11 Op de volgende OV wordt gevraagd hoe het zit met de houdbaarheid van 158 

tentamencijfers. 159 

 160 

Hannah sluit de vergadering om 20:09. 161 

Actiepunten 162 

AP151109-03 Lodewijk stopt 15 euro in de pot. 163 

AP 151115-02 Lodewijk zoekt uit hoe het zit met de BKO’s en antwoordt op de mail van 164 

de CSR.  165 

AP 151130-06 Er zullen flyers worden gemaakt om uit te delen. 166 

AP 160105-04 Iedereen mailt zijn/haar OC buddy over het verdwijnen van de  167 
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masterkeuzevakken en de OER.  168 

AP 160105-08 Campagne FSR-verkiezing komt volgende week op de agenda. 169 

AP 160119-03 Lucas en Julia gaan kijken hoe het is gegaan met instemmingsrecht op het 170 

afschaffen van masters afgelopen jaren  171 

AP 160202-01 Julia/Alessandro loopt langs Dirk-Jan om te kijken wat we gaan moet het 172 

actiepunt om een bijeenkomst te organiseren.   173 

AP 160202-02 Mathijs gaat achter de studieverenigingen aan i.v.m. de verhuizing. 174 

AP 160202-03 De OER-adviezen zullen naar de OC’s worden gestuurd. 175 

AP 160202-04 Sacha en Jorien plannen een datum voor een OC vergadering. 176 

AP 160202-05 Lodewijk, Mathijs en Lucas komen voor volgende week met een plan voor 177 

een interview. Dit moet binnen 2 weken gerealiseerd zijn. 178 

AP 160202-06 HR G(O)V wordt op papier gezet. 179 

AP 160202-07 Catherine vertelt volgende week over het betrekken van internationale 180 

studenten. 181 

AP 160202-08 Alessandro vertelt over stilteruimte en lezingen. 182 

AP 160202-09 Emre neemt volgende contact op met Salomons over zijn digitale plannen 183 

met de faculteit. 184 

AP 160202-10 Hannah en Lucas gaan kijken hoe het staat met de topsportersregeling. 185 

AP 160202-11 Selectieve masters komt volgende week op de agenda. Iedereen denkt 186 

hier over na. 187 

AP 160202-12 Sacha en Jorien maken een afspraak met Zieck. 188 

AP 160202-13 Hannah neemt contact op met Lianne en de studieverenigingen i.v.m. pro-189 

fileringsfonds. 190 

AP 160202-14 Julia gaat kijken wat het plan is met het FSP de komende tijd. 191 

AP 160902-01 Hannah reageert op de mail van de commissie D&D.  192 

AP 160902-02 Nina neemt contact op met Gaby over de agenda.  193 

AP 160902-03 Hannah geeft door dat Catherine geïnteresseerd is in de werkgroep flex-194 

studeren. 195 

AP 160902-04 Hannah en Julia gaan een brief opstellen met bezuinigende faculteiten. 196 

AP 160902-05 Hannah gaat een brief opstellen over selectieve masters voor de CSR en 197 

zal deze eerst nog rondsturen. 198 

AP 160902-06 Mathijs en Lodewijk nemen contact op met Nollkaemper over een inter-199 

view en zetten hier een plan voor op. Dit zal voor volgende PV geregeld zijn. 200 

AP 160902-07 Hannah geeft aan Mark door dat Mathijs in de werkgroep over campag-201 

nemateriaal gaat.  202 

AP 160902-08 Sacha zet de link van het promofilmpje  voor de FSR-en op Facebook en op 203 

de site. 204 

AP 160902-09 Hannah, Sacha en Emre maken een afspraak met Ronald Jansen, Maaike 205 

Steen en Salomons over de oefenrechtbank. 206 

AP 160902-10 Sacha mailt du Perron over arbeidsrecht in inleiding in het privaatrecht. 207 

AP 160902-11 Op de volgende OV wordt gevraagd hoe het zit met de houdbaarheid van 208 

tentamencijfers. 209 

 210 


