
 
 

 

  Oudemanhuispoort 4-6 
1012 CN Amsterdam 

(020) 525 3446 
fdr@studentenraad.nl 
studentenraad.nl/fdr 

       

 
 Date 
Time 

Dinsdag 7 februari 2017 
15:00 uur aanvang Location OMHP A2.03 

Contact person Maurits van de Sande 

E-mail fsr-fdr@uva.nl 

Present: Maciek Bernanski, Sona Shakverdian, Anne Myra van der Meulen, Maurits van de Sande, Anthony Leigh, 
Tjapko van Noort 
Absent: Marlene Straub, Chloe van den Berkt, Sasha Borovitskaya  en Anne-fleur Slagt 
Secretary: Nina Visser 

 
Agenda 

1. Opening of the meeting 

2. Approval of minutes  

3. Incoming post  

-      10 februari LOF bijeenkomst - niemand kan hier aanwezig zijn. 

- Dossierhoudersoverleg Rapport Studiesucces - Anthony en Anna Myra nemen 

dit samen op zich. 

- Lockers REC (FMG - Aldert) – Tjapko zal dit op zich nemen. 

- Contactgegevens partijen studentenraadverkiezingen 2017 – alle raadsleden 

sturen dit door naar hun partijbestuur. 

- NSE rapport – Anne Myra en Anthony presenteren dit volgende week.  

TD 170207-01 Anthony answers the CSR mail about the 

‘dossierhoudersoverleg’. 

TD 170207-02 Everybody reads the NSE rapport. 

4. Announcements 

- Beantwoorden (CSR) mail. Nina geeft aan dat het idee heeft dat niet alle mail 

wordt beantwoord. Er wordt afgesproken dat Nina de actiepunten meteen 

doorstuurt en dat er één actiepunt komt voor het beantwoorden van mails. 

- Tjapko is ziek en heeft nog geen antwoord op alle vragen die hij heeft gesteld in de 

CSR.  
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5. Updates 

a. Opleidingscommissies  

Anne Myra heeft van Sona en Anthony updates ontvangen over de OC’s. Anne Myra 

is benieuwd wat de definitie is van studiekosten en zal dit uitzoeken. Aan de hand 

daarvan gaat ze kijken hoe het bij fiscaal is ingericht. Daarnaast is Anne Myra 

benieuwd wat de raad verder van het buddy systeem verwacht. Anthony noemt als 

voorbeeld dat de overdracht voor studentleden beter kan.  

TD 170207-03 Anne Myra checks out what the consequenses of the WVB will 

be. 

b. Refugee Policy   
Maurits denkt dat het handig is als er een beleid wordt ontwikkeld dat 

vluchtelingen een beurs krijgen om een Engelstalige master te volgen aan de UvA. 

Maciek denkt dat het wettelijk misschien niet mogelijk is dit soort studenten toe te 

laten. Anthony noemt als oplossing om dan een toelatingstoets voor te schrijven. 

Maurits en Marlene zullen hier een advies over schrijven. 

TD 170207-04 Maurits and Marlene write an advice about Refugee Policy. 
c. Studieverenigingen Overleg & studieplekken in REC A   

Chloё heeft met Daan en Kirsten Staats een afspraak gemaakt om een FOJS te 

organiseren op maandag 6 maart. Ze zal aankomende week kijken of dit mogelijk 

is en dan de studieverenigingen informeren. 
Met betrekking tot de studieplekken in REC A heeft Chloё contact opgenomen met 

Marloes. Zij heeft Chloё van de week wat documenten doorgestuurd waar 

informatie in staat over studieplekken. Het zijn twee documenten, één document 

waarin staat wat er wordt verstaan onder hoge/lage en midden intensiteit plekken 

en één document hoe ze van plan zijn dit te verdelen. Anne Myra en Sona zullen dit 

woensdag met Chloё bespreken. Tjapko wil dat de FSR zich inzet voor hoge 

intensieve studieplekken. 
c. PPLE The people responsible for implementing our OER comments are not 

responding to us. We need to write an advice and discuss with the OR. Marlene 

suggests a separate meeting with her, Sasha and maybe Dirk.  

TD 170207-05 Maurits lets Marlene and Sasha know that they should push 

for a later deadline. 

d. WC Krant  
Maciek is bezig met het nieuwe nummer. Anthony wil graag een stukje schrijven. 

Anne Myra wil iets schrijven over de DvhJ verkiezingen. Daarnaast lijkt het Anne 
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Myra leuk om activiteiten van studieverenigingen te plaatsen. Maurits stuurt een 

stuk over de FSR week. 

TD 170207-06 Anthony, Anne Myra and Maurits write a piece for the WC 

krant. Maurits is writing for the February piece, Anthony and Anne Myra for the 

March piece. 
e. PR  

Facebook: kandidaten werven voor de volgende FSR 
f. Verkiezingen  

Anthony was bij het dossierhoudersoverleg verkiezingen. De kandidaatstelling is 

van 3 tot 10 april, daarvoor zal promotie worden gemaakt. Er zal een website 

komen waar alle partijen op te vinden zijn en informatie over hoe je kandidaat kan 

worden. Voor de verkiezingen zal daarvoor een campagne worden ontworpen. 

Anthony wil een mini stemlokaal zetten in de hal tijdens de verkiezingen. Als 

iemand nog ideeën heeft over kandidaatstelling kan dat naar Anthony worden 

gemaild.  

TD 170207-07 Anthony finds out how much budget there is available for the 

elections. 
g. Onderwijsbijeenkomst 

De raad kwam er op de facultaire onderwijsbijeenkomst achter dat er een er een 

nieuw herkansingssysteem komt. Herkansingen van blok 1 zullen in de 

onderwijsweken van blok 4 ’s avonds plaatsvinden. Herkansingen van blok 2 

zullen in de onderwijsweken van blok 5 ’s avonds plaatsvinden. Herkansingen van 

blok 3 tot en met 6 vinden vanaf de tentamenweek na week 6 plaats. Maciek denkt 

dat het zou kunnen werken, maar alles aan het einde van het jaar is een garantie 

voor falen. Sona vraagt zich af of dit problemen oproept met de februari-instroom. 

Maciek denkt dat het een probleem oplevert met het BSA voor eerstejaars. Maurits 

legt uit dat het Salomons zijn bedoeling is om de herkansing minder aantrekkelijk 

te maken. Daar kunnen Anne Myra en Tjapko zich niet in vinden. Tjapko en Maciek 

noemen nog dat het oneerlijk nadeel oplevert voor mensen die ziek zijn en dat het 

geen goede manier van toetsing is. Anthony zal hier een advies over schrijven wat 

zal worden verstuurd voor de OV. Tijdens de OV zal het worden besproken.  

TD 170207-08 Anthony writes an advice about the new ‘herkansingsysteem’.   
6. CSR update  

Tjapko explains: 

GOV and OV Friday: I heard the GOV wasn't an all too pleasant meeting with the 

CvB since old questions that have been answered before were asked. Any bad 
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feelings between the CSR and the CvB have been resolved during a hay-evening 

yesterday in which the collaboration has been evaluated informally. Other than 

that the meetings were fruitful even though a decision regarding the split of UvA-

HvA wasn't made and a decision regarding UvA-VU (i.e. a breaking point regarding 

the budget) could not be made. 

Blended Learning: every faculty got visited. Tjapko is really happy about the visit 

at FNWI since they are very critical in a constructive manner. In March the FdR 

will need to present its strategies to the steering group. Let's see to it nothing 

strange will get through. If you guys have any suggestions how the steering group 

can reach out to you, other FSR’en and the academic community as a whole I'd be 

happy to hear about that! 

D&D: there will be a centrally organized meeting to provide information, I don't  

know much more yet. 

Instellingstoets / onderwijsplan: there will be a monthly newsletter to update 

everyone about this topic.  

Diversity: is standing still a bit, questions are asked what's going on. At 24 of 

January the desired profile of the future diversity officers has been made clear by 

the CvB. Regarding the planning of the Instellingstoets the diversity officers will be 

recruited starting from April.  

Profileringsfonds: the rules how people can apply for a compensation will change. 

People (Sacha and Tijmen) at the CSR are building the criteria from the ground up. 

It is a difficult endeavour. My perspective is that it is going well and the most 

important factors are taken into account. 

Questions UvAQ/retake schedule/future onderwijsadminstratie merge problems 

REC-A: they have been asked, unfortunately I haven't got any answers yet. 
7. GOV evaluation  

Anne Myra denkt dat de FSR niet heel veel te zeggen had en dat Maurits erg lang 

aan het woord was. Sona twijfelt of de raad meer had kunnen zeggen. Tjapko 

denkt dat de FSR ook niet altijd een grote rol heeft, maar wel in de gaten moet 

houden of de vergadering goed gaat. Anne Myra wil alleen de mensen naar de GOV 

sturen die daar ook echt iets te zeggen hebben. Ze denkt dat de FSR zwakker 

overkomt als iedereen aanwezig is en niemand iets zegt. Anthony denkt dat de FSR 

aanwezig moet zijn om op ieder moment in te kunnen springen. Maurits voegt 

daaraan toe dat er ook veel gespreksonderwerpen zijn die niet van tevoren te 

voorzien zijn. Tjapko is van mening dat het gaat om de democratisch 

vertegenwoordiging die je representeert. Sona schrok van het feit dat jaar 1 vooral 
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met MC zal worden getoetst. Maurits stelt voor om de volgende OV’s beter voor te 

bereiden en onderwerpen te verdelen. Anthony zou graag de GV korter voor de 

GOV hebben en het vooroverleg van de FSR de vrijdag ervoor.  

TD 170207-08 Maurtis adds the (G)OV planning to the HHR 
8. Dossierhouders Update  

Dossierhoudersoverleg D en D. Maurits vertelt dat hij de ‘quick wins’ uit dit 

rapport erg interessant vindt. Anthony raadt aan om er wel een formeel advies van 

te maken omdat er dan een formele reactie komt.  

9. Mental Health Advice  

Sona legt uit dat jongeren veel te maken krijgen met burn outs en niet goed bezig 

zijn met hun mentale gezondheid. Ze is benieuwd wat de raad van het advies vindt. 

Anthony vindt het een heel goed advies en raadt aan om het proberen te koppelen 

aan positieve studiebegeleiding. Hiervoor kan Antoinette Muntjewerff worden 

benaderd. Het advies kan naar zowel Muntjewerff als Steen worden gestuurd om 

te kijken of ze geïnteresseerd zijn. Dit advies zal tijdens de OV in maart worden 

besproken en daarvoor worden verstuurd.  

TD 170207-09 The Mental Health advice will be sent to the board, 

Muntjewerff and Steen  

- OER  
- voorstel 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 

33, 35, 36 en 37: instemmen 

- voorstel 2, 4, 18, 23, 25, 34: niet instemmen, tenzij 

- voorstel 5, 9, 21: niet instemmen 

 

Stemronde voorstel 18: 3 tegen (waarvan 1 de voorzitter is) en 3 voor.   

Voorstel 19 wordt mee ingestemd, mits duidelijk is wat hogerejaars studenten 

zijn.  

  
Cappon stelde voor om personen- en familierecht te geven in blok 5 en het 

tentamen daarna. De FSR ziet hier geen bezwaren tegen. 

TD 170207-10 Anthony e-mails Cappon about his PFE proposition. 

10. ALF  

De FSR heeft gehoord dat er in het eerste jaar 120 studenten zijn toegelaten, 

terwijl er maar voor 80 studenten begeleiding is buiten de deur. De overige 40 

hebben op de faculteit activiteiten. Daarnaast is het een vak wat niet wordt 

geëvalueerd en er is maar één begeleidende docent. Het is de bedoeling is dat je 
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een aantal keer op kantoor komt en verder werkt iedereen op de OMHP. Het is een 

pijnpunt is dat iedereen individueel beoordeeld wordt, terwijl alles groepswerk is. 

TD 170207-11 De FSR will send a message about ALF to Salomons. 

11. FSR Room  

Daan heeft toegezegd dat de FSR een kamer krijgt en nu is de vraag wat daarin 

moet komen. Tjapko wil zich graag bescheiden op stellen en aangeven dat hij deze 

kamer erg groot vindt. De FSR gaat akkoord met het voorstel van Daan en wil daar 

4/5 computers aan toevoegen. De afsluitbare kasten hoeven er maar 3 te zijn. 

Daarnaast wil de FSR weten of er genoeg stopcontacten zijn. De FSR wil graag 

weten waar de printers bij komen.  

TD 17020-12 Chloё reacts to the e-mail from Daan about the furniture in the 

new FSR room.  

12. Herken de Mol-group activity   

Totale kosten zijn ongeveer 300 euro voor 3,5 uur. Stemronde over uitje van FSR 

budget: 2 voor en 4 tegen. De datum voor dit uitje blijft staan, Anne Myra zal 

nieuwe voorstellen doen. 

13. Additional points of discussion 

Attributen FSR week. Sona zal dit afstemmen met PR. 

Anne Myra zal het DvhtJ promotie schema doorsturen en hoopt dat de raadsleden 

zich in willen schrijven voor promotie. Anne Myra is samen met de JFAS een 

pubquiz aan het organiseren waarvoor de drie facultaire winnaar worden 

uitgenodigd. 

Nieuwe vergaderdatum. Er kan helaas niet meer worden gestemd, omdat er geen 

quorom meer is (Maciek ging eerder weg). Er kan volgende week wel over worden 

gestemd. Alvast info over deze tijden: Nina kan niet dinsdag 13:00-15:00, Maurits 

niet dinsdag van 18:00-20:00 en Tjapko niet op woensdag. Anne Myra vergadert 

het liefst ’s avonds.  

Toezien op facility services moet bij het dossier reorganisatie worden toegevoegd.  

14. CSR Input 

OER en instemmen met flexstuderen 

Verkiezingen (geld voor de faculteit) 

Refugee policy 

Herkanssingssystematiek  

15. Closing of the meeting 

 

To do list 
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TD 161122-01 Anne Myra and Chloë will write an advice about seminars, which will 

first be discussed by the council and later with the Dean. 

TD 170110-01 Anne-fleur tries to come up with an answer to Lucas’s e-mail 

about “studiekosten”. 

TD 170110-02 Anthony asks Van Den Herik if there is a “civiel effect” document. 

TD 170110-03 Maurits will try to let the international office make a commitment 

about changing conditions. 

TD 170110-04 Maurits would like the student OC members to be posted on 

Blackboard. 

TD 170117-01 Everyone will update their dossier. 

TD 170117-02 Marlene will send the dossierhouder summary to the CSR. 

TD 170117-03 Maurits will email the Dean asking if the FSR can be present at all 

future facultaire onderwijsbijeenkomsten. 

TD 170117-04 All the OC buddies check the reader/book costs and see how 

much the total is. If there are too many subjects, 20 subjects should be checked. 

TD 170117-06 Anne-fleur will e-mail communications to forward the message 

about lockers. 

TD 170117-07 PR will make a plan for the FSR-advertising week. 

TD 170117-10 Marlene will pitch the idea of a Refugee Officer to Tesseltje de 

Lange. 

TD 170124 Marlene will answer Coos 

TD 170124-01 Chloë will propose a date for the mapIQ meeting.  

TD 170124-02 Nina will ask Sacha if she can make the minutes for the OV. 

TD 170124-03 Anthony will respond to the CSR response on behalf of the FSR. 

TD 170124-04 Anthony and Chloë will look into the space available for IVIR at 

REC. 

TD 170124-05 Maurits will answer Lucas’ mail. 

TD 170124-06 Marlene will ask if the OC members can also attend the CSR 

“trainingsdag”. 

TD 170124-07 Marlene will update the CSR about the “dossierhouders”. 
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TD 170124-08 Sasha will translate the HHR into English. 

TD 170124-09 Marlene will send out a Doodle for the group activity. 

TD 170124-10 Anne-fleur will respond to Jeroen Delfos. 

TD 170124-12 Dossier Finance needs to check what has happened with last 

years “voorinvesteringen”. 

TD 170124-13 The council still needs to meet with Zieck about the Master OER. 

TD 170124-14 Anne-fleur will email the council all the options for 

“inwerkweekend”. 

TD 170124-15 Everyone will look at the website and write updated pieces where 

needed. 

TD 170207-01 Anthony answers the CSR mail about the ‘dossierhoudersoverleg’. 

TD 170207-02 Everybody reads the NSE rapport. 

TD 170207-03 Anne Myra checks out what the consequenses of the WVB will be. 

TD 170207-04 Maurits and Marlene write an advice about Refugee Policy. 

TD 170207-05 Maurits lets Marlene and Sasha know that they should push for a 

later deadline. 

TD 170207-06 Anthony, Anne Myra and Maurits write a piece for the WC krant. 

TD 170207-07 Anthony finds out how much budget there is available for the 

elections. 

TD 170207-08 Maurtis adds the (G)OV planning to the HHR. 

TD 170207-09 The Mental Health advice will be sent to the board, Muntjewerff 

and Steen 

TD 170207-10 Anthony e-mails Cappon about his PFE proposition. 

TD 170207-11 Anthony and Tjapko will send a message about ALF to Salomons. 

TD 17020-12 Chloё reacts to the e-mail from Daan about the furniture in the new 

FSR room. 

Pro memorie 

TD 161213-04 Weekly Facebook posts will start in 2017. 

TD 161122-11 If there are suggestions on ‘Huisvesting’, people must also e-mail 

dossier Finance. 
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TD 161213-06 Everyone who wants something in the archive sends it to Nina, 

including what file it should be in. 

TD 170124-11The council will create a list with possible TD’s for the next 

council. 

 

 

 


