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Landleven 1 
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Faculteitsraadsvergadering 

 

Datum en tijd  

20 juni 2017, 15.00-16.00 uur  

Aanwezig 

Erik Meijles, Gerd Weitkamp, Wim Meester, Fanny Janssen, Marijke 
Rommelse, Henri Batterink, Wierd Folkertsma, Oscar Couwenberg, 
Tialda Haartsen, Esther Marije Klop, Dion Glastra (Arjan van den 
Assem en Chris Diederiks bij punt 5) 

Afwezig 

Wendy Tan 

Notulist 

M. Brugmans 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 

2. Mededelingen 

De voorzitter feliciteert Gerd Weitkamp en Wendy Tan met verkozen 
worden tot de Fraad voor de komende 2 jaar. 

3. Agenda vaststellen 

In verband met de korte tijd stelt de voorzitter voor om punt 4 
(Bespreken verslag 28 maart) te bespreken in de vergadering van 18 juli. 
Iedereen stemt daar mee in. 

4. Bespreken verslag 28 maart 

Agenderen voor de vergadering van 18 juli 

5. Bespreken OERen 

De OERen van alle bachelor- en masteropleidingen worden besproken. 
Deze zijn voor het eerste volledig Engelstalig. De eindtermen zijn nu ook 
vertaald naar het Engels. Het OER van de PhD bursalen ontbreekt 
echter. Deze is echter al wel geformuleerd door de binnenstad. Omdat er 
geen OC is voor dit OER zal er om advies gevraagd worden aan de PhD 
council en de directeur van URSI.  
Daarnaast moet het stuk ook nog besproken worden door de 
examencommissie. 
Er wordt naar gestreefd het PhD bursalen OER mee te nemen in het 
volgende Fraadoverleg op 18 juli. Dit is de laatste mogelijkheid voor 1 
september 2018 
 
Opmerkingen bij de bachelor OERen (HGP en SPD): 
 
3.3 Toelichten dat het hier gaat om een overgangssituatie  
 
5.3.4 Verwijderen 
 
5.3.5 “Programme in the same degree programme cluster” verwijderen 
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9.6 Opnemen wat in welke taal moet 
 
9.14.1 “6 weeks” vervangen door “2 weeks”. 
 
9.6 Niet nodig om dit in de tekst op te nemen, opnemen bij de definities 
is voldoende. 
 
Appendix: hoort niet in een OER thuis, kan er uit. 
 
Opmerkingen bij de Master OERen (behalve OER bursalen): 
 
2.1.3 Statistiek is in de Master Population Studies geschrapt, dit moet er 
weer in (10 ECTS) 
 
3.3. staat er 2x in, eerste keer moet 3.2 zijn. 
 
3.3.2 Graag controleren of dit klopt/kan 
 
4.11 “6 weeks” vervangen door “2 weeks” 
 
Daarnaast nog aparte opmerkingen bij het OER van de ReMa: 
 
Dit stuk is niet zakelijk, maar bevat nog teveel sfeer. Het moet een 
juridische tekst zijn en dat is het nu niet. 
 
Bovenstaande opmerkingen zullen zo spoedig mogelijk doorgegeven 
worden aan de Dir. Opleidingen en de beleidsmedewerker onderwijs. 
 
De Fraad vertrouwt er op dat deze wijzigingen aangepast zullen worden 
in de betreffende OERen en keurt vervolgens de OERen goed. Behalve 
het OER van de bursalen, deze zal geagendeerd worden voor de 
vergadering van 18 juli. 
 

6. Bespreken stand van zaken Yantai  

De voorzitter meldt dat er in de voorbespreking gesproken is over het 
verzoek van het bestuur om in te stemmen met de het voorlopige besluit 
van het bestuur om medewerking te verlenen aan het aanbieden van de 
Master EIP. De raad is van mening dat hierover pas een gefundeerd 
besluit genomen kan worden als er meer informatie beschikbaar is dan 
wat nu aangeleverd is.  
De raad zal in een brief aan het bestuur aangeven op welke punten de 
raad een nadere toelichting zou willen om tot een goed doordacht besluit 
te kunnen komen.  
De brief  memo zal tevens op intranet geplaatst worden. 
Volgende week is er een overleg waarbij de voorzitter en vice-voorzitter 
van de Fraad van FSE en de voorzitter, vice-voorzitter en Gerd 
Weitkamp (i.v.m. continuïteit dossier) aanwezig zullen zijn. 
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Daarnaast gaat de raad consultatierondes organiseren, een voor de 
medewerkers en een voor de studenten om iedereen de gelegenheid te 
geven om vragen te stellen etc. Deze rondes worden zo spoedig mogelijk 
georganiseerd, in ieder geval voor de vergadering van 18 juli.  
Er komt tevens een anonieme consultatieronde, waarbij medewerkers 
hun reactie achter kunnen laten in het postvak van Erik Meijles. 

7. W.v.t.t.k. 

- 

8. Sluiting en datum volgende vergadering 

De volgende vergadering, tevens laatste vergadering van dit collegejaar 
zal plaatsvinden op dinsdag 18 juli 
  

Brugmans en 

Rommelse na input 

van Meijles 
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Actielijst 
 

Nummer Datum  Actie Verantwoordelijke Status 

16-20 07-04 Duidelijkheid verschaffen tav verschil 
Career Services en Next. 251016 Over 2 
weken nadere uitwerking in het bestuur 
met Wijnand Alderink en Arjan van den 
Assem 221116 Bestuur vraagt opl. 
dir. om een notitie hierover op te 
stellen, idem voor actiepunt 16-21. 
Dit punt Evaluatie Career Services 
komt hiermee als apart punt te 
vervallen 

Bestuur Volgende 
keer 
agenderen 

16-24 12-05 Algemene planning Yantai van het 
college doorsturen naar de F-raad 
28 maart: wel om gevraagd, niet 
gekregen 

Bestuur  

16-28 12-05 Zodra verslag BO besproken is in Fraad, 
stukje op intranet plaatsen ter info aan 
staf 221116 idem voor BO najaar 
28 maart: dit punt wordt herzien, 
punt is achterhaald. Na volgend BO 
weer kijken hoe staf hierover te 
informeren. Actie nu gereed. 

Bestuur Gereed 

16-45 25-10 Volgende keer agenderen: 
- OER bursalen 221116 stuk ligt nu bij 
bestuur, volgende Fraad agenderen 

 
 
Brugmans 

Agenderen 
samen met 
andere 
OERen 

16-47 25-10 Memo met concrete vragen Yantai sturen 
naar bestuur 

Meijles  

16-49 25-10 Nieuwsitem opstellen Meijles  

17-01 14-02 Verslag 22 november op website plaatsen Brugmans Gereed 

17-02 14-02 Medewerkers informeren over stand van 
zaken mbt het internationaliseren van 
vakken 

Opl. dir.  

17-03 14-02 Aan bestuur doorgeven dat Fraad 
ingestemd heeft met Faculteitsreglement 

Brugmans Gereed 

17-04 14-02 Bij de discussie van het samenvoegen van 
OC’s ook meenemen de discussie over 
voertaal Engels bij OC’s 

Bestuur  

17-05 14-02 Bericht op intranet plaatsen ivm 
verkiezingen, aanmelden kandidaten 

Brugmans Gereed 

17-06 14-02 Kandidaten verkiezingen Fraad ronselen Allen Gereed 

17-07 14-02 Rapport Werkdruk FNV opzoeken en 
volgende keer agenderen 

Brugmans Gereed 

17-08 28-03 Verslag 14 februari op intranet plaatsen Brugmans  

17-09 28-03 FNV onderzoek bespreken samen met 
medewerkerstevredenheidsonderzoek en 
advies RAG 

Bestuur  

17-10 28-03 Navragen of er ook facultaire vragen Bestuur  
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toegevoegd kunnen worden aan 
medewerkerstevredenheidsonderzoek 

17-11 28-03 Internationalisering meenemen als punt 
bij onderwijsmiddag 

Bestuur  

17-12 20-06 Bespreken verslag 28 maart agenderen Brugmans  

17-13 20-06 OER bursalen: 
Advies vragen aan PhD Council 
Bespreken in examencommissie 
Agenderen voor Fraad 18 juli 

 
Diederiks 
Diederiks 
Brugmans 

 

17-14 20-06 Opmerkingen bij OERen zsm doorgeven 
aan Diederiks en Van den Assem 

Brugmans  

17-15 20-06 Memo opstellen voor FB inzake Yantai Meijles  

17-16 20-06 Memo op intranet plaatsen Brugmans  

17-17 20-06 Consultatierondes organiseren voor 
medewerkers en studenten 

Brugmans en 
Rommelse na input 
van Meijles 
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