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* Huisvesting.  

De FR bleef ook dit jaar vragen stellen aan het FB over de vertraging in het oplossen van 

de ruimtenood van de faculteit. De discussie over de vertraging het /afstel van de 

voorgenomen nieuwbouw in de tuin werd gekenmerkt door niet vrolijk stemmende 

termen als ‘afgeven kapvergunning’ en ‘bouwvergunning’ en ‘bezwaar aantekenen bij de 

Voorzieningenrechter’ en ‘aanpassing bestemmingsplan’ en ‘vrijstellingsprocedure’ en 

‘vervangende huisvesting’. Wordt vervolgd.  

 

* OER  

Het vaststellen van de OERen had weer vele voeten in de aarde, hoewel de FR het gevoel 

heeft dat langzamerhand de grootste procedurehobbels zijn genomen en de fase van 

fijnslijperij is aangebroken. De overgang naar de Bachelor/Master structuur en hoe dit 

goed in het OER vat te gieten kostte veel hoofdbrekens. De discussie spitste zich toe op 

het verzoek van de FR aan het FB de afwijkingen van de model OER te voorzien van 

meer argumentatie. 

Tot twee keer toe was de FR niet bereid tot behandeling van de OERen wegens gebrek 

aan controle en informatie door het FB. 

De discussie over wel of niet recht op inzage en kopie van eigen tentamenwerk en onder 

welke voorwaarden sleepte zich voort. De werkelijkheid van alle dag blijkt moeilijk te 

rijmen met de ideale regelgeving 

Tenslotte na 2x uitstel stemde de FR in met de OERen. 

 

* Besturing faculteit PPSW/GMW  

De FR stond kritisch tegenover de door het FB voorgestelde procedure van behandeling 

van het besturingsstuk. De FR wilde aan de hand van het oorspronkelijke plan, de 

probleemanalyse en de verslagen van de gevoerde discussies met het FB in gesprek. 

De FR wilde aan de hand van de gevoerde discussies met de stakeholders bepalen of er 

draagvlak in de faculteit is voor de voorgestelde veranderingen. 

Het FB stelde zich op het standpunt dat de FR ook zonder inzage in de verslaglegging 

van de discussie met de stakeholders in de 1
e
 discussieronde  een bijdrage zou kunnen 

leveren.  

 

* Reorganisatie PAO  

In 2005 kreeg de reorganisatie PAO (van PEDOK) zijn beslag. Gezien het voornemen 

van de overheid tot een andere fiscale benadering van het vroegpensioen, en de 

consequenties hiervan, werd de behandeling van het sociaal plan naar voren gehaald in de 

tijd. Dit bood de mogelijkheid gedwongen ontslagen te voorkomen. 

Dit leidde tot een gelijktijdige behandeling van concept formatieplan en concept sociaal 

plan.  De discussie spitste zich toe op de verdeling van de UD formatie over de 

leerstoelen in het formatieplan. 

Na een stevige discussie werd tenslotte aan beide kanten water bij de wijn gedaan en ging 

de FR akkoord met het sociaal plan en akkoord met het formatieplan onder voorwaarden. 

 



* Verkiezingen  

Dit jaar was zowel de verkiezing voor de personeel- als de studentengeleding. De 

personeelsgeleding werd op een tweetal vertegenwoordigers na vernieuwd. De 

studentengeleding werd in haar geheel vervangen. Hierbij deed zich het novum voor dat 

niet, zoals in het verleden gebruikelijk, een gezamenlijke studentenlijst meedeed aan de 

verkiezingen, maar twee lijsten. 

De reorganisatie bij PAO (van PEDOK) had tot gevolg dat twee personeelsleden door 

met vroegpensioen te gaan hun zetels bij gebrek aan reserves (ook de enige reserve van 

de kieslijst verkoos het vroegpensioen) per 1 december 2005 vacant geraakten. 

 

 

 

 

 

 

 


