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Datum en tijd Kenmerk 

25 januari 2011, 16.00 – 18.00 uur FGMW-11-F021 

Aanwezig 

Aanwezige FR leden: Jolij (tot 17.30 uur), Heesink, Timmerman, Bunt, 
Strijbosch, Rahmede, Neick, Harmsen, Schlegelmilch, Volker, Hulshof, 
Van Loenhout, Heyse, De Groot, Hoekstra, De Boer (vz) 
Afwezige FR leden m.k.: Dijkstra  
Aanwezige FB Leden: Kiers, Vleeskens, Troost, Ruijssenaars 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

1. Opening. 

2. Notulen FR 14 december 2010. 

3. Besluitenlijsten FB 30 november 2010 t/m 4 januari 2011 

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 

5. Mededelingen van het FB. 

- Terugmelding afspraken vergadering FR 14 december 2010. 

6. Lotingsprocedure Psychologie.  

7. Wijzigingen OERen 2011-2012.  

8. Voorstel PhD fund 2011.  

9. Rondvraag. 

10. Sluiting. 

 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en begint met het doorlopen van de antwoorden van 
het FB op de vragen van de FR uit het tussenoverleg n.a.v. de notulen en de 
besluitenlijsten. 
 

2. Notulen 14 december 2010 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
N.a.v.: Heyse: 2 instroommomenten betekent dat ook dat de vakken 2 x gegeven worden? 
Ruijssenaars: nee, hoeft niet per se, maar soms kan het onvermijdelijk zijn. 
Hulshof: er staat vaak dat er na 27/1 een reaktie is, dit willen we graag op de  
terugmeldingenlijst hebben.  
  

3. Besluitenlijsten FB. 
Besluitenlijst 14 december:  
punt 7.5: Ruijssenaars: de examencie’s zijn bij elkaar geweest met de bedoeling onderlinge 
ervaringen uit te wisselen en te spreken over de functie van de examencies’s volgens de 
WHW en hoe het hier gedaan wordt. Er zijn wel enkele verschillen, maar in principe 
gebeurt alles zoals bedoeld is. 
Overige vragen: BSA: Ruijssenaars: de BSA beslissingscommissie, bestaande uit 
Ruijssenaars (voorzitter) Timmerman (VAOW), De Groot (mentoren), Van Ouwerkerk 
(ambt. Ondersteuning) en secretariaat faculteitsbestuur (secretariële ondersteuning) heeft 
inmiddels twee aanvragen beoordeeld en er zijn 3 nieuwe binnengekomen.  De commissie 
komt maandelijks bij elkaar om de aanvragen te beoordelen. 
BKO: Ruijssenaars: aanmelden voor de verkorte procedure kon tot 17 januari. Voor 21 
februari moeten de dossiers aangeleverd zijn. Momenteel hebben zich 6 voor de verkorte 
procedure aangemeld. De commissie (DOW, Van Ouwerkerk (ambt.ondersteuning), 
Ruijssenaars (vz), het secretariaat van het Faculteitsbestuur voor de secretariële 
ondersteuning en waarschijnlijk een adviseur van het UOCG) zal binnenkort voor de eerste 
keer bij elkaar komen. Ook deze commissie komt maandelijks bij elkaar. 
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4. Mededelingen van de voorzitter.  
Voorzitter: de FR heeft een kopie van de brief aan het Centraal Stembureau, geschreven 
door de waarnemend voorzitter van de personeelscie van de reorganisatie UOCG gekregen, 
waarin verzocht wordt de verkiezingen voor de dienstraad CIT en de FR GMW uit te stellen 
tot het moment dat de reorganisatie een feit is. De FR heeft in een reactie hierop aangegeven 
niet voor uitstel te zijn. Inmiddels is er ook een brief van het centraal stembureau 
binnengekomen waarin aangegeven wordt dat de verkiezingen niet uitgesteld zullen 
worden. De FR heeft richting UOCG aangegeven dat medewerkers van UOCG een 
adviserende rol in de nieuwe FR kunnen krijgen. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Terugmelding FR 14 december: 
Kiers: UOCG: in een bijeenkomst van de leiding van de reorganisatie met de 
personeelscommissie is het concept plan besproken. A.s. donderdag wordt het aan de 
medewerkers aangeboden. Een deel van de medewerkers gaat over naar GMW en zal 
organisatorisch een aparte afdeling vormen. I.v.m. de huisvestingsproblematiek zullen de  
medewerkers fysiek nog niet overgaan. Huisvesting UOCG heeft geen top prioriteit boven 
de andere huisvestingsproblemen.  
De Groot: onlangs heeft de FR via de mail allerlei stukken gekregen. Goede communicatie 
is belangrijk, daarom komt er ook een community op Nestor voor GMW medewerkers.  
Bezuinigingen: Kiers: voor 2011 wordt onze faculteit € 779.000 gekort, daarvan is ca. 
€400.000 structureel voor 2012 en verdere jaren. Daar bovenop komt dan de 
langstudeerders regeling. Verwachting is dat het de Universiteit €22 miljoen gaat kosten. 
Voor GMW gaat het om €2 miljoen, dat is ca. 8 %. De maatregel is echter nog niet goed 
gecommuniceerd, het is gepresenteerd als bevordering van de studiesnelheid, maar gaat 
uiteindelijk om een bezuiniging van € 370 miljoen op Hoger Onderwijs. 
Hoekstra: wordt hierover ook met andere universiteiten overlegd? Universiteiten zijn 
gewend om met elkaar te concurreren, maar ze willen deze bezuinigingen toch niet? 
Troost: afgelopen vrijdag bij de demonstratie in Den Haag waren ook alle rectoren 
aanwezig en daar is opgeroepen tot een gezamenlijk gesprek met het kabinet. 
Van Ouwerkerk: in het huidige financieringsysteem blijven de universiteiten concurrenten 
van elkaar. 
Heesink: hoe zijn de verhoudingen met de rendementscijfers? Als die gunstig zijn betekent 
dat verhoudingsgewijs minder bezuinigingen? En als de regeling door gaat, wordt het dan 
met terugwerkende kracht ingevoerd en wordt de wet daarop aangepast? 
Kiers: ons rendement is relatief gunstig t.o.v andere faculteiten, maar het aantal studenten 
is ook heel groot, dus meer boetes. De insteek van het kabinet is wel om het met 
terugwerkende kracht in te voeren. 
Kwaliteitsprotocol: A3O heeft in overleg met Ruijssenaars een nieuw raamwerk 
ontwikkeld. Daarin zit ook het totale evaluatieplan dat nu bij de DOW ligt. Daarna gaat het 
naar de VAOW. Er is wel enige haast geboden omdat het formeel per 1 maart in het 
systeem ingevoerd moet zijn. Komt t.z.t. in de FR. 
Rechten en plichten studentassistenten: is bijna gereed. Komt in de FR van maart. 
 

6. Lotingsprocedure Psychologie. 
FR geeft aan dat dit stuk veel vragen oproept zoals: de visie van het FB; ruilen na loting; 
wachtlijsten; laten vervallen van de taaltoets/NT2 eis/diagnostische toets; afname van 
kansen van Nederlandse studenten bij de loting; waarom Psychologie geen Engelstalige 
opleiding wordt, waar bij DUO een uitzondering voor alle Nederlanders wordt 
aangevraagd m.b.t. het niveau Engels (de omgekeerde situatie van wat nu gebeurt). 
Van Ouwerkerk beantwoordt vragen en geeft samen met Kiers een toelichting.  
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Er wordt nu meer geworven in bv. de Baltische Staten en de UK, minder in Duitsland. De 
tip van Jolij om ook te werven op de Kanaal eilanden zal worden meegenomen. Er is geen 
duidelijke visie ontwikkeld, omdat we de verhouding in de aanmeldingen Nederlandse en 
buitenlandse studenten niet kunnen sturen. Het gaat om een Nederlandse opleiding 
waarbij nu voor de Engelstalige variant de taaltoets komt te vervallen, omdat die juridisch 
onjuist was. Ivm BSA is het echter wel verstandig om een taaltoets te doen; dit zal in de 
voorlichting aan studenten ook duidelijk gecommuniceerd worden. Vorig jaar zijn 
studenten afgewezen, omdat ze de taaltoets niet hadden gehaald; dat is natuurlijk wrang, 
maar studenten van buiten moeten zich er wel van bewust zijn dat ze een Engelstalige 
opleiding gaan doen. Psychologie kent geen vooropleidingseis; dat is door de minister zo 
bepaald. Wel is er de verplichting van een diagnostische toets; die moeten ze goed doen 
anders halen ze het 1e jaar niet. We willen geen studenten kwijtraken en zijn daarom aan 
het kijken hoe we dat moeten aanpakken, bv door de fixus op te hogen en te werken met 
wachtlijsten. NT2 is een eis voor de Nederlandstalige opleiding, voor de Engelstalige 
variant is door DUO een collectieve vrijstelling van NT2 bepaald. De omgekeerde situatie 
toepassen heeft vooral veel praktische bezwaren voor de opleiding omdat dan alles in het 
Engels moet. 
Zodra meer bekend is over de aantallen aanmeldingen zal in een andere vergadering van 
de FR verder op de loting ingegaan worden. Na de aanmeldingsdeadline op 15 mei weten 
we meer, dan weten we ook waar we de fixus op moeten zetten. Tot die tijd wordt er alles 
aan gedaan door goede voorlichting aan studenten te geven. Een update van de 
aantallen aanmelders zal via het FB naar FR gaan evenals een overzicht van 
de landen waar de buitenlandse studenten vandaan komen.  
 

7. Wijzigingen OERen 2011-2012. 
Opmerking van de FR hierbij is dat er allerlei wijzigingen zijn voorgesteld maar dat ze nog 
niet hebben gezien hoe dit in de Model OERen doorgevoerd is. Daarom kan de FR op dit 
moment niet instemmen met de Model OERen en wil dit punt graag weer agenderen voor 
de volgende vergadering. 
Kiers: we begrijpen dat jullie de complete versie willen zien. Als de FR nu reageert op de 
punten die er nu liggen, hebben we alle onderdelen afgehandeld en hebben we dus de 
complete OER.  
Artikel 7.8: heeft de instemming van de FR. 
Artikel 4.4: betreft een artikel uit de Master OER: zal nog naar moeten worden gekeken. 
Artikel 8.4: Colloquium Doctum. Hierover bestaat enige onduidelijkheid. Een 
colloquium Doctum is een toelatingstoets voor een klein groepje dat niet voldoet aan de 
toelatingseisen (zoals diploma VWO, propedeuse HBO) en waarvoor deze eisen (Engels, 
biologie, wiskunde) gelden. De ervaring heeft geleerd dat deze 3 voorspellend zijn voor een 
succesvol verloop van de studie. 
Aanvullende wijzigingen (stuk van Steyvers): is inmiddels ondervangen door de 
maatregel van het CvB. CvB heeft een nieuw artikel 5.1 over de toelating post 
propedeutische fase, in de Model OER opgenomen Dat artikel zullen we overnemen. 
Voorzitter: hiermee blijft alleen artikel 4.4 nog over. 
Van Ouwerkerk zal deze wijzigingen aanbrengen in de OERen. De OERen worden gemaild 
naar de FR met het verzoek er mee in te stemmen. De FR zal het FB volgende week 
hierover berichten. 
 

8. Voorstel PhD fund 2011. 
Heyse: als FR zijn we blij te zien dat het FB zo creatief is omgesprongen met de nieuwe 
regeling van NWO en zijn in grote mate positief. We hebben een advies voor het FB en 
willen 2 zorgen uiten. 
Er wordt in het stuk gesproken van “wellicht Cum Laude”, ons advies is dit niet op te 
nemen en de criteria van NWO aan te houden. 



 

 

 

4 › 4 

notulen 
 

Eerste punt van zorg: een UD kan zelf geen aanvraag doen waardoor ze niet aan de Tenure 
Track criteria kunnen voldoen. 
Tweede punt van zorg: is er voldoende interesse voor, de UHD of hgl moet veel tijd vrij 
maken voor begeleiding, en mag bovendien dan geen andere aanvragen indienen bij de 
meest gangbare programma’s van NWO/MagW. 
Kiers: zal de complimenten doorgeven aan de opsteller van het stuk, de directeur van de 
Gradute School. Cum Laude: er staat “wellicht”, hoeft dus niet per se, hoewel het grootste 
deel van de gehonoreerden al een CL had. We zullen het eruit halen en de criteria van 
NWO aanhouden. 
Eerste punt van zorg: was bij MAGW aangekaart, maar het is er niet doorgekomen, wij 
kunnen er niets aan doen. In een binnenkort te houden bijeenkomst Tenure Track zal 
hierop ingegaan worden. 
Tweede punt van zorg: ook hier kunnen we niets aan doen. Aanpassing van de TT criteria 
is niet uitgesloten. 
 

9. Rondvraag.  
Kiers: voor de februari vergadering zouden de OERen en de Meerjarenbegroting 
geagendeerd worden. Maar de OERen hoeven niet en mbt de MJB is nu nog niets bekend. 
Kiers zal in het agendaoverleg met de voorzitter bepalen of deze vergadering zal doorgaan. 
Troost: roept iedereen op zich aan te melden voor de medezeggenschapsdag op 31 januari 
en een voorkeur voor de workshops aan te geven.  
 

10. Sluiting. 
 De voorzitter sluit om 18.00 uur de vergadering. 


