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1. Opening. 

2. Notulen FR 22 maart 2011. 

3. Besluitenlijsten FB 8 maart t/m 29 maart 2011. 

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 

5. Mededelingen van het FB en Terugmelding afspraken vergadering FR 22 maart 2011. 

6. Rechten en plichten student assistenten.  

7. OERen. 

8. Kwaliteitszorgprotocol.  

9. Toetsbeleid. Reactie van de studentenfractie. 

10. Notitie van de studentenfractie m.b.t. Magna Cum Laude. (ter bespreking) 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat punt 8 op de agenda zal 
worden doorgeschoven naar de mei vergadering. 
 

2. Notulen 22 maart 2011. 
 De notulen van 22 maart worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

N.a.v.: BHV-info op Intranet: De Groot: tot nu toe heeft nog niemand die informatie 
die was toegezegd op Intranet kunnen vinden. Wij zouden graag extra informatie willen 
hebben, daar is behoefte aan bij docenten, zoals: wat te doen bij calamiteiten. 
Heyse: dat het erop staat wil niet zeggen dat iedereen het leest, je moet ook actief 
benadrukken dat het erop staat. Ook zijn oefeningen belangrijk. 
Landeweerd: de bemensing en ondersteuning in de Bloemstraat is conform de ARBO 
richtlijnen. Wij dachten dat de gevraagde info op Intranet zou staan, zegt toe hier 
achteraan te gaan en dan de info eerst naar de FR sturen. Voor een beperkte groep is er 
een oefening geweest en ook wordt er bij calamiteiten samengewerkt met FMW. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
 8 maart punt 5.1: Hulshof: verrekening ReMa kosten, valt dat positief of negatief uit? 

Kiers: er was weinig deelname aan bepaalde cursussen en er werd gewerkt met een 
algemeen model. De inschatting leek te groot. 
Punt 4.7: Schlegelmilch: fondsenwerf campagne, waarom is speciaal voor de Honours 
Master gekozen? 
Kiers: omdat we met een vrij concreet doel moeten komen leek de Honours Master zeer 
geschikt. Ook komt het indirect alsnog ten goede van de Fac. Algemeen omdat het nu 
niet uit facultaire middelen hoeft te komen. 
Hulshof: een Honours master subsidie zou toch dekkend zijn? 
Kiers: een Honours master moet gematched worden door de faculteit. 
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4. Mededelingen van de voorzitter.  
 Geen. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
 Terugmelding FR 22 maart: 

Bezuinigingen: De FR heeft enkele vragen bij de bezuinigingsmaatregelen 2011 en 
2012-2014.  
Heyse: we zijn benieuwd hoe dit tot stand is gekomen. De directies zijn om scenario’s 
gevraagd, is dit een samenvatting daarvan? Is dit op directieniveau eerder besproken? 
Landeweerd: dit is een conservatieve berekening voor 2012-2014, conform het format 
zoals door de centrale financiële afdeling aangeleverd is voor de bestuurlijke overleggen 
CvB-faculteiten. We hebben het naar de directies gestuurd om te kijken of het haalbaar 
is. Er zijn nu echter nieuwe ontwikkelingen i.v.m. het niet doorgaan van verschillende 
maatregelen, daarom wachten we nu eerst de financiële kaderstelling af. 
Dijkstra: 8% korting, waar komt dat vandaan en hoe verhoudt zich dat op 
vakgroepniveau? En hoe vindt de invulling plaatst? 
Landeweerd: de korting van 2 miljoen is ongeveer 8% van de algemene middelen, 
terugrekenend zijn we op dat percentage gekomen. Er zijn gesprekken gevoerd met de 
hoofden van dienst om te kijken of en hoe op termijn die 8% gerealiseerd kan worden. 
Daarna gaan we het verder in de faculteit (i.o.m. de directies en aansluitend bij de 
behoefte) bespreken. De ontwikkelingen zullen eerder een temporisering van de 
maatregelen betekenen en wellicht een iets kleinere korting voor 2012. 
Timmerman: waar moet aan gedacht worden bij verhoging OW last ten koste van OZ 
tijd? Daar wordt nu binnen de verschillende afdelingen verschillend over gedacht; 
wordt dat één lijn of kunnen er grote verschillen komen?  
Kiers: tussen de afdelingen is daarover geen overleg, de afdelingen moeten zelf 
aangeven hoe ze willen bezuinigen.  Maar als FB zullen we hier wel extra alert op zijn. 
Heyse: wat is de planning, hoe blijven wij geïnformeerd? 
Landeweerd: we verwachten de kaderstelling op 20 mei, we kunnen het in de FR van 
juni weer bespreken. Komt op de agenda van 21 juni. 
Dijkstra: de regels van NWO zijn aangescherpt, zijn er concrete plannen mbt groei 
externe financiering? 
Kiers: er is meer dan NWO; de gedachte is dat we het zo veel mogelijk zullen blijven 
stimuleren, dat we niet kunnen garanderen dat het allemaal lukt, maar het wel hopen. 
Sippie Overwijk is nu (i.s.m. TLG) binnen GMW het aanspreekpunt voor EU 
subsidieaanvragen. 
Huisvesting: de stuurgroep komt 26/4 weer bijeen en het is de bedoeling dat er 9/5 een 
concreet plan ligt. 
Heyse: hoe staat het met UOCG? De financiële situatie is niet duidelijk,; daar zouden 
we graag inzicht in krijgen. 
Kiers: hier kunnen we nog niets over zeggen, omdat de onderhandelingen nog lopen. 
De Groot: 2/5 komt er een personeelplan met een financiële paragraaf?  
Komt in FR 24 mei. 
BKO: Ruijssenaars geeft een korte toelichting. In de UCO zijn alle BKO plannen van 
alle faculteiten besproken. Intern is Van Ouwerkerk bezig met een inventarisatie van de 
OW belasting in een bepaalde periode, en we zullen ook beslisregels opstellen. Het 
loopt goed binnen GMW, dit jaar willen we ca. 50 stafleden in de BKO. In mei zullen 2 
medewerkers van GMW meedoen aan een 24-uurs bijeenkomst, een experiment om te 
kijken of je je portfolio in zo’n korte tijd op orde kunt hebben voor een BKO. 
Serviceknop: Landeweerd deelt mee dat de knop inmiddels op Intranet staat en dat er 
nog een nieuws item aan gewijd zal worden. 
Onderwijsbeleid: Ruijssenaars heeft 14/3 en vanochtend hierover een bijeenkomst 
gehad met studenten van de FR. De laatste aanpassingen zullen worden aangebracht. 
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Dan komt het plan in het FB, en aansluitend gaat het via de VAOW naar DOW en TKN 
naar de FR. 
Overzicht aanmeldingen Psychologie: wordt uitgedeeld. Kiers geeft een toelichting. Psy 
heeft de definitieve NF van 720 naar 740 verhoogd. Er zijn momenteel weer veel meer 
aanmeldingen voor de Engelstalige bachelor dan de Nederlandse, maar de verwachting 
is dat –evenals vorig jaar- het verschil uiteindelijk minder groot zal zijn. In juni hebben 
we concretere cijfers. 
 

6. Rechten en plichten student assistenten. 
De Groot: we zijn blij met dit stuk, het schept duidelijkheid, maar we hebben wel een 
aantal vragen. Wanneer is een stud.ass. structureel? Als je één of meer stud.ass. 
opnieuw wilt aanstellen, moeten die opnieuw solliciteren? Er mist een aantal 
Basiseenheden. In de procedure staat dat de secretaresse het formulier fysiek naar P&O 
brengt, hoe werkt dat?  
Schlegelmilch: kun je in het invoerveld een CV uploaden? 
Heesink: open werving is het streven, maar het hoeft niet via de vacaturebank als je al 
een geschikte kandidaat hebt. De docent moet de vacature er wel opzetten zodat 
iedereen ervan op de hoogte is. Een docent kan zelf aangeven welke informatie hij/zij 
allemaal wil hebben. Het formulier dient door de docent ondertekend te worden voordat 
het naar P&O kan. Het stuk zal, n.a.v. de vragen en opmerkingen van de FR, op een 
aantal punten nog worden aangepast (zoals aanvulling BE’s, invulveld CV, duidelijker 
vermelden wat onder structureel verstaan wordt). 
Heyse: kan de procedure verkort worden? Het is nu 6 weken. 
Heesink: de pilot zal het leren. 
Voorzitter: alleen de personeelsgeleding mag advies uitbrengen over dit stuk. 

  ===DE FR PERSONEELSGELEDING BRENGT EEN POSITIEF ADVIES UIT=== 
 

7. OERen. 
 Volker: wat wordt verstaan onder ernstig laakbaar gedrag? 

Van Ouwerkerk: dat komt vanuit de geneeskunde, maar het betreft heel ernstig 
(mis)gedrag. 
Harmsen: het toetsplan, in hoeverre verhoudt zich dat tot de nota Toetsbeleid? 
Ruijssenaars: nog niet. Het CvB zegt nu dat dit erin moet; zal t.z.t. worden verwerkt in 
de nota Toetsbeleid. 
Opmerking bij de OERen: bachelor Psychologie, art. 1.2 voertaal: hierover is overleg 
geweest. Het staat hier nu iets anders dan in de algemene OER en zal nog worden 
aangepast door de DOW Psy. In de OER bachelor Pedok is een probleem met de 
optelsom van het aantal EC’s bij de AOLB gesignaleerd; dit zal worden gecorrigeerd. 
DE FR STEMT IN MET DE GMW OEREN EN ALLE OPLEIDINGSSPECIFIEKE 
OEREN. 
 

8. Kwaliteitszorgprotocol.  
 Dit punt wordt doorgeschoven naar de FR van 24 mei. 
 
9. Toetsbeleid. Reactie van de studentenfractie. 

Hulshof: de FR studentengeleding heeft e.e.a. op papier gezet. De doelstelling in de 
preambule komen niet overeen met wat in de FR is besproken. 
Ruijssenaars: wat in de preambule staat is eigenlijk een compromis uit de discussie in de 
VAOW (verschil van inzicht bij de verschillende opleidingen over hoe je toetst en over 
diversiteit in toetsen). De Examencommissies zijn nu gevraagd aan te geven hoe zij het 
doen en waar zij op letten. Voor het FB maakt het niet uit hoe het gebeurt, als het maar 
goed gebeurt. We zullen de suggesties en vragen van de studenten doorgeven aan de 
EC’s en aangeven dat we het belangrijk vinden dat ze er op reageren. In september 
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verwachten wij een 1e rapportage, dan kunnen we zien of het loopt zoals bedoeld is, zo 
niet dan vindt er verder overleg plaats. Of het uitvoerbaar en haalbaar is zal dus in 
september blijken. 
Hulshof: komt de rapportage van de EC’s ook in de FR? Het moment van de rapportage 
ligt na de zomer, kan dat ook naar voren gehaald worden, zodat er –indien nodig- voor 
het begin van het 1e blok nog iets aan gedaan kan worden? 
Ruijssenaars: De EC’s zijn verplicht na te gaan in hoeverre goed getoetst is en dat wordt 
gerapporteerd aan het FB. Niet alles is openbaar, maar we zullen het bekijken.  Voor de 
toekomst zullen we kijken in hoeverre we het tijdpad kunnen aanpassen Komt t.z.t. 
terug in FR. 
 

10. Notitie van de studentenfractie m.b.t. Magna Cum Laude. 
Schlegelmilch: we wisten niet dat het universitair beleid was, maar zijn wel 
geïnteresseerd in hoe het nu gaat.  
Ruijssenaars: de discussie is in verschillende gremia gevoerd. Wij vonden het erg uit 
elkaar liggen en hebben een vo0orkeur uitgesproken voor een meer gedifferentieerd  
systeem. Er wordt wel gekeken of het gekoppeld kan worden aan een internationaal 
grading systeem, maar dat wordt waarschijnlijk niet dit jaar. Er is een experiment 
gaande in 3 faculteiten, waarover rond deze tijd zal worden gerapporteerd.Komt t.z.t. 
terug in FR.  
 

11. Rondvraag.  
Strijbosch: de master talent voorlichting viel samen met 2 studiereizen (Soc en Psy),  
waardoor veel studenten niet bij de voorlichting aanwezig konden zijn. Hoe vindt 
communicatie hierover met de opleidingen plaats? Kan dit probleem voor de toekomst 
worden voorkomen? 
Van Ouwerkerk: er is veel contact met de VIP geweest hierover; of er ook overleg met 
Societas is geweest, is niet bekend. Afspraak is dat dergelijke activiteiten plaatsvinden 
als er geen OW gegeven wordt.  
Volker: kunnen aan het begin van het studiejaar de data van dergelijke activiteiten 
bekend zijn, zodat de studieverenigingen hier rekening mee kunnen houden? 
Van Ouwerkerk: we kunnen een jaarkalender maken met daarop de data van de 
voorlichtingsbijeenkomsten en andere evenementen.  
Rahmede: I’m wondering if there is any news about the ‘taaleis”.  
Voorzitter: afgelopen vrijdag is er een overleg geweest waarbij ook twee medewerkers 
van ABJZ  en de inschrijvingsadministratie aanwezig waren. Er is afgesproken dat zij 
zich sterk gaan maken voor onze wens en ze zullen een voorstel maken voor het 
ministerie. Wellicht kan het dan dit jaar nog worden opgenomen. 
Volker: in de afgelopen tentamen periode kwam het weer voor dat GMW studenten niet 
terecht kunnen in onze bibliotheek omdat het ’s ochtends al vol zit met studenten van 
andere faculteiten. Kan daar iets aan gedaan worden? Bij FMW gaan eigen studenten in 
tentamenperiodes voor. 
Van Ouwerkerk: voor zover bekend niet. Het is beleid van het CvB. Daarom is het ook 
heel vreemd dat het bij FMW wel gebeurt. Zal kijken hoe dat zit. Wat wij, als faculteit, 
wel kunnen aanbieden is het beschikbaar stellen van OW ruimten tijdens de 
tentamenperiode en dat alleen GMW studenten deze ruimtes kunnen reserveren. A3O is 
al bezig hiervoor een plan te maken, maar dat zit nu nog vast op de techniek (het door de 
student zelf inboeken van een ruimte).  
Heyse: weet het FB dat er veel “leegstand” is in de Bloemstraat? 
Ruijssenaars: dat is bekend, we zijn in breder verband er mee bezig om dat aan te 
pakken.  

12. Sluiting. 
   De voorzitter sluit om 17.45 uur de vergadering. 


