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Datum en tijd Kenmerk 

15 april 2014, 15.00 – 16.40 uur FGMW-14-F128 

Aanwezig 

FR leden: Korpershoek, Rozema, Huyghen, Blaga, Koops, Hengeveld, 
De Veth, Krey, Klitzing, Van der Marel, Pitz, Mulder, Thuis, Zwinkels, 
Tucha (vanaf 15.37 uur), Albers (voorzitter) 
FB leden: Kiers, Landeweerd, Van der Werf, Kobes 

Afwezig (m.k.): 

FR leden: Dijkstra 
FB leden: Kobes 

Notulist 

Jannie Timmer. 

 

1. Opening 

2. Notulen FR 18 maart 2014  

3. Besluitenlijsten FB 6 t/m 27 maart 2014 

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR 

5. Mededelingen van het FB►Financiën/Facilities►Onderwijs/Onderzoek 

6. OERen 2014 – 2015    

7. Jaarplanning  

8. Uithuizing bibliotheek GMW  VERTROUWELIJK 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

1. Opening. 
     De voorzitter opent de vergadering. 
    
2. Notulen 18 maart 2014. 

De notulen van 18 maart worden zonder wijzigingen vastgesteld.  
 

3. Besluitenlijsten FB. 
De vragen van de FR zijn door het FB beantwoord. De FR heeft verder geen vragen. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter.  
Geen. 
  

5. Mededelingen van het FB. 
Onderzoek specifiek: het concept rapport van de OZ visitatie Sociologie is ontvangen en 
ziet er goed uit. De commentaren zijn inmiddels teruggestuurd en we verwachten 
binnenkort het definitieve rapport. 
Onderzoek algemeen: in het BO heeft het CvB alle faculteiten gevraagd OW en OZ 
plannen te maken gericht op vernieuwing en samenwerking tussen de verschillende 
disciplines. Het CvB stelt hiervoor geld beschikbaar. De DOZ en DOW zijn gevraagd 
plannen te maken, deze zullen dan in het FB worden besproken. 
Korpershoek: in hoeverre heeft dit te maken met het aanpassen van criteria de Tenure 
Track? 
Kiers: het CvB wil in gesprek komen met jonge wetenschappers om te brainstormen over 
nieuwe ideeën. Het FB heeft namen gegenereerd van wetenschappers jonger dan 40 en 
een aantal Tenure Trackers, maar dit staat verder los van de TT criteria.  
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6. OERen 2014-2015. 
Voorzitter: aangezien er nog geen GMW OERen zijn, is instemming van de OERen nog 
niet aan orde. De FR heeft de specifieke vragen m.b.t. de opleidingspecifieke OERen aan 
het FB doorgegeven met het verzoek dit aan de DOW door te geven.  
Van der Werf: de vragen zijn voorgelegd aan DOW. De antwoorden van de DOW worden 
uitgedeeld. 
==========er volgt een korte leespauze======= 
Van der Marel: mogen er meer dan 180 EC’s op een diploma staan? Hier is nogal wat 
verwarring over. Mag je over die 180 EC’s heengaan en hoe wordt dat vermeld? 
Van der Werf: op een bachelor diploma staan geen EC’s vermeld, op het diploma 
supplement worden wel de EC’s vermeld, maar er zal navraag gedaan worden bij de 
Examencommissie en indien nodig bij ABJZ. Terugmelding in FR 20 mei. 
Korpershoek: in de ReMa OER artikel 3.1.5 wordt gesproken over de beleidsnotitie PhD 
Fund, maar dat hoort toch niet in de OER? 
Van der Werf: zal worden doorgegeven aan de directeur van de ReMa. 
Zwinkels: de uren worden gedefinieerd en dat betekent dat docenten meer hoorcolleges 
moeten geven. Weten docenten dat? We hebben de indruk dat dat niet zo is en daar 
maken we ons zorgen om. 
Van der Werf: snapt de zorg, maar omdat het in alle OERen zal worden opgenomen, de 
OERen tot stand komen i.o.m. de docenten en pas op 1 september ingaan, hebben de 
DOW genoeg tijd om dit te communiceren met de docenten.  
Voorzitter: advies van de FR is: zorgen dat de communicatie goed verloopt, dat de 
opmerkingen van de FR worden doorgegeven aan de DOW en waar nodig verwerkt. 
Daarmee zijn deze OERen vastgelegd en zal instemming met de GMW OERen in mei 
volgen. 
 

7. Jaarplanning. 
Aan de hand van de vragen van de FR en antwoorden van het FB wordt dit punt 
besproken. Er volgt een discussie waarin o.a. de volgende opmerkingen en suggesties naar 
vorenkomen: in de studiestartweek beginnen met colleges; ’s avonds herkansingen of in 
de zomervakantie; zes weken college i.p.v. zeven weken; het Psychologie rooster heeft de 
voorkeur van de FR (lost veel problemen op); goed communiceren naar studenten welke 
problemen zij kunnen ondervinden door deze jaarindeling; problemen doen zich 
voornamelijk voor bij de herkansingen. Door de studiestartweek (door CvB opgelegd) 
geeft de jaarindeling problemen. Het FB wil in principe voor de hele faculteit een 
uniforme jaarindeling, maar er kan voor bepaalde vakken (als er goede argumenten voor 
zijn) flexibel mee worden omgegaan.  
Voorzitter: we hebben feedback gegeven aan het FB, niet iedereen zal tevreden zijn met 
deze jaarindeling, maar het besluit ligt bij het FB.  
 

8. Uithuizing bibliotheek GMW. VERTROUWELIJK. 
Zwinkels: waarom wordt dit punt vertrouwelijk behandeld? 
Landeweerd: er is intensief overleg met de UB geweest over onze voorwaarden. Hierin 
wijken we af van de afspraken die met de andere faculteiten zijn gemaakt. De UB had er 
veel voor over en heeft ons de garantie gegeven dat aan onze wensen voldaan wordt en 
dat het is onnodig om daar publiciteit aan te geven. 
We hebben hier bewust voor gekozen, net zoals ook bij de bespreking in de FR van het 
verslag van met BO met het CvB. Het FB vond het belangrijk voor de transparantie 
richting FR. Daarom is deze notitie geschreven, als het geen vertrouwelijk punt was 
geweest had er een andere notitie gelegen.  
De FR spreekt de zorg uit over het verdwijnen van studieboeken in de bibliotheek als uit 
de evaluatie (van de verplichte literatuur) blijkt dat ze niet gebruikt worden. De 
herinrichting van de bibliotheek: het zou niet een ruimte voor alleen voor studenten 
moeten worden, maar ook voor medewerkers en dan vooral een ruimte waar studenten 
en docenten elkaar kunnen treffen. Er worden suggesties gedaan m.b.t. automatisch 
lenen, inzet student-assistent en inrichting bibliotheek. 
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Landeweerd: bij de evaluatie van de verplichte literatuur wordt de FBC ook betrokken. 
Het grootste deel van het budget komt van de UB, voor collectievorming maar ook voor 
de student-assistent, en er zal dus i.o.m. de UB moeten worden bekeken hoe de middelen 
het best besteed kunnen worden. Daar moeten nog afspraken over gemaakt worden.  
Voorzitter: wat als men het bij het evalueren door UB en FBC niet met elkaar eens is, wie 
beslist dan? 
Landeweerd: uitgangspunt is dat we consensus bereiken. Als dat niet het geval is zal het 
CvB uiteindelijk beslissen.  
De bibliotheek wordt gerenoveerd, er zijn nog geen beslissingen genomen en zijn er dus 
kansen genoeg om iets nieuws te creëren.  
 

9. Rondvraag. 
Korpershoek: wanneer wordt er vergaderd over de TT criteria? 
Kiers: het FB heeft het voor de eerste keer besproken en we zullen nu een brede discussie 
aangaan en hopen er voor de zomer een stuk verder mee te zijn. 
Rozema: zijn de problemen met de nieuwbouw opgelost? 
Landeweerd: problemen met de verlichting zijn zoveel mogelijk opgelost. Voor de 
problemen met de deuren zijn we in gesprek met het facilitair bedrijf, dat is iets 
complexer. 
Pitz: heeft niet de indruk dat het probleem met het licht is opgelost. Overdag en ’s avonds 
zijn er nog problemen met het licht en ook met (het steeds op en neer gaan van) de 
zonneschermen. Hij zal dat doorgeven aan de Interne Dienst. Verder zou het goed zijn als 
in de nieuwbouw wordt aangegeven of een ruimte een stilteruimte is of niet. Het is nu 
voor iedereen erg onduidelijk. 
Landeweerd: zal hier samen met Kobes naar kijken. Komt terugmelding in FR. 
Zwinkels: is de informatie over de sociaaldemocratische kenmerken (t.a.v.HBO-P 
studenten) voor het FB belangrijk? 
Van der Werf: het bevestigt het idee dat het nuttig is om een aantal eisen aan het 
kennisniveau van HBO-P studenten te stellen in de selectie (selectie op basis van 
wiskunde toets). We hebben dit aan het CvB doorgegeven.  
Voorzitter: mensen die verhuisd zijn hebben hun MePA nog niet aangepast. Kan dit via 
de web redactie of via een mail onder hun aandacht worden gebracht? 
Zwinkels: dan moet er wel een gecheckt worden of de gebouwnummers bekend zijn.  
 

10. Sluiting.  
     De voorzitter sluit om 16.40 uur de vergadering.  
 
 
 

 


