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VASTGESTELDE NOTULEN faculteitsraad GMW 

 

Datum en tijd Kenmerk 

20 mei 2014, 14.00 -14.20 uur FGMW-14-F167 

Aanwezig 

FR leden: Huyghen, Korpershoek, Zwinkels, Rozema, Thuis, Van der 
Marel, Hengeveld, Dolderer, De Veth, Klitzing, Pitz, Mulder, Albers (vz)  
FB leden: Kiers, Landeweerd, Van der Werf, Kobes 

Afwezig 

FR leden: Tucha, Blaga, Dijkstra 

Notulist 

Jannie Timmer 

1 Opening 

2 Notulen FR 15 april 2014  

3 Besluitenlijsten FB 3 april t/m 24 april 2014 

4 Mededelingen van de voorzitter van de FR 

5 Mededelingen van het FB 

►Financiën/Facilities 

►Onderwijs/Onderzoek 

6 GMW OERen 2014 – 2015    

7 Rondvraag 

8 Sluiting 

 

1. Opening. 
     De voorzitter opent de vergadering. 
    
2. Notulen 15 april  2014. 

De notulen van 15 april 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.  
Voorzitter: a.s. vrijdag van 14.00 -16.00 uur is er een discussiebijeenkomst voor m.n. 
personeel van GMW over de werkbeleving. Studenten en andere geïnteresseerden zijn 
welkom. 
  

5. Mededelingen van het FB. 
Van der Werf: gisteren en vandaag is de commissie in het kader van de 
instellingsaccreditatie  bij de RUG op bezoek geweest. Vanmiddag om 16.00 uur wordt de 
uitslag bekend gemaakt. 
 

6. GMW OERen 2014-2015. 
Van der Werf heeft tijdens het vooroverleg een toelichting gegeven bij de GMW OERen 
en de vragen beantwoord. Vragen die later  naar voren kwamen zijn schriftelijk door het 
FB beantwoord. 
 
Overige vragen Bachelor OER: 
Korpershoek: artikel 3.8.3: is de beleidsruimte er wel als een opleiding dit voor verplichte 
vakken wil doen? Kan een opleiding in de opleidingsspecifieke OER hier een uitzondering 
op maken? 
Voorzitter: het is een hypothetische discussie, maar de FR heeft instemmingsrecht bij de 
GMW OERen en adviesrecht bij de opleidingspecieke OERen. Houdt het FB het tegen als 
het in de opleidingsspecifieke OERen wordt opgenomen?  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 › 2 

besluitenlijst 
 

Kenmerk 

FGMW-14-F167 

Van der Werf: ja, het FB zal dan aangeven dat het niet opgenomen mag worden  in de 
opleidingsspecifieke OER en de FR kan dus een negatief advies geven.  
Zwinkels: moet het artikel er niet worden uitgehaald? 
Van der Werf: het is geen probleem dat het er in staat. 
Huyghen: artikel 9.5.3. Is er navraag gedaan bij Sociologie? Wat was de reactie? 
Van der Werf: dat moet nog gebeuren.  
 
Overige vragen Master OER: 
Van der Werf: in de Master OER zal een aantal artikelen gelijk gemaakt worden aan de 
Bachelor OER. Instemming door de FR kan onder voorbehoud van de genoemde 
aanpassingen 
 
Voorzitter: onder voorbehoud van enkele kleine wijzigingen stemt de FR in met de GMW 
OERen. 
 

7. Rondvraag. 
Thuis: wil iedereen graag bedanken. Dit is haar laatste vergadering omdat ze over twee 
weken naar Azië vertrekt.  
Dolderer: a small announcement. Next week you will receive a note about a 3rd year 
Psychology course, and some questions about the diversity of the faculty staff (how many 
women/men etc.) 
Pitz: vanmiddag wordt de uitslag van de verkiezing van de URaad en FR bekend gemaakt. 
Van der Marel: hoe staat het met de renovatie Boumangebouw? 
Landeweerd: we liggen op schema, 7 juli wordt het opgeleverd en een week later kan 
Sociologie terug verhuizen. 
 

8. Sluiting.  
     De voorzitter sluit om 14.20.uur de vergadering.  
 
 
 

 
 


