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VASTGESTELDE NOTULEN faculteitsraad GMW 

 

Datum en tijd Kenmerk 

2 september 2014, 15.00 -15.55 uur FGMW-14-F315 

Aanwezig 

FR leden OUD: Thuis, Van der Marel, Hengeveld, De Veth, Krey, 
Mulder, Klitzing, Blaga, Rozema, Korpershoek, Albers (vz)  
FR leden NIEUW: De Boer, Korpershoek, De Vries, Smit, Davids, 
Vissinga, Moraal, Schreij, Bosma, Ullrich, Strijtveen, Rozema, 
Albers(vz) 
FB leden OUD: Kiers, Landeweerd, Van der Werf, Kobes 
FB leden NIEUW: Kiers, Landeweerd, Van der Werf, Diekerhof 

Afwezig 

FR leden: Tucha, Huyghen, Koops, Dijkstra 

Notulist 

Jannie Timmer 
 

 

1. Opening. 
     De voorzitter opent de vergadering. 
    
2. Notulen 20 mei 2014. 

De notulen van 20 mei worden zonder wijzigingen vastgesteld.  
 

3. Besluitenlijsten FB. 
De vragen van de FR zijn door het FB beantwoord. Verdere vragen: 
15 mei 2014: 
Van der Marel: punt 5.4: worden de toetsplannen ook beschikbaar gesteld voor 
studenten? Worden de toetsplannen ook in de FR behandeld, zoals de OERen? 
Van der Werf: de toetsplannen worden door het FB vastgesteld en zijn in te zien. De 
wijzingen die nu doorgegeven worden, komen in de toetsplannen van volgend jaar. De 
procedure geeft aan dat de OC’s de toetsplannen behandelen, niet de FR. 
12 juni 2014: 
Rozema: punt 3.1: hoe is de vergoeding voor de BKO geregeld? 
Van der Werf: de afdeling waar de docent werkzaam is wordt gecompenseerd 
(vervanging) zodat de docent zijn/haar BKO kan halen.  
 

4. Mededelingen van de voorzitter.  
Voorzitter: Monica Blaga heeft per 1 september een nieuwe baan en verlaat de FR. 
Vincent de Boer neemt haar functie over. 
  

5. Mededelingen van het FB. 
Landeweerd: de meerjarenbegroting (MJB) 2015 wordt in de FR vergadering van oktober 
behandeld. A.s. donderdag is er een eerste bespreking in het FB. 
 
We zijn druk bezig om deze zaal (B128) verder in te richten. 
 
Kiers: het CvB heeft dit voorjaar besloten geld te besteden aan nieuwe investeringen op 
OW en OZ gebied. We zijn nu bezig plannen te maken voor extra profilering van 
specifieke expertise in de faculteit voor zowel OW als OZ. Gedacht wordt aan een 
aansprekende Masterroutes en extra investeren in bijbehorende OZ. Hoe het er precies 
uit gaat zien kunnen we nu nog niet benoemen. Er volgt nog overleg met de directeuren 
en het CvB beslist uiteindelijk. 
Voorzitter: is dit structureel? 
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Kiers: nee, het gaat om een investering voor 4 à 5 jaar. 
 

6. Jaarverslag 2013-2014. 
De voorzitter heeft het jaarverslag opgesteld en het is in de voorvergadering van de FR 
besproken. 
De opmerking van Landeweerd m.b.t. de voortgangsrapportage zal worden aangepast. De 
FR stemt in met het jaarverslag 2013-2014.  
 

7. Rondvraag. 
Klitzing: de Examencommissie Psychologie had besloten dat studenten tijdens het 
tentamen Statistiek 3 geen gebruik van het toilet mogen maken. Wij hebben daarover van 
het FB niets meer gehoord. Heeft het FB hierover al een beslissing genomen? 
Van der Werf: daar is in het FB nooit over gesproken.  
Kiers: de EC heeft die regeling ingevoerd, als studenten het er niet mee eens zijn kunnen 
ze bezwaar maken of een klacht indienen bij het CBE of het FB. 
 
Kiers: bedankt in een korte toespraak alle studenten voor hun inbreng en inzet van het 
afgelopen jaar, ondanks de steeds grotere studiedruk. De discussies die ze in de 
vergaderingen in gang gezet hebben, hebben ook bij het FB discussie opgeleverd een 
hebben het FB zeker beïnvloed. Dat wordt zeer gewaardeerd.  
Monica Blaga wordt ook bedankt voor haar inzet en inbreng.  
Van der Marel: wij hebben een leuk  jaar gehad, hebben veel geleerd. We willen het FB 
bedanken dat  naar onze inbreng is geluisterd. 
 
Voorzitter: bij PPO is er onder het personeel nogal wat onrust over de verzelfstandiging 
van PPO, zoals over eventuele consequenties voor pensioen, CAO etc. Is het überhaupt 
wenselijk dat PPO verzelfstandigt? 
Landeweerd: we zijn al een aantal jaren met PPO in gesprek hierover. Het is de wens van 
de directie van PPO om een onafhankelijke positie te hebben. Er zijn verschillende 
redenen voor PPO om te verzelfstandigen. Alle andere vergelijkbare opleidingen in het 
land zijn zelfstandige organen die wel samenwerken, maar niet onder een faculteit vallen. 
Er is hierover overleg met het CvB geweest en ook met de medewerkers van PPO in een 
voorlichtingsbijeenkomst. Een werkgroep is nu bezig met een plan van aanpak. Een 
besluit is nog niet genomen omdat eerst uitgezocht moet worden hoe het personeel er 
tegenover staat en wat de eventuele gevolgen zijn. Er komt daarom een vervolg 
bijeenkomst. Ook voor het FB is het belangrijk dat, als alle medewerkers overgaan naar 
PPO, het voldoende zekerheid voor het personeel biedt en dat het een gezonde 
organisatie is, ook financieel. 
 

8. Decharge oud FR studentleden en installatie nieuwe FR studentleden. 
De voorzitter bedankt de oud FR studentleden voor het afgelopen jaar en wenst ze veel 
succes met hun studie en verwelkomt de nieuwe FR studentleden en wenst ze veel succes 
als FR lid. 
 

9. Verkiezing van de voorzitter. 
De huidige voorzitter legt zijn functie neer. Per 1 oktober zal Tomas Zwinkels het FR 
voorzitterschap van Casper Albers overnemen. Dit heeft de instemming van de FR. 
 

10. Verkiezing van de vice-voorzitter. 
Wieteke Smit wordt voorgedagen als vice-voorzitter. Dit heeft de instemming van de FR. 
 

11. Benoeming adviserend student-lid FB. 
De benoeming van Jort Diekerhof als adviserend student-lid van het FB heeft de 
instemming van de FR. 
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12. Rondvraag. 

Landeweerd: voorafgaand aan de oktober vergadering komt er een 
informatiebijeenkomst over de Meerjarenbegroting om uitleg te bij cijfers van de MJB. 
De FR leden krijgen hierover binnenkort bericht. 
 
Kiers: bedankt Casper Albers voor zijn voorzitterschap. Hij heeft het heel goed gedaan. 
Het waren effectieve en snelle vergaderingen en de samenwerking met het FB was heel 
goed. 
 
Kiers: bedankt met lovende woorden Annita Kobes voor haar werk als adviserend 
student-lid FB.  
 
Kobes: bedankt in een korte toespraak het FB voor het afgelopen jaar.  
 
Voorzitter: Joost Strijtveen, Melle Schreij, Anne-Marie Huyghen en Jacobien Rozema 
nemen dit jaar zitting in de VAOW (vaste advies commissie onderwijs). 
 

13. Sluiting. 
     De voorzitter sluit om 15.55 uur de vergadering.  
 
 
 
 

 


