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VASTGESTELDE NOTULEN faculteitsraad GMW 

 

Datum en tijd Kenmerk 

16 december 2014, 15.00 -15.55 uur FGMW-14-F416 

Aanwezig 

FR leden: Rozema, Moraal, Koops, Smit, Bosma, Davids, Vissinga, 
Ullrich, Strijtveen, De Vries, Schreij, De Boer, Zwinkels (vz) 
FB leden: Kiers, Landeweerd, Van der Werf 

Afwezig 

FR leden: Tucha, Albers 
FB leden: Diekerhof 

Notulist 

Jannie Timmer 
 

 

1. Opening. 
Om 16.00 uur is de officiële opening van de gebouwen. 

   
2. Notulen 18 november 2014. 

De vragen van de FR zijn door het FB beantwoord. Overige opmerkingen: 
Bosma: N.a.v. punt 7: nieuwe taak EC’s is om eens per drie jaar alle toetsen van alle jaren 
te controleren. Vanaf wanneer gaat dat gebeuren? Bepaalt de EC dat zelf? 
Smit: daar is wel wat onvrede over, als dat pas over drie jaar is, is dat te laat. 
Van der Werf: de EC’s mogen het zelf bepalen, maar het moet elke drie jaar, ze kunnen nu 
dus (met name m.b.t. de zorgpunten) zo snel mogelijk beginnen en eerder rapporteren. 
Voorzitter: de antwoorden van het FB m.b.t de TT notitie zijn helder, maar tijdens de 
vergadering is iets anders gezegd dan in de antwoorden staat. De FR had het op prijs 
gesteld als dat eerder richting FR was gecommuniceerd. 
De notulen van 18 november worden met de toevoeging “Het gaat over de transitie 
criteria en niets anders” vastgesteld.  

 
3. Besluitenlijsten FB. 

De vragen van de FR zijn door het FB beantwoord. Overige vragen: 
6 november:  
Smit: punt 5.2: assessment Engelse taalvaardigheid. Is het niet beter om –gezien de grote 
druk op het wp- het juist wel verplicht te stellen?  
Kiers: vorig jaar hadden we de R&O gesprekken, nu de BKO, er loopt momenteel te veel 
en het is daarom niet handig om ook dit nog te eisen.  
13 november:  
Voorzitter: punt 6: restauratieve voorzieningen: moeten we ons zorgen maken? 
Landeweerd: nee, het minimale niveau is gegarandeerd, maar er wordt nu gekeken wat er 
mogelijk is m.b.t. een breder aanbod, lekker en goedkoper.  
27 november: 
Voorzitter: SKO was bekend bij ons, maar met een tussen categorie (MKO) is mogelijk 
winst te behalen. 
Van der Werf: HR (Human Resources) denkt aan het opzetten van een soort levenslang 
leren traject voor docenten. Het heeft de aandacht. 
 
De nagezonden besluitenlijst van 3 december wordt in de FR vergadering van januari 
behandeld. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: geen 
Vicevoorzitter: geen 
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5. Mededelingen van het FB. 

Landeweerd: vanaf vandaag is de nieuwe fietsenstalling geopend. Er zijn ook 
oplaadpunten voor E-bikes. 

   
6. Wijziging reglement van orde van de opleidingscommissies GMW. 

Voorzitter: heeft een mail gestuurd naar de voorzitters van de OC’s met de vraag of het 
reglement (nog) overeenkomt met de werkwijze van de OC. Op een later moment zal 
hierop worden teruggekomen en zal gekeken worden of het reglement aangepast dient te 
worden. De FR zal dan met een voorstel komen. 
De FR stemt in met de voorgestelde toevoeging van de Lerarenopleiding in het reglement 
van orde van de OC’s GMW. 
 

7.  GMW OERen. 
De GMW OERen worden besproken aan de hand van de schriftelijke vragen en overige 
opmerkingen van de FR. 
Schreij: wij zouden graag zien dat wanneer er afkortingen worden gebruikt, die dan in elk 
geval één keer worden uitgelegd. In de Bachelor OER bij punt 8.5 moet dat nog voor de 
Lerarenopleiding. 
Vissinga: is er geen Engelstalige OER? 
Van der Werft: die krijgt de FR nog toegestuurd. 
Smit: zijn dit wel de juiste stukken? Wanneer wordt vermeld dat het de GMW OERen van 
2015-2016 zijn? 
Van der Werf: zodra duidelijk is dat van centraal geen wijzigingen meer komen. 
Wijzigingen in het document worden met track changes aangeven en komen dan terug in 
de FR en dan worden de GMW OERen definitief gemaakt. 
Rozema: wanneer is de evaluatie van de nieuwe jaarindeling te verwachten. 
Van der Werf: aan het eind van het tweede blok. 
De Vries: in art 6.3 van de bachelor OER staat dat elke student die een voorlopig positief 
studieadvies heeft gekregen een studieplanning moet maken. Hoe strikt wordt dat 
nageleefd. Bij Psychologie is van een aantal studenten bekend dat dat niet wordt gedaan. 
Als studenten geen bericht krijgen doen ze het niet. Moet dit aangepast worden in de 
OER? 
Koops: de regel is nu anders dan vorig jaar. Dit jaar geldt het alleen voor studenten met 
een aangepast BSA en studenten die tussen de 45 en 60 punten hebben en zich voor meer 
dan vier vakken inschrijven. Die studenten worden door de studieadviseur opgeroepen. 
Kiers: de verantwoordelijkheid ligt bij de student, de faculteit controleert het niet. 
Van der Werf: het komt uit de Model OER van het CvB, maar als de praktijk gedeeltelijk 
anders is kan het eventueel aangepast worden. 
Smit: wij zullen een voorstel voor wijziging naar het FB sturen, evenals de opmerkingen 
bij de verschillen in opmaak van beide OERen. Art. 9.4: kunnen wij het reglement ook 
inzien?  
Van der Werf: suggesties voor wijziging zijn welkom. Het reglement is onderdeel van de 
opleidingsspecifieke OERen, die komen in april/mei in de FR. De opleidingsspecifieke 
OERen worden door de DOW naar de OC’s gestuurd en vervolgens gaan ze naar de FR 
(de FR heeft overigens geen instemmingsrecht bij de opleidingsspecifieke OERen). 
Voorzitter: m.b.t. de maatschappelijke stage blijkt dat in de praktijk ook anders te gaan 
dan hier vermeld.  Hoe wenselijk/onwenselijk is dat? 
Van der Werf: vorig jaar is door centraal besloten 30 EC minorruimte op te nemen, door 
de faculteiten zelf in te vullen. Er is gekozen om een aantal mogelijkheden aan te bieden, 
waaronder de maatschappelijke stage. Het is geen verplichting maar een mogelijkheid die 
door de opleiding geboden wordt en het verzoek wordt beoordeeld door de EC. 
 

8. Rondvraag. 
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Smit: heeft gehoord dat er nogal wat schortte aan de organisatie van de 
Mastervoorlichting afgelopen maandag. Ook werd er bijna niets over de Master 
Sociologie gepresenteerd. Er zal nog geëvalueerd worden wat er fout ging. 
Schreij: wij hebben een lijst gekregen van commissies en werkgroepen waar FR leden 
zitting in hebben, maar we zouden graag een overzicht krijgen van alle commissies en 
werkgroepen binnen GMW. Is dat mogelijk? 
Kiers: goede vraag, dat gaan we uitzoeken. 

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

 
 
 


