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Datum en tijd Kenmerk 
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Aanwezig 

FR Leden: Strijtveen, Vissinga, De Vries, Ullrich, Schreij, Moraal, 
Bosma, De Boer, Albers, Rozema, Zwinkels (vz),  
FB leden: Kiers, Landeweerd (tot 15.45 uur), Van der Werf, Diekerhof  

Afwezig 

FR leden: Huyghen, Dijkstra, Korpershoek, Koops, Akyürek, Davids, Smit 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

 

1. Opening. 
 

2. Notulen 19 mei 2015. 
De notulen worden met een enkele tekstuele wijziging vastgesteld. 
De schriftelijke vragen van de FR zijn schriftelijk door het FB beantwoord. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
7 mei: 
Strijtveen: Punt 2.3: wij zijn benieuwd naar de vragen van het FB en de antwoorden van 
het CvD t.a.v. Yantai. 
Kiers: geldt (nog) niet voor onze faculteit. Er is nog veel onduidelijkheid. Het idee is dat 
het een brede universiteit moet worden en als het doorgaat zullen eerst FWN en FEB daar 
een opleiding starten en op een gegeven moment ook de Sociale Wetenschappen.  
20 mei: 
Zwinkels: Punt 4.5 - Wetenschapspersoneelsbeleid wil de FR graag over meepraten. 
Landeweerd: er zal zo snel mogelijk een afspraak met een delegatie van de FR gemaakt 
worden.  
Korpershoek: wordt de nota in september nog in de FR besproken? 
Landeweerd: het is een discussiestuk. Mede n.a.v. de input die nu gevraagd wordt, zal er 
een definitief stuk komen dat in een plenaire vergadering van de FR zal worden 
besproken. 
27 mei: 
Zwinkels: hoe staat het met de instroomcijfers? 
Van der Werf: we hebben aanmeldingscijfers. Deze zijn redelijk vergelijkbaar met vorig 
jaar, met uitzondering van Psychologie, daar ligt het lager. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: heeft contact gehad met Landeweerd over een training voor de (nieuwe) FR 
leden. Er wordt nog e.e.a. uitgezocht, dan komt er een voorstel voor het FB. 
Bij de FR stukken is een overzicht van vergaderdata voor volgend jaar meegezonden. De 
vooroverleggen zullen volgend jaar vanaf 15.00 uur zijn. 
Eventuele wijziging van het tijdstip van een vooroverleg s.v.p. doorgeven aan  
J. Timmer i.v.m. reserveren van de zaal en het regelen van koffie en thee. 
Vicevoorzitter: I.v.m. de afwezigheid van Smit neemt Schreij het vicevoorzitterschap van 
haar over:  
* de nieuwe studentengeleding en de nieuwe studentadviseur van het FB zijn bij deze 
vergadering aanwezig op de publieke tribune. Komend weekend is het inwerkweekend. 
*de notitie loopbaanoriëntatie (opgesteld vanuit Behave) is naar het FB gezonden. 
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5. Mededelingen van het FB. 

Landeweerd: een werkgroep, waarin o.a. Diekerhof en een student van de FR zitting 
hebben, gaat onder begeleiding van een extern bureau bezig met het plan van eisen voor 
de nieuwbouw.   
 

6. Opleidingsspecifieke OER Research Master. 
De schriftelijke vragen van de FR zijn door het FB beantwoord. Overige vragen: 
Schreij: pagina 6: klopt de puntentelling Education and development wel? Voor die 
module zijn maar 10 punten te behalen terwijl voor een specialisatie 15 punten staat. 
Moet er op termijn niet een vak bij in die module? Je kunt nu geen volledige specialisatie 
Education en development doen. 
Van der Werf: de periode hiervoor was er nog een vak minder in de specialisatie, het zal 
moeilijk zijn om nog een vak toe te voegen. Er zijn geen docenten om al die vakken te 
geven, en het aantal studenten in de specialisatie is heel gering. Je kunt een module uit 
een andere specialisatie kiezen. 
Schreij: pagina 8: komen er aparte richtlijnen voor UC studenten? Er staat welke 
bachelor je moet hebben, maar niets over het UC. 
Van der Werf: de criteria en toelatingseisen zijn hetzelfde. Iedereen van het UC is 
toelaatbaar als aan de criteria is voldaan. Alles loopt via de Admission Board. Maar het 
speelt nu nog niet omdat er nog geen afgestudeerden van het UC zijn. Deze discussie 
komt over 2 jaar terug, is nu te vroeg. 
Voorzitter: de FR geeft een positief advies over de OER van de Research 
Master. 
 

7. Rapportage van Bestuurlijk Overleg. VERTROUWELIJKE BESPREKING 
 

8. Rondvraag. 

Strijtveen: wanneer krijgen wij te horen wie de opvolger van de decaan wordt? 
Kiers: als wij het ook weten. 
De Vries: wij willen graag de overdracht van de oude naar de nieuwe fractie iets 
gemakkelijker maken en willen iets speciaals doen, is daar ruime voor? 
Van der Werf: het is jullie vergadering, dat kunnen jullie zelf beslissen. 
Zwinkels: m.b.t. academische jaarplanning zou het fijn zijn als docenten die een 
openvragententamen geven dat zo snel mogelijk aan de roosteraars doorgeven. Vanuit 
Sociologie zal een voorstel komen. 
Rozema: heeft de nieuwe cao gevolgen voor docenten en het 
wetenschapspersoneelsbeleidsplan? 
Kiers: de nieuwe cao is relatief recent bekend geworden, het 
wetenschapspersoneelsbeleidsplan zijn we al langer mee bezig. De cao geeft nu 
randvoorwaarden, daar zullen we rekening mee houden. De directies zijn gevraagd 
zorgvuldig te kijken naar wat nog te doen valt met aanstelling voor 1 juli. Voor sommige 
soorten aanstelling zal niets gedaan worden omdat dat niet in het belang van de 
medewerkers is, andere aanstellingen zullen worden opengebroken en verlengd. Voor 
zover dat wenselijk was (in het belang van de medewerker en de organisatie) is dat al 
gedaan middels een spoed procedure. Medewerkers die het aangaat zijn hiervan op de 
hoogte gesteld. 
 

10. Sluiting. 
De voorzitter sluit om 16.50 uur de vergadering.   


