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VASTGESTELDE NOTULEN faculteitsraad GMW 

 

Datum en tijd Kenmerk 

8 september 2015, 15.00 – 16.05 uur FGMW-15-F385 

Aanwezig 

FR Leden (oud): De Vries, Davids, Schreij, Strijtveen, Bosma, Vissinga, 
Ullrich, Smit (vz), Albers, Korpershoek, Rozema, De Boer. 
FR leden (nieuw): Hermans, Van Breukelen, Van Tongeren, Tuinsma, 
Brenkman, Van der Geest, Van der Zande, De Matos Fernandes, Otten, 
Brouwer, Steenbergen, Fokkens-Bruinsma, Vugteveen, Van der Steen, 
De Boer, Rozema. 
FB leden (oud): Landeweerd, Van der Werf, Diekerhof 
FB leden (nieuw): Landeweerd, Van der Werf, Wilts 

Afwezig 

FR leden (oud): Huyghen, Dijkstra, Koops, Akyürek, Moraal, Zwinkels 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

 

1. Opening. 
Smit heet iedereen van harte welkom. In verband met de afwezigheid van de voorzitter 
zal zij deze vergadering voorzitten. 
 

2. Notulen 16 juni 2015. 
De notulen worden vastgesteld. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
De schriftelijke vragen van de FR zijn schriftelijk door het FB beantwoord. Overige 
vragen: 
18 juni: 
Strijtveen: punt 5.5 – Projectplan: wie is de projectleider? Is het een projectleider alleen 
voor GMW? Zijn de nieuwe Matertracks al door CvB goedgekeurd? 
Van der Werf: de projectleider werkt al voor GMW en inderdaad alleen voor onze 
faculteit. Het CvB heeft de Mastertracks, aangevraagd in het kader van de 
Innovatiegelden, goedgekeurd. M.b.t. de drie Mastertracks waar we zelf in investeren 
hebben we vrijdag 18 september een gesprek met het CvB. 
Landeweerd: er is een extern bureau ingehuurd voor de marketing. Het 
communicatieplan wordt uiterlijk half oktober verwacht. 
25 juni: 
Schreij: het budget voor het Marco Polo Fonds is opgehoogd. Krijgt het Fonds extra 
aandacht of is het om de aanvragen te kunnen honoreren. 
Van der Werf: het Fonds is eenmalig opgehoogd om alle aanvragen te kunnen honoreren.  
Volgend jaar zal gekeken worden hoeveel aanvragen er zijn en of er een limiet aan het 
aantal aanvragen gesteld moet worden. 
Korpershoek: wordt er dan een commissie ingesteld om dat te beoordelen? En komt er 
dan ook een student in die commissie? 
Landeweerd: ja, dan zou er een commissie moeten worden ingesteld, maar we hopen dat 
het niet nodig is. 
16 juli: 
Korpershoek: punt 7.1 – Digitale onderwijsondersteuning: hoe wordt dat gestimuleerd?  
Van docenten wordt verwacht dat ze dat onderling communiceren, maar ze weten van 
niets. 
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Landeweerd: een klein team binnen A3O ondersteunt dit, maar het is ook de bedoeling 
dat docenten hun ervaringen delen met collega’s. 
Van der Werf: het team van A3O heeft contact met docenten om aan te geven dat het 
belangrijk is voor hen. 
De Boer: voor de zichtbaarheid is er een plan opgesteld voor de docenten.  
20 augustus: 
Van der Werf: punt 5.2 – experiment promotieonderwijs: de minister heeft middelen 
beschikbaar gesteld voor dit experiment. Internationaal heb je drie soorten studenten: 
bachelor, master en PhD. Dit houdt in dat er naast de AIO, werknemer promovendus 
(zoals wij dit nu kennen) de bursaal/student promovendus komt. Het FB heeft bij het 
CvB aangegeven niet aan het experiment mee te willen doen omdat we van mening zijn 
dat het een ongelijkheid met zich mee brengt voor de twee soorten promovendi en een 
verhoging van het aantal promovendi ten koste gaat van de kwaliteit en begeleiding. 
De Boer: GMW wil dit dus niet? Welke voordelen ziet het CvB dat ze het wel wil? 
Van der Werf: toename van het aantal promovendi en toename van de output. 
Korpershoek: ooit waren er toch problemen met de belastingdienst? Nederlandse 
bursalen mochten toch niet? 
Van der Werf: het proefproces is toen door de RUG gewonnen, dus mocht het wel. 
Schreij: doen andere universiteiten wel mee aan het experiment? 
Van der Werf: niet echt bekend, sommige doen wel mee anderen niet. 
Voorzitter: in de mail bij het overzicht van de klachtenknop werd gevraagd of de 
frequentie van verzenden van het overzicht terug kan naar een halfjaar/jaars-overzicht 
(afhankelijk van het aantal klachten) dit heeft de instemming van de FR. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter/Vicevoorzitter: Geen 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Van der Werf: het academisch jaar is geopend en daarover stond een mooi stuk in de UK. 
De decaan is per 1 september vertrokken. Omdat er nog geen opvolger is zal nu extern 
geworven worden. 
Korpershoek: is er een profielschets gemaakt? Wie waren daarbij betrokken? 
Van der Werf: de profielschets is opgesteld door de facultaire zoekcommissie, bestaande 
uit Landeweerd, Van der Werf, de OZ directeur Psychologie en de OW directeur 
Sociologie en het is afgestemd met CvB en HRM. De FR zal de profielschets TKN 
toegestuurd krijgen.  
Bosma: het FB bestaat nu uit twee personen. Hoe is de taakverdeling en is de werkdruk 
niet heel hoog? 
Van der Werf: de komende tijd gaan we kijken hoe het gaat en mocht blijken dat we te 
veel taken hebben zal er een oplossing gezocht worden. 
Voorzitter: kunnen bepaalde besluiten nu ook niet genomen worden omdat er maar twee 
FB leden zijn? 
Van der Werf: nee, is niet aan de orde. 
Albers: als het maanden  gaat duren voordat er een decaan benoemd wordt en de 
werkdruk te hoog wordt, zou het FB eventueel ook uitgebreid kunnen met een extra 
bestuurslid. 
 

6. Rondvraag. 
Strijtveen: als de bibliotheek gaat sluiten is er dan nog een punt waar studenten  de 
notulen van de FR kunnen inzien? Dat is namelijk wel belangrijk. 
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Landeweerd: de ruimte van de bibliotheek zal een centrale ruimte worden waar 
studenten veel gebruik van zullen maken en waar bv studieboeken geleend kunnen 
worden. Dat zou dan een plek kunnen zijn om het ter inzage te leggen. De notulen zijn 
overigens ook digitaal beschikbaar. 
Schreij: we zijn benieuwd naar de instroomcijfers 
Van der Werf: bij Pedok 130, is 30 minder dan vorig jaar; bij Soc. 63, is 20 minder; bij 
Psy 550, is 100 minder. Van de Master instroom hebben we geen gegevens. Het aantal 
studenten neemt landelijk af en het toekomstperspectief heeft ook invloed op de keuze 
van de studierichting.  
Albers: de terugloop is een landelijke trend, maar GMW doet het nog steeds goed. 
 
Albers, Smit en Van der Werf spreken afzonderlijk een afscheids- en dankwoord uit aan 
FR en FB.  
 

7. Decharge oud FR-leden en installatie nieuwe FR-leden. 
De oude FR leden verlaten de vergadertafel en de nieuwe FR-leden nemen plaats. 
 
===========Er volgt een voostelrondje========== 
 

8. Verkiezing van de voorzitter. 

Tomas Zwinkels wordt unaniem gekozen tot voorzitter. 
 

9. Verkiezing van de vice-voorzitter. 

Desley van der Zande wordt unaniem gekozen tot vice-voorzitter. 
 

10. Benoeming adviserend student-lid FB. 

De voordracht voor benoeming van Klaas Wilts heeft de instemming van de voltallige FR. 
 

11. Rondvraag 
Van der Zande: wenst alle nieuwe leden veel succes en een goede en prettige 
samenwerking. Vandaag hebben de FR-leden een training gehad en dat was erg leerzaam. 
Landeweerd: welkom aan alle nieuwe FR-leden en veel succes het komend jaar. Eerste 
belangrijke punt in de oktobervergadering is de bespreking van de MJB 
(meerjarenbegroting). Op maandag 21 september van 15.00-16.00 uur is in zaal H0222 
een informeel overleg over de MJB. Hiervoor zijn alle FR leden van harte uitgenodigd. 
A.s. donderdag bespreekt het FB de concept MJB, daarna zal worden gekeken wat t.b.v. 
dit overleg alvast naar de FR gezonden kan worden. 
Van der Werf: op onderwijsgebied zal het eerste grote punt het OW beleidsplan zijn. 
Van der Steen: voor de Master Talent en Creativity is nu al veel belangstelling, maar het is 
nog onduidelijk of het wel doorgaat. Er zou binnenkort gestart moeten worden met de 
voorlichting.  
Van der Werf: in principe is het akkoord, maar het CvB heeft nog wat zorgpuntjes. Het 
mag niet ten koste gaan van de andere masters en er moeten genoeg studenten 
instromen.  
 

12. Sluiting. 
De voorzitter sluit om 16.05 uur de vergadering.   


