
Schriftelijke vragen Faculteitsraadsvergadering 15 december 2015 aan FB 

 

Notulen 

Punt 2, notulen 13 oktober: eerste punt. De FR zou op de hoogte gehouden worden over de veiligheid van 
studenteninzet in onderzoeken (veldwerk). Is hier nog nieuws over? 
Er is navraag gedaan bij de directies. Daar bleek dat er onduidelijkheid is over de precieze vraag  
van de A&M coördinator. Hem is gevraagd om een nadere toelichting. 
 
Punt 3, besluitenlijst 22 oktober: rapport over de panelgesprekken zou gestuurd worden, zouden wij dit nog 
kunnen ontvangen? 
Excuses. Het is nu bijgevoegd. 
 
Punt 7:  Opmerking: Volgordelijkheid komt ook bij de Lerarenopleiding voor. 
Dank voor deze aanvulling 

 

Algemeen notulen + besluitenlijsten: Wanneer ontvangen we als FR het verslag van het BO waarover in de 

besluitenlijst al gesproken wordt? We zouden dit graag voor de FR in januari kunnen inzien. 

Het verslag moet nog worden vastgesteld door het CvB.  

 

Besluitenlijsten 

5 november 
 
Punt 5.3: Het moet veranderd worden, maar hoe werkt het op dit moment? Wie is verantwoordelijk voor het 
maken van het protocol? 
Bij psychologie werkt het goed. Sociologie is net begonnen en Pedok start per 1 januari. De 

Onderzoeksdirecteuren zijn verantwoordelijk.  

12 november 

Punt 7 Studentenportal: is de switch inmiddels beter? 

Op dit moment kan de taalinstelling alleen via een beetje omslachtige manier worden gewijzigd. Er wordt gewerkt 

aan een betere oplossing, maar die is nog niet operationeel. Het probleem komt door het gebruik van 

verschillende bronsystemen (blackboard enerzijds en content management systeem voor website anderzijds). De 

taalinstellingen van het ene systeem kunnen nog niet automatisch worden doorgegeven aan het andere 

bronsysteem.  

 

Punt 7.1 Welke notitie is dit precies? Kan het FB hier kort een toelichting op geven? 

In deze notitie zijn een aantal ideeën beschreven voor de wijze waarop het onderzoek in onze faculteit en de 
onderzoekers meer naar buiten toe zichtbaar kunnen worden gemaakt, en ook intern de onderzoekers zelf in het 
zonnetje kunnen worden gezet.   
 

 

GMW OERen 

 

Algemeen 

 

Aan het begin van de OERen staan de opleidingen Pedagogische Wetenschappen, Sociologie en Psychologie 

vermeld. AOLB is niet vermeld, kunnen we hieruit opmaken dat deze valt onder PW? Verder in de OERen wordt 

de AOLB vaak wel los genoemd. 

Ja, de AOLB valt onder Pedagogische Wetenschappen. Waar AOLB verderop los wordt genoemd gaat het om 

bepalingen waarvoor de AOLB afwijkt van de Bachelor PW.  

 

Bij diverse punten wordt verwezen naar het toetsbeleidsplan, maar nergens is te lezen waar je dit beleidsplan 

terug kunt vinden? 



Als het goed is, staat in de opleidingsspecifieke OER en/of de studiegids waar het toetsplan is te vinden.   

Specifiek 

Artikel 5.3, punt 6: wat is precies het tweede jaar van inschrijving? Stel je schrijft je in om te beginnen met je 
studie op 1 februari 2016. Is het tweede jaar van inschrijving dan 1 februari 2017 tot 1 februari 2018? 
Voor de bachelor is er maar een inschrijfmoment, namelijk 1 september.  
 
Artikel 2.2: nu wordt in de OER nog de numerieke beperking van 750 opleidingsplaatsen vastgesteld. In de vorige 
FR is gesproken over een eventuele verkleining van deze opleiding, op welke termijn zouden we dit dan 
eventueel kunnen verwachten? 
Vermoedelijk kan dit hele artikel worden geschrapt, want momenteel ligt er het verzoek aan het CvB om voor 

2016/2017 geen Numerus Fixus meer te hanteren 

Artikel 5.6, punt 1: geldt dit ook voor de Engelstalige Psychologie bachelor? 

Ja 

 

Artikel 6.3 

De uitvoering van dit artikel, specifiek artikel 6.3.2, heeft dit jaar erg veel problemen opgeleverd, zowel voor de 

studenten als docenten als studieadviseurs. Wij blijven het eerste punt, punt 6.3.1, erg belangrijk vinden, dat 

studenten op gesprek opgeroepen worden. Alleen ons voorstel is om paragraaf 6.3.2 in zijn geheel te schrappen. 

Mocht het wel zo zijn dat er een restrictie ergens ingebouwd moet worden, dan zouden we artikel 6.3.2 zo kunnen 

formuleren dat het bijvoorbeeld pas geld voor vakken die vanaf 1b aangeboden worden, zodat studenten met 

verplichte practica in 1a al kunnen beginnen en studieadviseurs iig genoeg tijd hebben om alle studenten te zien. 

We horen graag jullie reactie. 

Deze reactie volgt ter vergadering 

 
 
Vanuit de Lerarenopleiding wordt opgemerkt dat er e.e.a. onder 8 niet correct is weergegeven. Hiervoor wordt 

een correctie aangedragen: 

Bedankt voor deze correcties 

 

Artikel 8.2 3: Educatieve minor (OER Universitaire Leraren Opleiding) moet worden: Educatieve Minor 

Maatschappijleer 

 

Artikel 8.5 Educatieve minor 

 

1. Beoordeling van de examenonderdelen van de educatieve minor die door de opleiding Sociologie aangeboden 

wordt, vindt plaats conform de regels en richtlijnen vastgesteld door de examencommissie van de ULO zoals 

deze zijn omschreven in de studiegids van de ULO. 

 

2. De student wordt één keer per studiejaar (aan het eind van het vijfde semester) in de gelegenheid gesteld de 

examenonderdelen van de minor met goed gevolg af te sluiten. In het zesde semester wordt per 

examenonderdeel minimaal één herkansing geboden. De educatieve minor wordt met goed gevolg afgesloten 

indien de student voor beide examenonderdelen van de minor een voldoende heeft behaald. 

 

3. Tentamens voor de examenonderdelen van de educatieve minor worden mondeling danwel schriftelijk 

afgelegd op een door de examencommissie van de ULO vastgestelde wijze. Het practicum wordt afgelegd aan de 

hand van lesobservaties en evaluaties en verslagen van gegeven lessen en van het functioneren in de school. 

 

Moet worden: 

 

Artikel 8.5 Educatieve Minor Maatschappijleer 

 

1. Beoordeling van de examenonderdelen van de educatieve minor maatschappijleer, vindt plaats conform de 

regels en richtlijnen vastgesteld door de examencommissie van de ULO. 

 

2. De student wordt minimaal één keer per studiejaar (gedurende het vijfde semester) in de gelegenheid gesteld 

de examenonderdelen van de minor met goed gevolg af te sluiten. In het zesde semester wordt per 



examenonderdeel maximaal één herkansing geboden. De educatieve minor wordt met goed gevolg afgesloten 

indien de student voor alle examenonderdelen van de minor een voldoende heeft behaald. 

 

3. Tentamens voor de examenonderdelen van de educatieve minor worden mondeling danwel schriftelijk 

afgelegd op een door de examencommissie van de ULO vastgestelde wijze. 

Artikel 9.6 De F.R. stelt als tekst t.a.v. de oefententamens voor:  

 

'Van elk schriftelijk tentamen wordt een voorbeeldtentamen beschikbaar gesteld, representatief qua vorm, 

inhoud en niveau, alsmede indicatief wat betreft de omvang van het echte tentamen. Verder heeft dit 

voorbeeldtentamen de omvang van op zijn minst de helft van het echte tentamen, met bijbehorende 

antwoordsleutel.'  

 

Op deze tekst zullen we ter vergadering reageren.  

 

 Artikel 9.12: Combinatie tentamens waarbij zowel multiple choice, als open vragen worden gebruikt, worden hier 

niet specifiek vermeld. Staan hier ook 10 dagen voor en is het een idee dit te vermelden? 

Ja, combinatietentamens vallen ook onder de 10 dagen regel. We zouden dat kunnen toevoegen.  

 

Artikel 9.13: Geldigheidsduur onbeperkt: Hoelang worden materialen en resultaten van studenten bewaard? Bij 

wie ligt de bewijslast wanneer een (oud)-student zich beroept op resultaten uit het verleden? 

Antwoord volgt ter vergadering 

 

Artikel 9.16.2 Hoe zit dit met zelfplagiaat/niet juist vermelden eigen werk? 

Goed, maar heikel punt. De formulering die er nu staat komt uit de Model OER van centraal. We hebben het punt 

overgebracht naar ABJZ, zodat zij dit eventueel in de volgende versie van de Model OER kunnen aanpassen. 

 

  



Wijziging reglementen 

 

Opmerking: In de analoge stukken (die opgehaald zijn bij het Secretariaat), mist een pagina, waar punt 4.1, 4.2 

en 4.3 op staan 

Adviescommissies en werkgroepen 

Artikel 14.4 Oude benaming faculteit? (PPSW). Verder wordt de Lerarenopleiding hier niet bij genoemd. Zou wel 

moeten. 

Dank hiervoor 

 

Opheffen vaste advies commissie onderzoek: Kan de FR van de laatste 4 vergaderingen de notulen van deze 

commissie inzien om te kunnen beoordelen of deze commissie inderdaad overbodig is? Het  is ons nu onhelder 

waar we akkoord mee gaan. 

De Commissie is al minstens 8 jaar niet mee bijeen geweest. Daaruit blijkt al dat deze commissie overbodig is. Er 

zijn geen notulen meer aanwezig.  

Vragen Wetenschapspersoneelsbeleid in stuk vertrouwelijk. 

 


