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NOTULEN faculteitsraad GMW 

 

Datum en tijd Kenmerk 

26 januari 2016, 15.00 – 16.10 uur FGMW-16-F016 

Aanwezig 

FR leden: Van der Geest, Van Tongeren, De Matos Fernandes, Otten, 
Brenkman, Tuinsma, Hermans, Maes, Fokkens-Bruinsma, Van der 
Steen, Rozema, Vugteveen, De Boer, Akyürek (vz). 
FB leden: Landeweerd, Van der Werf, Wilts 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

 

1. Opening. 
 

2. Notulen 15 december 2015. 
De notulen worden met één kleine wijziging vastgesteld. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
10 december: 
Hermans: wordt er op de open dag nog iets gecommuniceerd over de matching? 
Van der Werf: we weten dat matching gebeurt o.b.v. drie toetsen, een motivatiebrief en 
een opdracht n.a.v. een college Bio psychologie. Dat zal aan aspirant studenten 
gecommuniceerd worden. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: Geen 
Vicevoorzitter: Hermans meldt dat in de vergadering van Behave over 
internationalisering is gesproken, dat zal als input worden meegenomen worden in de 
vergadering van de werkgroep Internationalisering. Ook gaat een deel van de 
studentengeleding een ISO workshop volgen. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Landeweerd:  
*het Heymansgebouw is net ontruimd omdat er brandalarm was. De brandweer heeft 
geconstateerd dat een sigarettenpeuk rookvorming op de tussenverdieping kantine en 
kelder heeft veroorzaakt. Alles is onder controle en iedereen kan zo het gebouw weer in. 
* deze vergadering duurt tot maximaal 16.15 uur omdat het FB straks een gesprek heeft 
met één van de kandidaten voor de functie van decaan. Dit is het laatste gesprek van 
drie en dan zal de BAC de balans opmaken. 
* er zijn twee vacatures waar het FB nauw bij betrokken is: opvolging Rob van 
Ouwerkerk en een nieuw aan te stellen marketing medewerker. 
 

6. GMW OER. 
Van der Werf: van centraal komt nog een wijziging. Dat artikel zal toegevoegd worden 
evenals de wijzigingen uit de vorige FR vergadering. Voorstel voor artikel 6.3: 
“…studenten dienen voor het 2de  blok in het 1ste semester bij de studieadviseur te zijn 
geweest anders kunnen ze zich niet meer inschrijven.” 
Voorzitter: de FR kan hiermee instemmen èn met de wijzigingen zoals in het verslag van 
15 december 2015. Komt in maart terug zodat dan ook ingestemd kan worden met alle 
andere wijzigingen. 
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7. Wijziging faculteitsreglement.  
De nieuwe Basiseenheid bij Pedagogische Wetenschappen gaat Jeugdstudies heten. Dit 
zal in het faculteitsreglement worden toegevoegd. Verder zal er nog worden gekeken of 
de andere invulling van de functie hoofd A3O een verandering van het 
faculteitsreglement tot gevolg heeft. Komt terug in de vergadering van 23 
februari. 
 

8. Verslag Bestuurlijk Overleg.   
Betreft een vertrouwelijke bespreking. 
 

9. Rondvraag. 
 Landeweerd: heet het nieuwe raadslid Michael Maes van harte welkom.  
 

10. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 16.10  uur de vergadering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


