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Datum en tijd Kenmerk 
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Aanwezig 

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

Notulist 

Jannie Timmer 

 

 

1. Opening. 
 

2. Notulen 24 mei 2016. 
De vragen van de FR zijn door het FB schriftelijk beantwoord.  
N.a.v. punt 7: OW beleidsplan. 
Voorzitter: hoe komt de capaciteitsbeperking eruit te zien? 
Van de Werf: dat is nog niet helemaal duidelijk. Nu is er selectie o.b.v. loting (max 30 
studenten), maar dat mag eigenlijk niet, het moet o.b.v. volgorde van aanmelding. Voor 
volgend jaar zal samen met ABJZ hiernaar gekeken worden. De capaciteit zal dan hoger 
dan 30 zijn maar niet onbegrensd. Er loopt nog een discussie over het al dan niet selectief 
maken van alle masteropleidingen.  
Punt 9: restauratieve voorzieningen: 
Voorzitter: we willen graag onze zorgen kenbaar maken, ook vanuit de achterban. Is er 
een verslag van de stand van zaken? Heeft de FR hier ook nog een rol in? 
Landeweerd: de melding van de reorganisatie is in voorbereiding en met de URaad 
besproken  en ligt nu bij de dienstraad, maar daar stokt het. Er is geen nieuws op dit 
moment. Berichtgeving in de UK heeft voor onrust gezorgd bij de directe medewerkers. 
FB heeft hier geen invloed op, wij kunnen alleen onze zorgen en eisen naar voren 
brengen. De FR heeft hierin geen formele rol, er kan alleen via de URaad invloed worden 
uitgeoefend op het reorganisatieproces. 
 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
12 mei 2016: hoe ver is het met het plan van de vouchers voor afgestudeerde studenten? 
Van de Werf: we zitten momenteel in de fase dat juridisch nagegaan wordt of het wel 
mag. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: Geen. 
Vicevoorzitter: Hermans meldt dat het inwerkweekend voor de nieuwe FR-studenten is 
geweest en dat het zeer nuttig was. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Van der Werf: op dit moment is er geen directie Pedok. Er is geworven voor een interim 
directeur van buiten de universiteit. We hopen op korte termijn een interim directeur te 
kunnen aanstellen, voor maximaal twee jaar. Daarna zullen de directeursposities weer 
vervuld worden door hoogleraren van de afdeling. 
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Van de Steen: heeft vanuit de achterban (APW en Ortho) het verzoek gekregen de zorg 
uit te spreken over het op non-actief zetten van de directie. De medewerkers Pedok 
vinden het onbevredigend dat ze daar niet op tijd over geïnformeerd zijn en dat nu 
bepaalde taken niet uitgevoerd worden. De directie distantieert zich van het besluit van 
het FB. 
Van der Werf: de voorzitters van de BE en het FB hebben de lopende zaken 
overgenomen, er is derhalve geen sprake van niet uitvoeren van taken. FB begrijpt de 
zorg dat er nu ook zaken zullen blijven liggen, maar alle aanstellingen en BAC’s zijn 
gewoon allemaal afgehandeld. De directie is niet op non-actief gezet maar, zoals in de 
brief van 2 juni aan de medewerkers is te lezen,  is het besluit om terug te trden i.o.m. de 
directie en de voorzitters van de BE genomen. 
Van der Werf: het verslag van de voorjaars BO is inmiddels vastgesteld en zal in de 
september vergadering met de FR worden besproken. 
Landeweerd: Hugo Verheul is gestart als directeur OW instituut. 
Landeweerd: de notitie stand van zaken voorlichtingspoule zoals door de FR gevraagd 
ligt bij het secretariaat en zal morgen naar de FR worden gezonden. 
 

6. OER promotieopleiding.  
FR merkt op –zoals ook bij de vragen aan het FB aangegeven- dat ze twijfelt of de 
overweging dat de toelating efficiënter kan worden geïmplementeerd  door te vragen 
naar namen van aanbevelers i.p.v. brieven,  juist is. Waarom niet met de referenten 
bellen? 
Van der Werf: deze suggestie zal worden meegegeven aan de directeur van de GS. 
Brenkman: art. 2.3.2 : CvB kan in bepaalde gevallen besluiten tot vermindering of 
kwijtschelding van het collegegeld. Moet dat niet voor alle promovendi worden 
aangepast? 
Van der Werf: het is een algemeen artikel in de Model OER, dat kunnen wij niet 
aanpassen 
Maes: moet er naast de sollicitatie bij de promotieopleiding nog apart gesolliciteerd 
worden voor een promotieplaats bij bv het ICS? 
Van der Werf: het betreft een bursaalplaats bij de GS GMW. Een deel van de opleiding 
wordt verzorgd door de GS en de universiteit. De beurs wordt facultair betaald. 
Daarnaast kan de bursaal een opleiding volgen bij ICS, KLI of ICO waarvoor, net als nu 
het geval is, gesolliciteerd dient te worden.  De promotie vindt plaats bij de universiteit, 
niet bij GMW of ICS.  
Voorzitter: de FR stemt in met de OER promotieopleiding. 
 

VERTROUWELIJK DEEL 
7. Stand van zaken huisvesting. 

   
8. Rondvraag. 

Maes: in het OW beleidsplan staat dat de schrijfvaardigheid verbeterd moet worden. 
Sociologie heeft een goede opleiding en is niet blij als dat door de faculteit geregeld gaat 
worden. 
Van der Werf: we vragen er aandacht voor, verbeteren daar waar het niet goed loopt. Bij 
sociologie loopt het al goed. 
 

9. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 17.15  uur de vergadering.             
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BIJLAGE bij de notulen van de FR vergadering 28 juni 2016 

 

Schriftelijke vragen Faculteitsraadsvergadering 28 juni 2016 

T.a.v. Notulen 

Punt 2 (OERen bij Need-to- know): wanneer acht het FB het nodig om dit bij Need-to- know te 

plaatsen? De studentgeleding acht dit nodig wanneer de OERen net zijn goedgekeurd. 

Het FB  acht het nodig dit zo spoedig mogelijk te doen, maar wel pas als alle OERen zijn 

goedgekeurd en definitief zijn opgemaakt.  

Punt 7 (onderwijsbeleidsplan): wanneer wordt de definitieve versie afgerond en zou de FR 

deze kunnen inzien? 

Inmiddels zijn alle opmerkingen van de FR, OC’s en opleidingsdirecteuren in het 

Onderwijsbeleidsplan  verwerkt, en is de definitieve versie door het Fb vastgesteld. Deze is nu 

naar het CvB gestuurd, als onderdeel van het strategisch plan. Zodra er instemming is van het 

CvB zal het plan breed in de Faculteit worden verspreid.  

Punt 7 (bespreking Onderwijsbeleidsplan, blz. 9): hier wordt gesteld dat er volgend jaar geen 

capaciteitsbeperking zal gelden op tracks van de master Psychologie. Kunnen wij hieruit 

afleiden dat er volgend jaar voldoende expertise en capaciteit is om alle studenten die zich 

aanmelden, toe te laten? 

Nee, dat is een misverstand. De capaciteit zal groter zijn dan nu het geval is, maar niet 

onbeperkt.  

Punt 8 (kantine, gesprek Landeweerd met Stalman): de FR hoort nog steeds geluiden van 

onrust over de kantine-kwestie. Heeft het FB, zoals afgesproken,  Jan Stalman aangespoord om 

met de werkgroep rond tafel te gaan om met een notitie te komen? Kan het FB hier een 

update over geven? 

 Het FB was zich er niet van bewust dat Jan Stalman gevraagd zou worden een notitie te 

maken. De ph middelen heeft samen met Jan Stalman gesproken met een aantal leden van de 

kantine-werkgroep. De conclusie is dat we het eens zijn over het doel/functie van de kantine: 

de kantine is de centrale ontmoetingsplaats voor staf en studenten, waar ieder zich thuisvoelt 

en waar een goed aanbod is van eten en drinken dat betaalbaar is en aansluit bij de wensen 

van de gebruikers. De vraag waarop geen eenduidig antwoord is te geven is hoe dit doel het 

best bereikt kan worden. Kan dit (alleen) door de kantine in eigen beheer te nemen (en is dit 

realistisch) of kan dit ook in een restaurant dat onder extern beheer valt? De ph Middelen 
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heeft toegezegd dat zij het belang en de visie van de faculteit steeds zal blijven onderstrepen 

in besprekingen over dit onderwerp. De Uraad is het enige orgaan dat echt een stem heeft in 

dezen.  

Punt 8 Marjon Fokkens-Bruinsma heeft in de rondvraag aangegeven dat we niet zo goed naar 

voren zijn gekomen bij de Green Office, niet alleen dat we niet gewonnen hebben. 

Dank voor deze nuancering 

Afsprakenlijst 

Punt 6 (evaluatie Studentenpoule Voorlichting): wat is de stand van zaken hieromtrent, wie is 

hierbij betrokken geweest en zouden wij eventueel een verslag hieromtrent kunnen inzien? 

Zoals al eerder meegedeeld, heeft het FB ingestemd met het voorstel van het team 

voorlichting om volgend jaar niet meer te werken met een pool van oproepkrachten, maar met 

een iets uitgebreider, vast en tegelijkertijd flexibel team van SA’s voor de voorlichting. Helaas 

is er nog steeds onduidelijkheid over de precieze financiële consequenties van de nieuwe 

opzet. Zodra dit punt is opgehelderd, zal het stuk naar de FR-leden worden gestuurd ter 

informatie.  

Punt 5 (vormgeving voorlichting aspirant-studenten): in hoeverre is het voor de FR nog 

relevant om hierover mee te denken? Volgens onze informatie is de vormgeving van de 

voorlichting voor volgend jaar al rond? 

 Ja, het FB heeft ingestemd met het voorstel van team voorlichting voor volgend jaar. 

Besluitenlijst 12 mei 

 

Punt 5.6 (vouchers): om wat voor vouchers gaat dit? 

Dit gaat om vouchers voor studenten die bij onze afstuderen. Het idee is om hen een voucher 

te geven waarmee ze na hun afstuderen op een later moment nog enkele vakken (2/3) mogen 

volgen, ter verdere professionalisering of bijscholing. 

 

Besluitenlijst 26 mei 

5.2 Nu het herstelplan REMA definitief is vastgesteld, kan de FR deze inzien? 

Het herstelplan is besproken in de UCO, en de opmerkingen worden momenteel verwerkt. 

Daarna wordt het door het FB vastgesteld en verzonden naar de QANU. De FR heeft geen rol in 

de kwaliteitszorg van opleidingen.  
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OER Promotieonderwijs 

Algemeen: volgens onze informatie hebben wij als FR op delen van deze OER 

instemmingsrecht, op andere delen adviesrecht. Op welke delen hebben wij precies 

instemmingsrecht? 

Op de geel gemarkeerd passages.  

Algemeen: in de OER is niets opgenomen over het geven van onderwijs. Eerder is besproken 
dat het niet de bedoeling is dat bursalen onderwijs geven, aangezien dit een duidelijk verschil 
is met het takenpakket van AIO’s, is het dan verstandig hier iets over te noemen in de OER? 
In een OER worden alleen zaken  geregeld die van toepassing zijn. Zaken die niet aan de orde 
zijn, behoren niet  niet in een OER te worden benoemd.  
 
Algemeen: zijn de procedures zoals hier gesteld al van kracht voor de aankomende september-
instroom? 
Ja, inderdaad 
 
Artikel 2.2: Toelating. Deze paragraaf regelt de toelating tot de GSS, maar hoe verhoudt zich 
dat tot de baan als bursaal/promovendus? Moet een bursaal of promovendus die financiering 
heeft gekregen (na sollicitatie of aanvraag bij e.g. het Faculty Fund) zich nog weer apart 
aanmelden voor de GSS? Kan zo iemand geweigerd worden voor de GSS, en zo ja, wat zijn dan 
de consequenties? 
 
Het OER heeft betrekking op het promotieonderwijs en dus ook op de toelating tot dat 
promotieonderwijs. Het onderwijs wordt verzorgd door de GSS. Dus na toelating tot de 
promotieopleiding is de bursaalpromovendus automatisch toegelaten tot de GSS.  
 
Promovendi doorlopen vaak ook een toelatingsprocedure voor  verschillende inter-
universitaire en interfacultaire research schools (ICS, BCN); kunnen dergelijke procedures een 
alternatief pad voor toelating tot de GSS vormen of moet er voor de GSS nog eens apart een 
aanvraag worden gedaan? Net als hierboven roept dit de vraag op wat er zou gebeuren bij een 
afwijzing. 
 Het is andersom, na toelating tot de promotieopleiding moet nog toelating worden gevraagd 
tot een onderzoeksschool 
 
Artikel 2.2: zijn de studenten voor de eerste lichting in september al geselecteerd? Ja, 
inderdaad 
 
Artikel 2.2:  moeten de REMA-studenten niet specifiek genoemd worden bij de 
aanmelding/toelating, omdat dit de directe pool is waaruit bursalen worden geworven? 
Het OER heeft betrekking op alle promotiestudenten, dus ook op studenten van elders die met 
eigen middelen  onze promotieopleiding willen gaan doen. De ReMA studenten zijn alleen de 
doelgroep waarvoor beurzen vanuit ons PhD fund beschikbaar worden gesteld.  Het is niet 
opportuun om dat het OER te melden.  
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Artikel 2.2:  twee persoonlijke aanbevelingen door ter zake deskundigen: het is te overwegen 
of dit efficiënter kan worden geïmplementeerd door te vragen naar twee namen van 
aanbevelers die desgewenst kunnen worden geraadpleegd i.p.v. naar verplichte brieven. 
 
We begrijpen niet waarom dit efficiënter zou zijn. 
 
Artikel 2.3 Is het verstandig om maar één moment per jaar toelating te doen? Mocht er voor 
aspirant-studenten bijvoorbeeld voor onderzoek al eerder de funding rond zijn, waarom moet 
er dan nog met werving en/ of aanmelding gewacht worden? Of wat als de fondsen voor 
onderzoek pas na 1 mei bekend zijn? Kunnen zij dan geen promotiestudenten meer 
aannemen? Wij pleiten voor een doorlopende aanmelding.  
Het gaat om toelating tot de opleiding van bursaalpromovendi, voor wie we verplicht zijn een 
opleiding te verzorgen. Alle andere promovendi, aio’s, externe promovendi, kunnen op elk 
moment toelating vragen tot de GS, en met hen wordt een individueel opleidings- en 
begeleidingsplan gemaakt.  
 
Artikel 2.3.2 (collegegeld): in welke gevallen zal het CvB besluiten tot vermindering of 

kwijtschelding van het collegegeld? 

Voor zover wij begrepen hebben voor alle bursaalpromovendi.  

Artikel 2.3.3: tekstueel: beslissen over een verzoek i.p.v. op een verzoek. 

Akkoord 

 

Artikel 3.3.1: op welke manier is het mogelijk om de promotie in twee of drie jaar af te ronden, 

aangezien er normaliter drie of vier jaar voor staat? 

Als de promovendus bij voorbeeld al een  deel van de opleiding elders heeft gedaan, of sneller 

dan gebruikelijk de opleiding doorloopt.  

Artikel 5.2: invulling studiebegeleiding – wanneer wordt deze invulling bepaald? 

Zo spoedig mogelijk 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


