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Datum en tijd Kenmerk 

20 december 2016, 15.00 – 16.30 uur FGMW-16-F308 

Aanwezig 

FR leden: Bagir, Redan, Den Boer, Broekman, Van der Weide, Gierse, 
Reinstrom, Adams, Dollekamp, Brouwer, Fokkens-Bruinsma, De Boer, 
Van Rijsewijk, Jonker, Vugteveen, Van der Steen, Maes, Akyürek (vz). 
FB leden: Aarts, Van der Werf, Landeweerd, Wilts 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

 

1. Opening. 
         
2. Notulen 15 november 2016. 

De notulen van 15 november worden met een kleine aanvulling (zie vragen en 
antwoorden) vastgesteld. 
N.a.v.:  
Cash betalingen: dat is met de nieuwe declaratieregels mogelijk voor 2de en 3de 
geldstroom. Er is bij FSSC aangegeven dat het ook voor 1ste gelstroom mogelijk moet zijn. 
De bevestiging hiervan moeten we nog krijgen. De regel is dat er zo min mogelijk cash 
geld is, alleen bij heel specifieke gevallen kan hier een uitzondering voor worden 
gemaakt. 
Loting mastertrack: de Rector Magnificus heeft aangegeven dat loting formeel niet mag, 
maar hij erkent het capaciteitsprobleem. Er zal i.o.m. de opleidingsdirecteur Psy naar een 
oplossing worden gezocht. Er wordt landelijk wel gewerkt aan een nieuwe 2-jarige Master 
Klinische Psychologie. Voor ons is dat niet echt een optie,  daarom is het beter om zelf 
met een nieuwe Master (nieuw CROHO-nummer) te starten. 
Strategisch Plan:  
Uitval buitenlandse studenten: er is onderzoek gedaan naar studenten die halverwege 
overwegen/besluiten te stoppen. Ze geven aan dat ze het lastig vinden aansluiting te 
vinden bij de andere buitenlandse (m.n. Duitse) studenten. De opvang van buitenlandse 
studenten (met speciale aandacht voor niet Duitssprekende studenten) zal verbeterd 
worden, door ze er bv meer bij te betrekken. 
Huisvestingswerkgroepen: de Facility Manager heeft de directies gevraagd om mensen 
voor te dragen. Vanuit Psy zijn al namen doorgegeven. Vanuit de FR zullen een 
personeelslid en een studentlid gevraagd worden. 
Hoeveelheid kantoorruimte: BBL bijgebouw is 600 m2. Maar het is niet zo dat we daar 1 
op 1 kantoorruimte in de Hortus voor vrij moeten maken. Berekeningen laten zien dat het 
past in de Heymansvleugel, en dat is nu niet alleen kantoorruimte. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
Het FB geeft aan er naar te streven dat de besluitenlijsten die verspreid worden goed te 
begrijpen zijn voor medewerkers, maar ze zullen niet uitgebreider gemaakt worden. 
Besluitenlijst 17 november: 
Openstellen PhD Fund voor niet ReMa studenten: dat zal met de directeur van de 
Graduate School besproken moeten worden, maar deze keuze is m.n. gemaakt om onze 
ReMa aantrekkelijk te maken en de instroom in die opleiding te verhogen. N.a.v. dit punt 
merkt Vugteveen op dat iedereen met een afgeronde bachelor die aan de criteria voldoet 
toelaatbaar zijn moeten zijn in de ReMa. Echter SPO studenten zijn niet toelaatbaar.  Zij 
zal zelf uitzoeken hoe dat zit.  
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Punt 5.1.2 –OER: FB heeft na overleg met Verheul besloten om het artikel (studenten met 
een voorlopig BSA moeten met de studieadviseur een planning maken) niet uit de OER te 
verwijderen, o.a. om de student te beschermen. Studenten blijken niet naar de 
studieadviseur te gaan, daarom was dat artikel opgenomen in de OER. De regels in de 
OER moeten opvolgbaar zijn en studenten moeten ze kennen. Het is aan de student om 
er gehoor aan te geven.  
Besluitenlijst 24 november:  
Punt 4.5: is onderdeel van het strategisch- en formatieplan. 
Punt 7.1: de hoogleraren zijn gevraagd om voorstellen te doen. De prijs is bedoeld voor 
jonge onderzoekers, nog niet op UD-niveau, die iets bijzonders hebben gedaan.  
Punt 5.1.1: begin januari wordt het advies van de Qanu aan de NVAO verwacht. De NVAO 
beslist uiteindelijk, dat is het meest interessante document. We vertrouwen erop dat het 
goed komt. 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: Loes van Rijsewijk is als opvolger van Hilde Steenbergen benoemd tot FR lid. 
Vicevoorzitter: geen 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Geen. 
 

6. Implementatie Strategisch Plan GMW 
Punt 1) er worden speciale calls gemaakt waarin de criteria worden aangegeven en de 
oproep om voorstellen in te dienen. Een adviescommissie bestaande uit drie externe 
leden (emeriti met een brede –gedragswetenschappelijke- vakkennis) beoordeelt de 
voorstellen en het FB besluit uiteindelijk, mede o.b.v. het advies van de cie. Er is bewust 
gekozen voor deze samenstelling van de cie. Deze week worden de eerste calls uitgezet. 
Voorstellen van max. 1000/2000 woorden dienen voor 15 januari 2017 ingediend te 
worden..  
Punt 3) evaluatie gaat o.a. middels het monitoren door de beoordelingscie en twee keer 
per jaar komt het aan de orde bij het BO. De verschillende directieleden van de afdelingen 
hebben een onderdeel van het strategisch plan in hun portefeuille en zijn daarmee 
allemaal medeverantwoordelijk voor de uitvoering. In de aanvragen kan financiering 
worden gevraagd voor het aanstellen van UD’s. De UD positie wordt in de calls duidelijk 
aan gegeven. De bekostiging van de UD wordt pas geëffectueerd als deze is aangesteld. 
 

7. NSE 2016 GMW opleidingen. 
De studentleden hebben ook een samenvatting van de NSE gemaakt en daarin de 
aspecten aangeven die opvielen op facultair niveau. Dit stuk zal bij de FR 
vergaderstukken worden gevoegd. Beide samenvattingen bevatten dezelfde zorgpunten.   
Aandachtspunten zijn o.a. beroepsvoorbereiding, toetsing, academische vaardigheden en 
toetsing daarvan. Studenten vinden het belangrijk dat wordt aangeven wat niet goed 
loopt zodat andere studenten er iets aan kunnen hebben. Het is belangrijk dat studenten 
de NSE invullen en zich hiervan bewust zijn. Goede communicatie hierover is belangrijk. 
In de studentenpanels komt dit jaarlijks ook aan bod. Er wordt inmiddels veel aan 
kwaliteitszorg OW gedaan, maar een echte oplossing voor de lage scores is er nog niet. 
Ook de JV en studiewerkgroepen zijn hiermee bezig. 
In het strategisch plan worden beroepsvoorbereiding, activerend onderwijs en 
academische vaardigheden als actiepunten genoemd.  
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8. Rondvraag. 

Aarts: dit was inhoudelijk een goede vergadering, maar de nadruk ligt wel erg op de 
schriftelijke vragen. Het FB is niet altijd in staat deze vooraf schriftelijk te beantwoorden 
en ziet dan ook liever een inhoudelijke discussie over bepaalde punten. 
Voorzitter: de FR wil graag vasthouden aan deze manier van werken, dat het FB de 
vragen vooraf beantwoordt. Bovendien weet het FB dan wat er gevraagd wordt en kunnen 
ze zich daarop voorbereiden. 
Compromis: de FR stuurt de inhoudelijke vragen over de agendapunten (m.u.v. de 
besluitenlijsten, daarover zullen de schriftelijke vragen wel door FB schriftelijk 
beantwoord worden) wel van te voren op, maar de antwoorden van het FB worden tijdens 
de vergadering besproken worden. 

 
9. Sluiting. 
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Schriftelijke vragen Faculteitsraadsvergadering 20-12-2016 

 

Notulen: 

Punt 3: Cash betalingen aan proefpersonen: wat is de stand van zaken, met name voor 

projecten gefinancierd door de 1e geldstroom?  

Punt 3, besluitenlijst 28 september. “De instroomcijfers zijn bekend en zullen naar de FR 

worden gezonden.” Dit is tot op heden nog niet gebeurd. Zou de FR deze cijfers alsnog op 

korte termijn kunnen ontvangen?  IS 15 DECEMBER NAGEZONDEN. 

Punt 3, besluitenlijst 20 oktober. “Loting mastertracks”. Hoe staat het hier mee? In de 

besluitenlijst van 3 november wordt kort iets gezegd over dat het de voorkeur heeft om dit 

landelijk te regelen? In de besluitenlijst van 1 december wordt genoemd dat de rector 

aangegeven heeft dat loting niet mogelijk is met de huidige regelgeving, dus wat is dan nu het 

plan? 

Strategisch Plan 

 

Punt 7.1: Aanvulling: Het ging niet alleen om kwantificatie, maar vooral ook om het meetbaar 

maken van de resultaten. 

Punt 7.3: Zijn de redenen voor de uitval van buitenlandse studenten systematisch onderzocht? 

Punt 7.4: “Het FB is nieuwsgierig naar het beleid van de studentgeleding.” De studenten zijn 

blij met de belangstelling vanuit het FB. De studenten willen in het nieuwe jaar graag een 

afspraak maken om samen met het FB aan de hand van het beleid te kijken naar eventuele 

samenwerkingsmogelijkheden. De studenten zullen hiervoor een afspraak plannen met Jannie. 

DAT ZAL BINNENKORT GEDAAN WORDEN. 

Punt 7.5.: Evaluatie ALCs: Welke evaluatie wordt hier bedoeld?  MOET NOG PLAATVINDEN. 

Punt 8 (a): Zijn de werkgroepen voor de huisvesting al gevormd? 

Punt 8 (b): Hoeveel kantoorruimte zal er moeten verdwijnen voor het accommoderen van de 

BBL onderwijsruimtes op de Hortus? 

ANTWOORD FB: DE NOTULEN VAN DE VORIG FR VERGADERING STAAN OP DE AGENDA. HET FB 

ZAL BIJ DE BESPREKING VAN DE NOTULEN INGAAN OP DE VRAGEN EN OPMERKINGEN 

HIERBOVEN.  

Besluitenlijsten algemeen 
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De FR vraagt zich af of de besluitenlijsten wellicht wat uitgebreider genotuleerd zouden 

kunnen worden ter verduidelijking van de besproken onderwerpen. Het is nu voor de FR soms 

wat lastig om na te gaan wat er precies besproken is in het FB, waardoor het lastig is om goed 

te begrijpen wat er staat.  

ANTWOORD FB: DE VERGADERINGEN VAN HET FB WORDEN NIET UITGEBREID GENOTULEERD. 

ALLEEN DE GENOMEN BESLUITEN WORDEN SCHRIFTELIJK VASTGELEGD TEN BEHOEVE VAN 

HET FB.  

Besluitenlijst 3-11 

Punt 5.1.4.: “Verbeteren aanmelding, toelating en inschrijving masteropleidingen GMW”. Wat 

houdt dit punt precies in en wat is er verbeterd of gaat er verbeterd worden? 

DIT GAAT OVER DE PROCEDURES EN SNELHEID WAARMEE DE AFHANDELING VAN 

AANMELDING,  TOELATING EN INSCHRIJVING VERLOOPT.  

 

Besluitenlijst 10-11 

Punt 8: Wat houdt de inpassing van het strategisch plan in m.b.t. de werkgroep employability? 

DE ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP ZIJN EXPLICIET OPGENOMEN BIJ EEN VAN DE 

ACTIELIJNEN IN HET STRATEGISCH PLAN? DAT IS BESPROKEN IN DE WERKGROEP.  

 

Besluitenlijst 17-11 

Punt 2.2: Wat is de stand van zaken m.b.t. het eventueel openstellen van het PhD fund voor 1-

jarige masterstudenten? De raad heeft signalen opgevangen dat de bursaalposities niet door 

alle ReMa studenten als aantrekkelijk worden gezien; de zorg leeft daarom dat er weinig 

kandidaten zouden kunnen zijn voor het PhD fund, als alleen de ReMa in aanmerking kan 

komen. 

HET FB IS NOG IN GESPREK HIEROVER HET DE DIRECTEUR VAN DE GS 

Punt 5.1.3: Waarom wordt er een lager instellingstarief overwogen? 

HET FB OVERWEEGT, GEZIEN DE ARBEIDSMARKTPOSITIE VAN ONZE AFGESTUDEERDEN, HET 

INSTELLINGSCOLLEGEGELD VOOR ONZE FACULTEIT GELIJK TE TREKKEN MET DAT VAN DE ALFA 

-FACULTEITEN.  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

notulen 

6 › 7 

 

 

   

 

 

 

 

 

Besluitenlijst 24-11 

Punt 4.5: “Kortetermijninvulling ALC’s PedOK.” Is er al zicht op een langetermijnoplossing?  

DIT PUNT IS NOG IN BESPREKING .  

Punt 5.1.1.: “ReMA”. Wat is de stand van zaken rondom de visitatie van de ReMa? Hoe is het 

hersteltraject verlopen? 

HET RAPPORT VAN DE QANU IS NOG NIET BESCHIKBAAR 

 

Punt 7.1: Nieuwjaarsborrel: Zijn er meer details bekend over het genoemde plan om een prijs 

uit te reiken? 

ER IS EEN OPROEP GEDAAN OM KANDIDATEN DIE VOOR DE PRIJS IN AANMERKING KOMEN TE 

NOMINEREN BIJ HET FB. 

Besluitenlijst 1-12 

Punt 2.1: “Opzet implementatieplan in kader van Strategisch Plan”. Wat wordt er precies 

bedoeld met dat de directies er niet onwelwillend tegenover staan? Kan dit punt wat nader 

toegelicht worden? 

HIERMEE WORDT BEDOELD WAT ER STAAT. DE DIRECTEUREN HADDEN GEEN COMMENTAAR 

OP DE INHOUD VAN HET PLAN, ALLEEN WAT VRAGEN OVER DE WIJZE WAAROP DE 

BESCHIKBARE UD-POSITIES KUNNEN WORDEN INGEVULD. 

 

Implementatie Strategisch Plan 

Punt 1: “op competitieve basis”. Hoe wordt dit precies bepaald? Wordt dit uiteengezet in 

indicatoren? Door wie wordt dit precies besloten? 

Punt 3: “systeem van managementinformatie”. Wat houdt dit precies in? 

Punt 5: Hoe wordt de implementatie van het Strategisch Plan geëvalueerd? Hoe vaak gaat dit 

gebeuren? Het lijkt de FR verstandig om de manier van evaluatie op te nemen in het 

document.  

Verder: 

- Hoe wordt deze implementatie naar de staf gecommuniceerd? 
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- Wanneer worden de competitieve aanvraagrondes opengesteld? 

- Wanneer volgt nadere informatie m.b.t. de criteria voor toewijzing en de samenstelling van 

de beoordelingscommissies? 

- Is het eventueel ook mogelijk om voor de eigen positie een aanvraag in te dienen (bijv. als 

AIO voor een postdoc-positie) 

- Wat zijn afdelingen in de context van dit plan (e.g., Klinische en Experimentele Psychologie; of 

Pedagogiek en Sociologie)? 

- Hoe wordt inhoudelijke expertise op ons onderzoeksgebied in het toezicht gewaarborgd? 

Momenteel is alleen een externe commissie genoemd, met leden verbonden aan andere 

faculteiten. 

REACTIE FB: HET STRATEGISCH PLAN STAAT OP DE AGENDA VAN DE FR VERGADERING. 

TIJDENS DE BESPREKING VAN DIT PUNT ZULLEN WE INGAAN OP DE VRAGEN. 

 

Nationale Studenten Enquête 

Wat is naar de mening van het FB de rode draad van de uitkomsten van deze enquête op 

facultair niveau?. 

Er wordt er door de studentgeleding een samenvatting gemaakt van trends die facultair breed 

terug te zien zijn in de resultaten. De FR zou deze resultaten graag bespreken tijdens de 

vergadering. De samenvatting wordt door de studenten zo snel mogelijk naar het FB gestuurd.  

REACTIE FB: OOK DIT PUNT STAAT OP DE AGENDA. HET FB ZAL TER VERGADERING INGAAN OP 

DE NOTITIE VAN DE STUDENTGELEDING.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


