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VASTGESTELDE NOTULEN faculteitsraad 

 

Datum en tijd Kenmerk 

24 januari 2017, 14.00 – 15.45 uur FGMW-17-F024 

Aanwezig 

FR leden: Dollekamp, Adams, Broekman, Bagir, Den Boer, Van der 
Weide, Redan, Gierse, Van Rijsewijk, Brouwer, Jonker, Van der Steen, 
Vugteveen, Maes. Vanaf 15.00 uur : Akyürek (vz) en De Boer. 
FB leden: Aarts, Van der Werf, Landeweerd, Wilts 

Afwezig 

Fokkens-Bruinsma 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

 

1. Opening. 
De vice-voorzitter zit deze vergadering tot 15.00 uur.   

 
2. Notulen 20 december 2016. 

De notulen van 20 december worden vastgesteld. 
N.a.v.: werkgroep huisvesting en de keuze van de samenstelling. 
Landeweerd: in beide werkgroepen zit een FR lid en een student. Er is gekozen om de 
werkgroepen niet te groot te maken om het werkbaar te houden. In werkgroep 1 zitten 
vooral gebruikers van het Heymansgebouw en in werkgroep 2 gebruikers van alle 
gebouwen.  
Samenstelling werkgroep 1: Hugo Verheul A3O, Edwin Kiers A3O, Ernestine Gordijn 
(vervanger Sabine Otten) Psych, Kees Keizer (vervanger Lise Jans) Psych, Henk Kiers 
(vervanger Rob Meijer) Psych, Marijn van Dijk (vervanger Jacob Jolij) Psych, Stacey M. 
Donofrio (practica op BBL) Psych, Jorinde Broekman Studenten, Walter Timmermans 
VGI, Marleen Iemhoff DFO, Benny Tuinstra DFO 
Samenstelling werkgroep 2: Hans Grietens Orthopedagogiek, Carolien Lunenborg 
Pedagogiek, Monique Heuvel Sociologie, Marjon Fokkens-Bruinsma Lerarenopleiding en 
faculteitsraad, Majorie Verschuren SAS, Walter Timmermans VGI, Klaas Wilts Studenten 
Marleen Iemhoff DFO. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
15 december: Broekman meldt dat de Universiteit Utrecht (waar ze ook ingeschreven 
staat) een mail naar alle studenten stuurt vanuit het CvB en de faculteit met de 
uitkomsten van de NSE, de actiepunten, een bedankje voor het invullen van de enquête 
en een oproep om de nieuwe enquête weer in te vullen. Misschien is dit ook iets voor 
GMW? Van der Weide geeft aan dat ze communicatie omtrent het invullen van de 
enquête via facebook zullen delen en Den Boer zal via Behave de studieverenigingen en 
JV’s vragen dit ook te doen. 
FB vindt dit zeer goede ideeën en is blij met de inzet van de studenten. 
Van der Steen: docenten kunnen hier aandacht aan besteden bij hun colleges.  
22 december: Maes wil graag weten of er al een procedure voor de Veni begroting is. Het 
is belangrijk dat er een standaard procedure komt. 
Landeweerd: we zijn er mee bezig, de algemene spelregels moeten nog worden 
afgesproken. 
5 januari: Van der Weide wat is de stand van zaken voorstel “inclusion without exception” 
en een externe expert?  
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Landeweerd: betrof een open sollicitatie. We waren op zoek naar iemand met veel 
ervaring en een goede aansluiting met International Classrooms, we zijn nog in gesprek 
met haar. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: is afwezig. 
Vicevoorzitter: geen 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Geen. 
 

6. Verslag Bestuurlijk Najaarsoverleg.  VERTROUWELIJK 
Betreft een vertrouwelijke bespreking. 
 

7. GMW OERen. 
De voorzitter zit vanaf nu de vergadering voor. De vragen en opmerkingen van de FR 
worden door het FB beantwoord (cursief). 
Bachelor OER: artikel 2.6.2: wat als een student langdurig ziek is, moet die dan altijd 
tot 1 september wachten? 
Buiten de instroommomenten om kan met toestemming van het FB hiervan afgeweken 
worden.  
Artikel 2.2.1: wordt je met wiskunde C wel toegelaten? Dan zou dat in de OER vermeld 
moeten worden. 
Zal worden nagevraagd en teruggekoppeld aan de FR.  
Artikel 5.3.6: er staat “bij de opleiding AOLB minder dan 10 ECTS”. Dan kan ook nul 
zijn? 
Lijkt een fout te zijn. Zal worden uitgezocht en teruggekoppeld aan FR. 
Artikel 7.1.2: verdiepend is doorgehaald, bij artikel 8.2: staat nog wel verdiepend. 
Waarom wordt dat eruit gehaald?  
Bedoeling van een minor is dat studenten over de grenzen van de eigen opleiding heen 
kijken  
Benadeel je studenten dan niet als ze in het derde jaar niet meer extra vakken uit de eigen 
opleiding mogen doen? Bij Psy en Ortho kan dat nu wel. Moeten dan niet studiepakketten 
omgegooid worden?  
Je kunt wel een verdiepende minor bij een andere discipline binnen GMW doen. Het idee 
achter de minor is om interdisciplinair te leren denken. Het is met de DOW besproken, 
zij weten het en hebben geen opmerking gemaakt over omgooien van studiepakketten. 
Je kunt wel extra vakken binnen je eigen opleiding doen voor extra EC’s. 
Artikel 8.6.5 en artikel 8.6.6: in de bachelor is geregeld als je door bijzondere 
omstandigheden de 45 ECTS in het 1ste jaar niet haalt? Welke regel is er bij bijzondere 
omstandigheden voor de pre-master studenten? Is dat dezelfde regel? 
Goed punt. Zal worden nagevraagd en teruggekoppeld aan FR. 
Artikel 9.2.2: wat is de reden dat studenten niet meer automatisch worden ingeschreven 
voor de tweede kans? Wordt dit goed gecommuniceerd met de studenten? 
De verantwoordelijkheid ligt bij de studenten. De eerste inschrijving is automatisch, 
maar heel veel studenten komen dan niet opdagen. Dat kost veel moeite, tijd en geld. 
Voor de nieuwe lichting studenten zal dat worden meegenomen bij de introductie, maar 
om over alle wijzigingen in de OER te communiceren gaat nogal ver. 
Hoe de uitvoering precies is, of studenten een mail krijgen na de eerste kans dat ze zich 
moeten inschrijven, zal worden nagevraagd en teruggekoppeld aan FR. 
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Artikel 9.6.2: eenmaal per jaar gelegenheid tot maken van bachelorthese. Dan kun je 
onnodig studievertraging oplopen, lijkt geen goed idee. 
Dit is al jaren staande praktijk bij Sociologie en Pedagogiek en levert geen problemen. 
op. Er is maar 1 opleiding die het tweemaal aanbiedt (Psy). Het OER artikel klopt nu 
met wat er in de praktijk gebeurt. 
Artikel 9.13.3: klopt dit wel? In de praktijk werkt dit niet zo. 
Dit staat al heel lang in de OER, maar als het niet staande de praktijk is moet het eruit, 
of opnemen in de opleidingspecifieke OER, dat in afwijking van artikel…uit de GMW 
OER de opleiding bepaalt dat…. 
Master OER: artikel 4.14.2: staat dat het cijfer van de bachelorthese ten minste een 8 
moet zijn. Klopt dat? 
Nee, dat is fout. Moet masterthese zijn. 
 
De vergadering wordt enkele minuten geschorst om de studentengeleding de kans te 
geven om te beraadslagen over de instemming met de OERen. 
 
De FR stemt in met de GMW OERen 2017-2018 
 

8. Rondvraag. 

Van der Weide: dit was een andere manier van vergaderen. Er zal geïnventariseerd 
worden hoe dit ervaren is en dat zal worden besproken bij het presidiumoverleg. 
Maes: zou graag een discussie willen voeren over de Calls. Over de deadline, over de 
competitie binnen de faculteit, over de frustratie als mensen het gehonoreerd niet 
krijgen maar er wel veel tijd in steken etc. 
Brouwer: is het mogelijk dat er 3 UD’s bij dezelfde afdeling komen? 
Aarts: ja, dat is mogelijk.  

 
9. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 15.45 uur de vergadering. 
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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.  
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Besluitenlijsten algemeen 

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.  
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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? 

- Wanneer worden de competitieve aanvraagrondes opengesteld? 

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

de beoordelingscommissies? 
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- 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.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


