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1. Opening. 
 

2. Notulen 10 oktober 2017. 
De notulen van 10 oktober worden zonder wijzigingen vastgesteld.   
 
N.a.v. de notulen. Meerjarenbegroting: 
Lodder: heeft geïnformeerd bij het Lokaal Overleg (LO) over tijdelijke aanstellingen.  
Vaste staf is goed voor OW en OZ, maar er zou geen geld zijn voor vaste aanstellingen en 
tijdelijk is beter dan geen staf geeft het FB aan. Dit is voorgelegd aan het LO. LO zegt dat 
de tijdelijke aanstellingen niet in lijn zijn met de cao en dat het CvB wel vaste staf wil 
i.p.v. tijdelijke aanstellingen. GMW gaat anders om met de investeringsgelden dan 
andere faculteiten. Bij andere faculteiten, 0.a. FEB, komen de medewerkers wel in vaste 
dienst. Is het een idee om dit met HR te bespreken? 
Aarts: wat bedoeld wordt is een vaste aanstelling met waarschuwing, gerelateerd aan een 
bepaalde bron van inkomsten Je kunt je afvragen of het wenselijk is om mensen op 
tijdelijke projecten in vaste dienst te nemen. Bij FEB is het verloop heel groot en zijn ze 
dus eerder geneigd om een vaste aanstelling te geven. Wij hebben op dit moment een 
relatief groot deel vaste staf. Je wilt ook niet alleen maar vaste staf hebben en dan over 
een aantal jaren moeten reorganiseren. Het FB heeft niet gehoord dat het CvB vaste staf 
wil. Als het CvB dat inderdaad wil moeten er structurele middelen beschikbaar gesteld 
worden. CvB geeft nu (i.h.k.v. de investeringsagenda) tijdelijk geld. Er is overleg geweest 
met HR en volgens de richtlijnen van HR mogen we medewerkers op tijdelijk geld niet 
vast aanstellen. Anders dan de overige faculteiten hebben wij besloten om het geld voor 
OW in te zetten. Hoe de middelen bij andere faculteiten wordt ingezet is bij ons niet 
bekend. Het FB heeft niets van het CvB noch van HR gehoord. E.e.a. zal worden 
uitgezocht. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
12 oktober: Vugteveen: wat is de benoemingstermijn van leden van de OC’s en kan daar 
van worden afgeweken? Soms is het niet wenselijk dat iemand heel lang in een OC zitting 
heeft.  
Van der Werf: de benoemingstermijn van stafleden is 2 jaar en van studenten 1 jaar. Ze 
zijn onbeperkt herbenoembaar. Voor kleine opleidingen is het moeilijk om leden voor de 
OC te vinden. Als je de zittingstermijn inperkt zou je sommige opleidingen benadelen. Als 
er een probleem is moet je dat oplossen als het zich voor doet. 
Vugteveen: zal uitzoeken of er problemen zijn bij een te lange zittingstermijn. 
Wilts: de FR zou instemmingsrecht hebben met de samenstelling van de OC’s. 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

notulen 

2 › 6 

 

 

   

 

 

 

 

 

Van der Werf: het is nog niet opgenomen in het faculteitsreglement, maar we hadden 
afgesproken dat de FR instemmingsrecht heeft. TKN wordt instemming.  
Extra agendapunt 8: Samenstelling OC’s (ter instemming).  
 
3 november: Mastertracks. Voorzitter: wat zijn de inhoudelijke reden voor het al dan niet 
blijven bestaan van Mastertracks? Komt de financiering voor de master ook uit andere 
middelen, bv de bachelor? Gaat het alleen om nieuwe tracks of ook om bestaande? 
Aarts: middelen voor de master komen niet uit de bachelor. Zoals in het antwoord op de 
schriftelijke vragen vermeld is een track levensvatbaar als er 20 of meer studenten zijn. 
Bij minder dan 20 studenten moet je beargumenteren waarom je de track in stand wilt 
houden. Het FB heeft deze discussie nog niet gevoerd en dus nog geen afwegingen 
gemaakt over al dan niet blijven bestaan van specifieke mastertracks. 
Wolbers: hoe is het BO gegaan? 
Aarts: bijzonder goed, het FB heeft een positief gevoel hierover. In de 
decembervergadering zal het verslag worden besproken.  
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: in de voortgangrapportage staat een opmerking die onze aandacht trok. Op 
pagina 6 staat dat als het hoofdgebouw in de Bloemstraat dicht gaat, het OW op het 
Hortus terrein wordt gehuisvest. Dat is een feitelijke incorrectheid, kan dat nog gewijzigd 
worden? 
FB zegt toe dit te zullen nakijken en in de volgende vergadering terugmelding doen.  
Vicevoorzitter: geen 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Van der Werf: 6 december van 14.00 – 17.00 uur is er in de Kouwerzaal een Facultaire 
Onderwijsbijeenkomst met het thema Employability. Ook zal dan de docent van het jaar 
van GMW bekend gemaakt worden. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. 
 

6. Academische jaarkalender. 
Opmerkingen vanuit de (met name studentengeleding) FR en cursief de reactie van het FB: 
om welke groep studenten gaat het? En hoe groot is die groep? Betreft alle studenten. Dit is 
een betere manier om de regelmaat van studeren er in te houden en geeft minder uitval. 
Elke student die vertraging oploopt is er 1 teveel. Bij bepaalde studenten voorkomt het 
extra vertraging omdat anders de 1 februari datum wordt overschreden.  
In de master OWK zal het om ongeveer 1/3 van de studenten die instroomt in februari en 
ook bij Psychologie is dat ongeveer 1/3. De studentgeleding heeft overleg gehad met 
studenten van de OC’s en die vinden, met veel andere studenten, deze jaarindeling niet zo’n 
goed idee. Het geeft meer druk en dat gaat ten koste van de concentratie. Je gaat eerst voor 
de herkansing en laat de 1e kans gaan, zo kom je in een vicieuze cirkel. Een student die 
nominaal loopt wordt hierdoor benadeeld. Elk jaar zijn er weer studenten die voor 1 vak een 
extra kans vragen anders moeten ze een half jaar wachten. Docenten moeten de 1e kans 
relatief snel nakijken en dat is voor 200 openvragen tentamens een enorme druk. 
Studenten die nominaal lopen halen de 1e kans. Het is ieder jaar weer een discussie, omdat 
er wordt uitgegaan van studenten die de 1e kans niet halen. De voorzitters van de OC’s 
hebben geen signaal afgegeven dat de studenten het er niet mee eens zijn. Eén OC had een 
negatieve reactie gegeven, maar had toen nog niet alle informatie. Ze zouden er nog een 
keer naar kijken. De vraag is hoe wenselijk deze nieuwe jaarindeling is. Zijn er geen andere 
alternatieven? Een alternatief zou zijn om de introductieweek af te schaffen. In de OW vrije 
week worden OW activiteiten georganiseerd, maar dan moeten studenten herkansen, of ze 
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zijn op vakantie. Hoe gaat het nu verder? Heel veel studenten zijn het er niet mee eens. Een 
mogelijkheid zou kunnen zijn dit het komende studiejaar te proberen, het te evalueren en 
dat vergelijken met hoe het nu gaat. Dit lijkt een goede suggestie. De studentengeleding zal 
navraag doen bij de OC studentleden en de argumenten en de mening van de OC 
studentleden op schriftstellen en naar het FB sturen. Het FB neemt het besluit over de 
jaarindeling waarbij alle voor-en-tegens tegen elkaar afgewogen worden. Het FB 
verneemt graag van de studenten wat de reactie van de OC studentleden is en de 
argumenten om het niet te doen. Over de wijze van evalueren zullen t.z.t. afspraken 
worden gemaakt. 

 
7. Memo van de personeelsfractie n.a.v. de tt discussie. 

Het FB heeft dit nog niet besproken en heeft nog geen standpunt in kunnen nemen.  
De voorzitter geeft aan dit vrijblijvend te willen bespreken en geeft een korte toelichting.  
Opmerkingen vanuit de (met name personeelsgeleding) FR en cursief de reactie van het 
FB: de FR heeft vragen over de scenario’s en over de cijfers. Er wordt uitgegaan van een 
wenselijke organisatiestructuur, de piramide, maar er zou ook gedacht kunnen worden 
aan andere organisatievormen. Het huidige model is een hybride vorm, niet per se 
wenselijk, maar we moeten niet te ver van andere universiteiten af liggen. Het is 
belangrijk dat je goede regels afspreekt. Internationaal wordt er ook anders mee 
omgegaan, je zou ook daar bij aan kunnen sluiten. Dat is wel relevant, de Nederlandse 
praktijk hoeft niet per se maatgevend te zijn, maar die vergelijking is nog niet 
gemaakt. De personeelslasten gaan omhoog, er moeten ook baten tegenover staan: 
subsidies en betere publicaties. Klopt, maar dan moet er ook harder met subsidies 
omgegaan worden, moeten er afspraken worden gemaakt over externe inkomsten. FB 
is bezig om dit verder uit te werken. Tenure track en werkplezier. Welk beleid is 
stressloos? Je moet de tt niet onderschatten. Het geeft best veel stress in 6 jaar naar 
UHD. Als de regels en verwachtingen duidelijk zijn neemt de stress ook af. Maar hoe 
zeker is het dat de regels hetzelfde blijven? Nieuw beleid zal van toepassing zijn op 
nieuwe instroom. Als je al in de tt zit blijven de regels hetzelfde. Het personeelsbestand 
komt laag uit, dat is niet meegenomen in de berekening, is er voldoende rekening 
gehouden met een juiste schatting tt promoties? Dat moeten we nakijken. M.b.t de 
voortzetting van het tt beleid zijn in het memo van de FR een aantal adviezen voor het 
FB opgenomen. O.a. door een beperkt aantal aanstellingen een hoger OW percentage bv 
80% te geven zou de personeelslast dalen. Een effect zou kunnen zijn dat je twee klassen 
personeel krijgt, dat is geen prettig perspectief. Er kan ook gedacht worden om de 
verdeling OW/OZ te veranderen.  
De voorzitter stelt voor om dit in een informeel overleg tussen FB en een kleine delegatie 
van de FR op een ander moment verder te bespreken.    
 

8. Samenstelling OC’s.  

De FR stemt in met de samenstelling van de OC’s 2017-2018.  
 

9. Rondvraag. 
Van der Steen: hoe staat het met het promotierecht van UHD’s? 
Aarts: in de vergadering van het College van Decanen is de wijziging van het 
promotiereglement besproken en hoe dit in de faculteiten vorm gegeven gaat worden. Er 
is besloten dat een UHD die geen adjunct hoogleraar is het ius promovendi kan krijgen 
als hij twee afgeronde trajecten heeft begeleid en de decaan een positief advies geeft.    

10. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 16.40 uur de vergadering. 
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Schriftelijke vragen voor FR vergadering 21 november 2017 

Afsprakenlijst, volgnummer 1 

Betreft Update Cursusevaluaties: 

 De OC’s hebben tot 15 oktober de tijd gehad om een reactie te geven op de 

cursusevaluaties. We zijn benieuwd of deze reactie inmiddels gegeven is en wat 

hieruit is gekomen.  

Niet alle reacties waren op 15 oktober binnen. Er is binnenkort overleg met 

Jessica Steur om de vragen/verbetersuggesties te bespreken en vervolgens 

voorstellen voor wijziging voor te leggen aan het FB, na afstemming met de 

werkgroep. E.e.a. zal ook worden gecommuniceerd met de DOW.  

 

Notulen vergadering 10 oktober 2017: 

Pagina 1, betreft punt 2, notulen 12 september 2017: 

 Hier staat dat het internationaliseringsplan met de QuickScan naar het CvB is 

gestuurd en naar de FR zal worden gezonden. Wanneer kunnen wij het 

internationaliseringsplan ongeveer verwachten? 

 

De memo internationalisering is op 11 oktober door Jannie Timmer verzonden naar 

alle leden van de FR.  

 

Pagina 3, betreft gevoelen over de Meerjarenbegroting: 

 De notulen eindigen met de opmerking dat de FR graag inzage zou willen in de 

verdeelsleutel van de afdelingen en in de verdeling van de 

inspanningsverplichting. Wanneer weten we meer over deze verdeling en de 

inspanningsverplichting? Is het laatste iets waar wij over mee kunnen denken?  

Het FB zal de raad t.z.t. informeren over de bezuinigingsplannen van de 

afdelingen. In overleg met de management controller zal worden nagegaan 

welke informatie beschikbaar is om bovenstaande vraag te beantwoorden. Dit 

komt terug in de december-vergadering.  

 

Besluitenlijst 12 oktober:  

Betreft punt 2.4, samenstelling OC’s en de bijlagen met de gegevens van de OC-leden: 

 Zouden eventuele wijzigingen in deze samenstelling ook op de website 

doorgevoerd kunnen worden? Op dit moment is de website niet helemaal up-to-

date wat betreft de samenstelling van de OC’s.  

Het klopt dat de website nu niet up-to-date is, omdat de samenstelling van de OC’s met 

ingang van 2017/2018 is veranderd. Zodra de FR heeft ingestemd met de nieuwe 

samenstelling van de OC’s wordt dit aangepast op de website.  
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 Is er een maximale termijn voor lidmaatschap van een OC?  

Ja, de maximale termijn is voor studenten 1 jaar en voor docenten 2 jaar. De leden zijn 

herbenoembaar voor eenzelfde periode.  

Betreft punt 3.2, bijdrage voor het ADNG:  

 Waar gaat het hierom? 

Het ADNG is het Archief en Documentatiecentrum Nederlandse 

Gedragswetenschappen, een stichting die als doel heeft de geschiedenis te 

documenteren en het erfgoed te beheren van de gedragswetenschappen in Nederland. 

De Faculteit GMW treedt op als gastheer van het ADNG, levert een financiële bijdrage 

voor de directie, en stelt enige archief- en tentoonstellingsruimte beschikbaar 

(Erfgoedkamer, in Boumangebouw). Voor de noodzakelijke kosten die met het beheer 

gemoeid zijn is door ADNG een hogere bijdrage dan voorheen gevraagd aan alle 

zusterfaculteiten in Nederland.  

Betreft punt 5.1.2, COS stuk Permanente Educatie 2017:  

 Het FB is van mening dat bijscholing in de vorm van een cursus vaak niet werkt. 

Waarom niet? 

Docenten hebben vaak geen tijd voor het volgen van cursussen op het gebied van 

docentprofessionalisering op onderwerpen waar ze zelf niet mee bezig zijn. Wel is er 

veel interesse voor het uitwisselen van ervaringen met collega-docenten die met 

vergelijkbare onderwerpen bezig zijn, in zogenaamde professionele 

leergemeenschappen. Het FB is van mening dat deelname aan dergelijke activiteiten 

ook een vorm van permanente educatie is.  

 Waarom wordt de BKO (die ook bestaat uit cursussen) wel als effectief 

beschouwd? 

Dit punt is niet besproken in de FB vergadering. Het is ook geen vorm van permanente 

educatie, maar een basiskwalificatie die iedere docent na drie jaar moet hebben 

behaald. Het BKO traject bestaat niet uit cursussen maar uit het maken van een dossier 

met bewijsmateriaal van goed onderwijs op een aantal criteria, op basis van de vakken 

die een docent zelf geeft of gegeven heeft. 

Besluitenlijst 19 oktober: 

Betreft punt 4.1, inzet medewerker met APA expertise: 

 Wat is de reden dat het FB deze inzet nodig acht? 

 

Het bespreekpunt hier is de vraag of er behoefte is aan het breder inzetten van de APA 

expertise van een specifieke medewerker binnen de Faculteit.   



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

notulen 

6 › 6 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Betreft punt 6.1, stand van zaken huisvesting: 

 Hier wordt een nieuwsbrief aangekondigd. We zijn benieuwd wanneer wat 

precies gemeld wordt aan studenten van onze faculteit.  

 Daarnaast vragen we ons ook af waar studenten kunnen studeren tijdens de 

periode van verbouwing, aangezien enkele verdiepingen tijdelijk dicht zullen 

zijn.  

 

Er is aan de studenten een update gegeven van de stand van zaken via de Student 

Portal. Over de planvorming voor de renovatie oude aanbouw en de alternatieve 

ruimtes die in de bouwperiode zullen worden gecreëerd, komt later meer informatie. De 

planning is nu zo dat niet voor de zomer van 2018 gestart zal worden met de 

werkzaamheden.  

Besluitenlijst 2 november: 

Betreft punt 3.1, Q3 en voortgang investeringsagenda:  

 Er zal moeten worden nagedacht wat te doen met mastertracks die geen studenten 

trekken. Om welke mastertracks gaat dit? 

 Wanneer trekt een mastertrack voldoende studenten, bij welk aantal? 

 Zijn er ook andere criteria op grond waarvan mastertracks kunnen (blijven) 

bestaan? 

 Is het niet zo dat de mastertracks die veel studenten trekken ons deels kunnen 

helpen om voor de kleinere, meer specialistische mastertracks te betalen?  

 

Over welke mastertracks dit gaat, kunnen we nu nog niet zeggen. Tracks die minder dan 

20 studenten trekken, zullen in principe worden opgeheven. Er kunnen echter ook 

inhoudelijke redenen zijn om dat juist niet te doen indien daarvoor financiering kan 

worden gevonden (bijvoorbeeld vanuit andere, grotere mastertracks).    

Voorstel academische jaarplanning: 

Discussie ter vergadering.  

 

  


