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FR-leden: Akyürek (vz), Hoogvliet, Wilts, Wolbers, Boschloo, Ariesen, 
Christodoulou, Diraki, Van der Steen, Fokkens-Bruinsma, Vugteveen, 
Harder, Maes, Timmermans 
FB-leden: Aarts, Van de rWerf, Landeweerd, Bruijn 

Notulist 

E. Ruisch 

 

 

   Afhandelen 

1. Opening   

 Jelmer Harms verzorgt de simultaan vertaling van de vergadering. Hij zal ook bij 
de vergadering in juni zijn en daarna wordt deze vertaalservice geëvalueerd. 

  

     

2. Notulen en afsprakenlijst FR 17 april 2018   

 • De FR heeft de uitsplitsingen van het medewerkersonderzoek die de raad 
graag zou willen zien aan het FB gestuurd. Het verzoek zal worden 
doorgestuurd naar Effectory. 

 Aarts/Ruisch 

 • Het TT-beleid kan van de afsprakenlijst af. 
Akyürek betreurt het dat er geen groot overleg met directies en FR samen 
komt. Aarts benadrukt dat dit zeker geen desinteresse voor overleg met de FR 
is, maar dat het FB van mening is dat het beter is om iedereen in de eigen rol 
te laten. Er is al een gesprek met de medewerkers-fractie van de FR geweest 
en er is overleg met alle directies samen. De FR wordt op de hoogte gehouden 

  

 De notulen worden aangenomen.   

     

3. Notulen FB 5 april t/m 25 april 2018   

 FB 5 april 2018   

  N.a.v. onderwijsverdeelmodel:? Van der Werf: We hebben ervaringen 
uitgewisseld en ook met andere faculteiten gesproken. We gaan nu alles op 
een rijtje zetten en kijken wat we kunnen verbeteren. Een groot verschil met 
andere faculteiten is, dat er bij GMW per opleiding een verdeelmodel is, 
terwijl andere faculteiten een facultair onderwijsverleelmodel hebben. 

  

 FB 12 april 2018   

  Geen opmerkingen.   

 FB 19 april 2018   

  De studenten zijn blij dat er een computerzaal komt. Kunnen er ook zaaltjes 
vrijgemaakt worden voor gewone (stilte)werkplekken?  
Vugteveen: In de vleugel zijn tijdens de tentamenperiode zalen beschikbaar, 
deze worden dan niet voor onderwijs gebruikt.. 

  

 FB 25 april 2018   

     

4. Mededelingen van de voorzitter en vice-voorzitter van de FR   

 • Wolbers: I.v.m. de verkiezingen gaat de studentenfractie eerder weg.   

     

5. Mededelingen van het FB   

 5.1 Financiën/Facilities Het CvB heeft eenmalig geld beschikbaar gesteld voor 
vermindering van de werkdruk. Het FB moet vóór 1 juli haar plannen voor de 

 Agenda 19/6 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

notulen 

2 › 4 

 

 

   

 

 

 

 

 

besteding van deze middelen indienen. In juni opnieuw op de agenda van de 
FR. 

 5.2 Onderwijs/Onderzoek 
Aarts: Op dit moment zijn er geen concrete plannen in termen van 
onderwijssamenwerking met Yantai. Dat kan veranderen, maar voorlopig 
wordt er pas op de plaats gezet. Punt kan van de agenda af 

  

 5.3 Huisvesting (Landeweerd) 

 Er is een tekort aan tentamenruimtes (o.a. door toename van digitale 
tentamens) en daarom wordt er bij de AJ-hal bijgebouwd. Het CvB wilde 
eerst overgaan naar 4 time-slots per dag voor tentamens, maar minder 
tijd per tentamen komt de kwaliteit niet ten goede, dus dit idee is 
ingetrokken. Dit heeft wel tot gevolg dat er tijdelijk tentamens op 
vrijdagavond of op zaterdag moeten worden ingeroosterd. Zodra de 
nieuwe tentamenruimtes klaar zijn, is het probleem opgelost. 

 Het is moeilijk te voorspellen hoeveel studenten in de Bachelor 
psychologie zullen gaan starten (de grens is 740). In augustus, als er meer 
zicht is op de aantallen, is er overleg met het management en de 
roosteraars. Er zulenl af en toe colleges van 17.00 tot 19.00u geroosterd 
moeten worden; de roosteraars proberen dit te verdelen over de groepen. 
De avondcolleges zijn alleen voor 1e-jaars psychologie. De 
avondtentamens zijn ook voor tweedejaars psychologie. 
Studenten vinden het vervelend, maar hebben er wel begrip voor. Wel 
verzoeken ze met klem om de informatie over de tentamens ruim van 
tevoren te communiceren. Graag informatie naar de studievereniging 
sturen voor in de nieuwsbrief en op Nestor zetten. 

 Begin juni is er weer een afspraak met de architect over de verbouwing 
van de Heymansvleugel en de kantine. 

  

     

6. Opleidings OERen   

 • De FR zou graag de wijzigingen kunnen zien. Van der Werf: De OC’s hebben 
de OERen goedgekeurd, het is de taak van de FR om te controleren of de 
procedure goed is gevolgd. Ruisch heeft vergeten de brieven van de OC’s bij 
te voegen: die komen bij de stukken van de volgende vergadering.   

 Ruisch 

 

 • De OER van de Lerarenopleiding komt in juni. Dan komt ook de GMW-OER 
opnieuw  in de FR-vergadering. 

 Agenda 19/6 

     

7. Rondvraag   

 • Christodoulou: Er is een petitie naar de OC gestuurd met een klacht over een 
tentamen waarvan de vragen moeilijk te begrijpen waren. Er werden 
woorden gebruikt die de studenten niet kenden. In de reactie schrijft de OC 
dat de vragen niet ongebruikelijk waren voor een tentamen. Bovendien is er 
naar de uitslagen gekeken en die geven geen aanleiding om de beoordeling 
van het tentamen te herzien. 

  

 • Timmermans: Hilda Amsing wordt directeur onderwijs bij Pedok. Amsing is 
ook directeur van SPO, is dat te combineren? Dit punt is besproekn met 
Amsing en het FB denkt dat dit gecombineerd kan worden. 

  

 • Harder vraagt of het Talent Development 3.0 stuk moet worden besproken in 
de FR. Aarts: We kunnen dit voor volgende keer agenderen. 

 Agenda 19/6 

     

8. Sluiting om 15.45u   
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Schriftelijke vragen FR vergadering 22 mei 2018  

 

1. Afsprakenlijst 

a. Is het mogelijk om in de tweede column het jaar van de vergadering 
toe te voegen? 
Ja 

b. Is het mogelijk om een column met de streefdatum toe te voegen?  
Dit zal soms wel mogelijk zijn, maar soms ook niet. We zullen 
kijken hoe ver we komen. 

c. Het TT beleid staat als afgehandeld. Zou het TT-beleid echter wel op 
de afsprakenlijst mogen blijven staan als i.o.m. FR? 
Dit zouden wij liever niet doen, zie ook het antwoord onder 3.2.3. 

d. Yantai is afgehandeld en kan van de lijst af. 
Akkoord. 

2. Notulen vergadering 17 april, 2018 

a. Punt 3.1: Zou het onderwerp “Talent Development” aan de 
besluitenlist kunnen worden toegevoegd? 
We hebben de nota Talent Development 3.0 afgelopen week 
besproken met de directeuren Onderzoek, en hebben de nota 
inmiddels ook aan de FR gestuurd. 

b. Punt 6: Tijdens de vergadering heeft het FB toegezegd dat rekening 
wordt gehouden met ons input. Kan dat worden toegevoegd? 
Dit lijkt een overbodige toevoeging. Mede door de stellingname van 
de FR heeft het FB de nota Tenure Track nu teruggenomen voor 
revisie. 

c. Punt 8, punt 2: Hangt dit samen met de veranderingen in de 
academische jaarkalender? Is intussen bekend of dit probleem 
daadwerkelijk bestaat? Wij zijn benieuwd hoe het opgelost zal 
worden.  
Het punt hier was dat studenten zich zorgen maken over allerlei 
zaken die te maken hebben met de nieuwe jaarkalender, zoals bv de 
roostering van hertentamens  op hetzelfde tijdstip. Deze zorgen zijn 
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onterecht, maar we zullen in de communicatie hier meer aandacht 
aan besteden.  

 

3. Notulen vergadering FB 19 April, 2018: 

a. Punt 2.3: Bestaat er interesse in een overleg met FB, directies en FR?  
Het FB streeft naar goed overleg met alle relevante partijen in de 
faculteit, waaronder directies en FR. Het lijkt ons echter 
tegelijkertijd belangrijk dat wij allen rolvast blijven, zodat we onze 
taken en verantwoordelijkheden optimaal kunnen uitvoeren. De 
taken en verantwoordelijkheden van de FR zijn wezenlijk anders 
dan die van de directies en van het FB. De FR belichaamt de 
medezeggenschap in de faculteit, het FB draagt tezamen met de 
directies bestuurlijke verantwoordelijkheid. Een overleg tussen FB, 
directies en FR lijkt ons in dat licht niet opportuun en zal ons 
inziens ook leiden tot verwarring van onze onderscheiden taken en 
verantwoordelijkheden. 

b. Punt 4.3: We zijn benieuwd naar de uitkomsten van de 
inventarisatie. 
Deze uitkomsten zijn niet openbaar. 

c. Punt 7.2: Welke oplossingen zijn gevonden voor dit probleem? 
Er zullen extra vaste PCs worden geplaatst in de studiezaal in het 
Gadourekgebouw. Onderzocht wordt ook of er een aantal vaste PCs 
kan worden geplaatst in de hal van het onderwijsgebouw aan de 
Bloemstraat.  

4. Notulen vergadering FB 25 April, 2018: 

a. Punt 6.2: We zijn benieuwd naar de stand van zaken. 
In de UCW vergadering hebben decaan, directeur en voorzitter 
schrijfgroep een mondelinge presentatie gegeven over de opzet en 
belangrijkste elementen van de zelfstudie. De opmerkingen en 
vragen van de UCW worden nu verwerkt in een nieuwe versie, die 
medio juni in de UCW zal worden besproken. 

5. Wanneer kunnen wij het verslag van de onderwijsjaargesprekken 
verwachten? 
Er is afgesproken dat de FR vertrouwelijk de facultaire Onderwijsmonitor 
die op basis van de onderwijsjaargesprekken is gemaakt, zal ontvangen. 
Deze zal gevoegd worden bij de stukken voor de FR vergadering van juni.  
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