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Datum en tijd Kenmerk 

19 november 2019, 15.00 - 17.00u. FGMW-19-F231 

Aanwezig 

FR: Akyürek (vz), Ravenzwaaij, Fokkens-Bruinsma, Vugteveen, 
Veenstra, Kuschel, Knot-Dickscheit, Sijtsma, De Vries, Van Gulik, 
Kranenborg, Takkenkamp, Hettinga, De Maar, Hoekstra 
FB: Aarts, Landeweerd, Westgeest 

Afwezig 

Maes, Timmermans, Van Veen 

Notulist 

E. Ruisch 
 

 

   Actie 

1. Opening   

 I.v.m. de aanwezigheid van een verslaggever van de UK, wordt punt 8 
(vertrouwelijk) naar het eind van de vergadering verplaatst.  
Hilde Steenbergen schuift aan bij het punt over de kwaliteitsafspraken. 
 

  

2. Notulen FR 8 oktober 2019   

   Het punt over de besteding studievoorschotmiddelen kan van de 
afsprakenlijst af. 

  

   De update over de paarse krokodillen-actie komt binnenkort.   

   Er wordt een afspraak ingepland met Van Veen, Steenbergen en de 
studentenfractie om de Evaluatie jaarindeling te bespreken. 

  

     

3. Notulen FB vergaderingen 26 september, 3, 10, 17, 24 en 31 oktober 
2019 

  

     

 Notulen FB vergadering 26 september 2019   

 6.5 PSB: Wat wordt bedoeld met “We streven naar een representatieve 
verdeling?” Landeweerd: Dit gaat over de samenstelling van het personeel, 
bijvoorbeeld over de verdeling man/vrouw en het aantal internationale 
werknemers. Dit laatste varieert per afdeling. Aarts: Er zijn veel vrouwen in 
de beginnende functies, maar de doorstroom naar hogere functies is 
minder. Bij de UHD’s zijn er meer vrouwen dan mannen, maar bij de 
hoogleraren is dat niet het geval. 

  

     

 Notulen FB vergadering 3 oktober 2019   

  Geen opmerkingen   

     

 Notulen FB vergadering 10 oktober 2019   

 4.2 Instroommomenten in de master.  
Landeweerd: Niet alle tracks hebben een instroommoment in februari. Er 
was een verzoek ingediend om voor een bepaalde track de februari-instroom 
te stoppen. Dit kan pas vanaf volgend jaar worden ingevoerd. 

  

     

 Notulen FB vergadering 17 oktober 2019   

 5.2 Consequenties van Brexit voor Erasmus+ beurs   
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Landeweerd: De Marco Polo-beurs gaat gelden voor studenten die naar het 
VK gaan. Het FB heeft besloten om hieraan een maximum van 15 studenten 
te stellen. Er gaan nu jaarlijks rond de 20 studenten naar het VK. 

     

 Notulen FB vergadering 24 oktober 2019   

  Geen opmerkingen   

     

 Notulen FB vergadering 31 oktober 2019   

 8.1 PSB: Wat ziet het FB als hoogste prioriteit?  
Aarts: De bachelor-instroom en de bijzondere masters zijn belangrijk, maar 
dit lijstje is opgeschreven, zonder dat dit nu onze beleidsprioriteiten zijn. 

  

     

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

   N.a.v. het bericht over het vertrek van Landeweerd informeert Akyürek naar 
de procedure. 
Aarts: Er is een vaste procedure. Eerst wordt onder de huidige Ph. Middelen 
gepeild. Als dit niet tot een invulling leidt, wordt gelijktijdig intern- en 
extern geworven. Prioriteit is, dat er 1 februari een opvolger of een 
waarnemer is. Er is al een BAC samengesteld. Uiteindelijk benoemt het CvB. 
Vugteveen: Bij de benoeming van de decaan heeft de FR niet veel informatie 
gekregen, alleen een CV. Is het mogelijk om van de kandidaat bijvoorbeeld 
de visie op de toekomst te krijgen?  
Aarts legt uit dat het FB een collegiaal bestuur is en dat daarin een 
persoonlijke visie niet past.  
De FR moet haar gevoelen uitspreken over een kandidaat, maar wil dit bij 
voorkeur pas doen na een gesprek met een delegatie van de FR. 

  

   Thijs Fens is de vaste verslaggever voor de UK. Hij schuift aan bij de 
vergaderingen. 

  

     

5. Mededelingen van het FB   

 Geen mededelingen   

     

6. Advies FR over proces Centrale Facilitaire Organisatie   

 Afgesproken is, dat het FB een mondelinge reactie zal geven op het ongevraagde 
advies van de FR. In de tussentijd zijn er vanuit de stuurgroep stukken gestuurd 
die ook naar de U-Raad zijn gegaan. Deze stukken zijn ter informatie naar de FR 
gestuurd. 
De U-Raad heeft geen positief advies gegeven over de CFO. 

  

   Twee jaar geleden was er al een plan voor centralisatie, maar toen werd 
besloten eerst te onderzoeken hoe dit beter vorm te geven. Nu speelt 
centralisatie opnieuw. Voor de medewerkers van de Interne Dienst van 
GMW blijft dit veel te lang onzekerheid geven en alleen daarom al moet de 
knoop nu worden doorgehakt. 

  

   De medewerkers van de Interne Dienst houden dezelfde 
arbeidsvoorwaarden en behouden hun werkplek bij de faculteit. Het is geen 
outsourcing o.i.d. Centralisatie biedt wel kansen voor de medewerkers. 

  

   Landeweerd geeft aan dat ze de FR steeds op de hoogte heeft gehouden en 
er is steeds iemand van de FR (eerst Van der Steen en nu Veenstra) bij de 
bijeenkomsten geweest. Het is belangrijk dat er binnen de 
medezeggenschap draagvlak is, maar wanneer moet je met de FR in 
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gesprek? In het begin is er nog teveel onduidelijk, in een later stadium is er 
meer duidelijk. 

   Door de bundeling van krachten zijn er veel meer mogelijkheden, dat is ook 
bij de centralisatie van HR en financiën gebleken. Het delen van expertise 
kan leiden tot meer efficiëntie. Er worden afspraken gemaakt met het 
facilitair bedrijf: als zij een efficiëntieslag maken, heeft de faculteit daar voor 
een deel ook profijt van. 

  

   Veenstra geeft aan dat de FR zich zorgen maakt over de onrust die er op 
deze afdeling heerst. Het zou fijn zijn als het FB hier oog op houdt.  
Landeweerd wil met de nieuwe teamleider overleggen hoe meer te 
communiceren met en aandacht te geven aan het team. 

  

   De FR vraagt wat de financiële gevolgen zijn. Er staat nu dat die er niet zijn, 
maar dat er is hiervoor geen doorberekening gemaakt. Wat zijn de kosten 
als bijv. bij ziekte medewerkers van een andere faculteit moeten worden 
ingehuurd?  

  

   Het is afgesproken om CFO een vast punt te maken voor de agenda. Voor 
overige personeelsbijeenkomsten over dit onderwerp is Veenstra de eerste 
contactpersoon. 

  

     

7. Jaarverslag FR 2018-2019   

 De FR en het FB willen gezamenlijk naar de toekomst kijken.  
De FR stemt in met het jaarverslag, deze kan naar het CvB worden gestuurd. 

 Ruisch 

     

8. Notitie docenten – VERTROUWELIJK   

 Verslag separaat   

     

9. Kwaliteitsafspraken   

 De plannen voor de kwaliteitsafspraken zijn met een delegatie van de FR en met de 
DOW’s besproken. De input uit deze gesprekken is verwerkt. Implementatie in de 
zin wat zijn de concrete doelen en 

  

   Als is vastgesteld dat de plannen kunnen worden geïmplementeerd, moeten 
de concrete doelen worden geformuleerd en een plan van aanpak worden 
gemaakt. 

  

   De FR zou graag betrokken worden bij de invulling. Afgesproken wordt dat 
als er wijzigingen zijn, de FR zal worden meegenomen. De 
kwaliteitsafspraken worden aan de mededelingen toegevoegd. N.a.v. een 
mededeling kan de FR vragen om het als uitgebreid bespreekpunt te 
agenderen. 

  

   Knot-Dickscheit: in het document over de kwaliteitsafspraken wordt er 
regelmatig aan gerefereerd dat er een effect van de maatregelen wordt 
verwacht op de ervaren werkdruk bij de medewerkers. Deze doelstelling 
wordt echter nergens gemonitord (in tegenstelling tot bijv. tevredenheid van 
studenten). Het is wenselijk dat ook hierop de aandacht wordt gevestigd bij 
monitoring en evaluatie. 

  

   Er zal jaarlijks een rapportage worden gemaakt. 
 

  

 De FR stemt in met de plannen voor de kwaliteitsafspraken.  Ruisch 

     

10. Definitieve namen basiseenheden Orthopedagogiek in 
faculteitsreglement 

  

 De FR stemt in met de naamswijzigingen in het faculteitsreglement.   
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11. Jaarverslagen OC’s   

 N.a.v. het jaarverslag van de OC PedOn, betr. de klachtafhandeling: In het gehele 
proces wordt de docent niet betrokken. Dat is een vreemde gang van zaken.  
Knot-Dickscheit stuurt de opmerkingen naar Ruisch, Ruisch koppelt terug naar de 
OC. 

 Knot-

Dickscheit, 

Ruisch 

    

12. Rondvraag   

   De studentleden zouden graag per week de notulen van het FB willen inzien. 
Ruisch geeft aan dat deze wekelijks worden gepubliceerd op intranet. 
Ruisch zoekt uit hoe dit geregeld kan worden. 

 Ruisch 

   Westgees5t: Volgende week is de docent van het jaar verkiezing   

   De zetel van Härtkorn komt 1 december vrij. Van Gulik heeft een shortlist 
van studenten die hij zal benaderen.  

  

   Knot-Dickscheit vraagt of het mogelijk is om meer context te geven in de 
openbare notulen van het FB.  Ze mist soms de context.  
Het FB zal proberen hier rekening mee te houden.  

 FB 

     

13. Sluiting   

 16.15u.   
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Schriftelijke vragen FR vergadering van 19 november 2019 

Notulen FR vergadering van 8 oktober 2019 

7.2 FR: Hoe gaan de bezuinigingen uitpakken in de praktijk? 
Landeweerd: We hebben met alle afdelingen om tafel gezeten om te bekijken wat er kan 
worden gedaan om te bezuinigen en het onderwijs verantwoord te blijven geven. Van alle 
afdelingen zijn plannen ingediend. De afspraak met het CvB en de directies is, dat we 
hierover de komende tijd in gesprek blijven. De maatregelen moeten bijvoorbeeld ook in de 
OERen worden vastgelegd. 

 
Is er al meer duidelijk over hoe de bezuinigingen gaan uitpakken in de praktijk? 

 
Dit wordt steeds meer concreet. Elke afdeling heeft een aantal maatregelen voorgesteld 
om met minder mensen de taken op het gebied van onderwijs en onderzoek voldoende te 
kunnen blijven uitvoeren. Deze maatregelen zijn ook in de afdelingen besproken en 
worden nu verder uitgewerkt. De maatregelen gaan vooral over aanbod, vorm en 
organisatie van het onderwijs. De komende weken zal de ph middelen samen met de MC 
een ronde maken langs de directies over de opbrengsten van de voorgestelde maatregelen.  
 

7.3 FR: Uit het medewerkersonderzoek is gebleken dat medewerkers hoge werkdruk ervaren. 
Wat gaat het FB doen om de werkdruk niet te laten oplopen door de bezuinigingen. 
Landeweerd: De directies zullen hun huidige taakverdeling handhaven, dus dat betekent dat 
de werkdruk niet toe zal nemen. We moeten vooral kijken naar wat we minder gaan doen of 
wat efficiënter kan. 

 
Is er al een update over wat de gevolgen voor de werkdruk voor docenten zal zijn als gevolg 
van de bezuinigingen? 
 
Nee dit is nog niet goed te zien. Wel zien we in de plannen van de afdelingen dat er veel 
aandacht is voor de werkdruk, bijvoorbeeld door bij veranderingen in het onderwijs ook 
tijd te reserveren om deze veranderingen voor te bereiden of door meer samenwerking te 
zoeken met anderen waardoor efficiency kan worden behaald zonder extra inspanningen. 
 

 
Notulen FB vergaderingen 
 
FB vergadering 26 september 
3.1 Scriptierepository GMW publiek toegankelijk 

De Boer pakt dit punt op. 
 
Is dit in lijn met de AVG wet, en geldt dit ook voor nieuwe scripties? 
 
Bij de voorbereiding van dit besluit is heel nadrukkelijk de AVG betrokken. Scripties zullen 
daarom ook niet met terugwerkende kracht publiek worden. Op welke wijze nieuwe 
scripties toegankelijk worden vindt nog nadere afstemming plaats. 
 

6.5 Managementrapportage factsheet HR 1-1-2019 / 1-7-2019 
Landeweerd: We krijgen dit 2x per jaar. Het is nu voor het eerst 
geagendeerd voor het FB. 

 Er is een hoog percentage vrouwen op de faculteit. 
 Nog geen derde van de studentenpopulatie komt uit het buitenland. 
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Wat vinden wij hiervan, en is er een streven? 
 
Vooralsnog heeft het FB hier alleen een aantal constateringen gedaan. Het streven is een 
evenwichtig, divers personeelsbestand te hebben met een representatieve 
vertegenwoordiging in termen van gender en nationaliteit in alle geledingen van het wp 
en obp.  
 

FB vergadering 3 oktober 

   

FB vergadering 10 oktober 
2.2.2 GMW heeft niet voldaan aan de voorwaarde dat er een werkplan ligt 

voor AVG. Er is nu wel een privacy-coördinator aangesteld en het CvB ziet dat GMW al veel 
doet op dit gebied. 
 
Heeft dit gevolgen, en wat is het beleid mbt AVG voor de komende periode? 
 
GMW loopt in sommige opzichten voor als het gaat om AVG. Dit was echter nog niet terug 
te zien in het werkplan. De nieuwe privacy coordinator zal nu als eerste ons werkplan 
updaten en zich het komend jaar richten om een aantal processen met AVG risico’s op het 
gebied van onderwijs en bedrijfsvoering te verbeteren. Op het gebied van onderzoek en 
AVG is al veel gebeurd en dit zal de komende tijd worden voortgezet. 

4.2 Instroommomenten in de master 
 
Wat voor instroommomenten betreft dit? 
 
De twee instroommomenten die er nu zijn resp. in september en februari 
 

4.3 Projectvoorstel facultaire inleverprocedure bachelor-mastertheses 
Is goed om dit snel op te zetten. Er moet een voorstel komen met namen en een concrete 
planning. Ruisch neemt contact op. 
 
Wat is de achterliggende reden om een facultaire inleverprocedure op te zetten? 
 
De huidige procedure is nu heel divers (iedere afdeling en soms BE heeft een eigen 
procedure) en tijdrovend. We zouden toewillen naar meer geautomatiseerde workflow. Dit 
heeft het meest effect als afdelingen hier zoveel mogelijk bij aansluiten.  
 

FB vergadering 17 oktober  
2.4.2 Nabespreken FB hoofden. Het is belangrijk dat er samen met de diensten wordt gekeken 

naar de gevolgen van besluiten van het FB. Dit moet expliciet worden 
opgenomen in de kaders voor het SP. 
 
Kan hier meer context over gegeven worden? 
De diensten hebben vaak een rol in de implementatie en monitoring van besluiten van het 
FB. Het is goed om bij de besluitvorming hier al rekening mee te houden en hierover ook 
input van de diensten te vragen.  
 

4.1 In de UK staat een bericht over masterselectie bij psychologie, maar de inhoud hiervan is 
onjuist. Het FB gaat vóór eind oktober met ABJZ in overleg over de masterselectie, dus er is 
nog geen definitief besluit hierover. 
 
Complimenten voor het snelle handelen! 
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5.2 Consequenties van Brexit voor Erasmus+ en Marco Polo beurs 
De Marco Polo beurs wordt voor de helft door de faculteit betaald. 
Het FB maximeert tot 15 studenten. Landeweerd geeft dit door. 
 
Wat zijn de gevolgen voor Erasmus+ studenten, en hoeveel van deze studenten waren er 
voorheen? 
 
Voorheen ging het gemiddeld om 20 studenten per jaar.  
 

FB vergadering 24 oktober 
2.1.1 Masterselectie 

Steenbergen en Landeweerd hebben met ABJZ gesproken over 
mogelijkheden voor beheersing van de instroom in de master. Uiterlijk 14 februari 2020 
moet aan het Bureau worden doorgeven of masterselectie wordt gedaan of niet voor 
studiejaar 2021-20222. 
  
Wat is de huidige stand van zaken mbt de masterselectie? 
 
Het FB heeft de verschillende scenario’s besproken en gaat hierover nu opnieuw in overleg 
met de afdeling psychologie. Uitgangspunt is om tot een beheersbare instroom in de MA te 
komen, zodat de onderwijskwaliteit gewaarborgd zal worden, en tegelijkertijd ook 
studenten zoveel mogelijk kansen en duidelijkheid te geven.  
 

2.5.2 Westgeest: Voor het maken van video-colleges is de medewerking van de docenten nodig. 
Het FB zal hiervoor een beleidskader opstellen. 
 
Wordt de werkgroep videocolleges van de FR hier ook bij betrokken? 
 
Ja. 
 

FB vergadering 31 oktober 
8.1 Wervingsplannen 

Het is een helder en overzichtelijk stuk. Het programma ziet er goed uit. Zieleman en 
Steenbergen spreken samen de laatste aanpassingen door en dan kan het stuk naar de 
DOW’s worden gestuurd. 
Zieleman: We hebben opgeschreven wat we denken te kunnen doen, de vraag aan het FB is 
waar de hoogste prioriteit aan moet worden gegeven. 

 In het algemeen is de bachelor-instroom belangrijk. 
 De pre-master voor klinische psychologie komt te vervallen. 
 Er zijn drie mastertracks die uniek zijn in Nederland. Het is het 

voornemen om deze te behouden, dus deze zouden extra aandacht 
kunnen krijgen. 

 De ReMa heeft aandacht nodig. 
 De niet ER-studenten zijn (ook) belangrijk voor de masters. 

 Dit is voor ons nog enigszins onduidelijk, wat bedoelt het FB ermee dat de bachelor 
instroom belangrijk is en wat heeft dit voor gevolgen? 
 
Het is van belang om de instroom in alle Bachelors op peil te houden, daarom is goede 
marketing voor de Bachelor-opleidingen gewenst.  
 

FB vergadering 20 augustus 
 


