
 

 

 

Aanwezigen: Lodewijk van Eeden, Mathijs IJkhout, Hannah van Kolfschooten, Julia Verheul, 

Lucas Wolthuis Scheeres, Sacha van Ligten, Jorien Reestman, Alessandro Farris, Emre 

Yüksel, Catherine van Es, Jordi Beckman (assessor), Laura Bekker (assessor), Nina Visser 

(aanstaande Ambtelijk Secretaris), Sam Quax (technisch voorzitter), Joke de Vries, Arthur 

Salomons, Marjoleine Zieck 

Afwezigen: Edgar Du Perron (Decaan), Dirk-Jan Den Boer 

Notulist: Gaby Lunansky 

Agenda 

1. Opening en Vaststellen agenda  1 

Quax opent de vergadering om 10:17. Raadslid Van Eeden wil graag het punt 2 

‘transparantie’  agenderen. Dit komt na punt 6.  3 

2. Vaststellen notulen van 22 juni 2015  4 

Opmerkingen over de conceptnotulen: 5 

- Het AP 150622-01 moet tekstueel beter  6 

- Pagina 4: er komt een voetnoot in de notulen waar wordt uitgelegd dat de FSR in de OV 7 

moeite had met de verplichte vakken in de master, maar daar later wel mee heeft 8 

ingestemd in de OER brief 9 

- Pagina 5: de juiste masters worden door Zieck genoemd 10 

- Pagina 6: de opmerking over de directeur PPLE en het BO moet genuanceerder 11 

 12 

Actiepunten: 13 

AP 141027-09 Het bestuur kijkt of het bekendmaken van de lijst met verplichte 14 

literatuur eerder kan plaatsvinden, en of de JFAS deze lijst zo snel mogelijk kan 15 

ontvangen. Salomons bespreekt dit met de voorzitter Publiekrecht. 16 

AP 141209-14 Het bestuur zegt toe voor de eerstvolgende OV in september een evaluatie 17 

van de begroting van PPLE naar de FSR te sturen 18 

Zieck geeft aan dat die voor de volgende OV komt. 19 

AP 150203-02 Du Perron bespreekt de cum laude masterregeling met het landelijk 20 

decanenoverleg 21 

AP 150420-02 Du Perron zoekt uit of er in de nieuwe cum laude regeling een minimum 22 

cijfer wordt gehanteerd 23 

Het bestuur heeft daar nog niks over gehoord.  24 
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AP 150317-05 Du Perron stuurt het stuk dat uit het concept komt over de civiel effect 25 

discussie naar de FSR 26 

AP 150317-06 Het bestuur past de tekst in het concept FSP aan zoals besproken in de 27 

vergadering van 150117, op de onderwerpen tentamenvragen, instroomeisen voor HBO  28 

studenten, overhead en onderwerpen beleidsplannen.  29 

Deels is het al aangepast, maar deels nog niet. De FSR krijgt dit nog.  30 

AP 150420-03 De FSR neemt contact op met Du Perron voor een afspraak met een 31 

afvaardiging van de FSR om te praten over zijn nieuwe functie als vice rector  32 

AP 150420-04 De nieuwe FSR neemt contact op met Den Boer om de invulling van het 33 

FSR budget te bespreken 34 

AP 150402-07 Salomons stuurt het draaiboek voor het tutoraat naar de FSR  35 

Dit was naar de voorzitter van de vorige FSR gestuurd, maar Salomons zal hem nog naar het 36 

algemene email account van de FSR sturen 37 

AP 150420-12 De FSR en het bestuur organiseren een openbare bijeenkomst op de 38 

faculteit over het GV voorstel in samenspraak met de OR  39 

AP 150420-14 De FSR gaat de Blackboard discussiepagina opzoeken en gaat aan de slag 40 

met de promotie ervan onder de studenten 41 

AP 150622-01 Salomons praat met FSR in augustus over regeling beëindiging 42 

deeltijdopleidingen 43 

Salomons had daarvoor de vorige voorzitter van de FSR uitgenodigd, maar nog niks van 44 

gehoord. Het bestuur vindt het jammer dat de FSR in augustus niet goed bereikbaar was.   45 

AP 150622-02 De bezwaarprocedure van het nakijken van tentamens wordt 46 

geagendeerd op eerstvolgende OV 47 

AP 150622-03 De FSR stuurt een OER instemmingsbrief naar het bestuur 48 

AP 150622-04 Quax zet de regel omtrent het quorum in reglement en uit het HR,  en haalt 49 

de bepalingen die zowel in het HR als in het regelement staan uit het HR 50 

Eerst moet de discussie over het GV reglement nog worden gevoerd. 51 

AP 150622-05 Du Perron geeft aan bij het CvB dat er met de FSR gepraat moet worden 52 

zodra er een nieuwe decaan moet worden aangesteld 53 

AP 150622-06 Het bestuur streeft er naar in oktober het plan met financiële 54 

hervormingen voor te leggen aan de medezeggenschap en de facultaire gemeenschap 55 

AP 150622-07 Raadslid Schreurs gaat met zijn opvolger uit de nieuwe FSR in augustus 56 

langs bij Den Boer om het te hebben over de laatste financiële cijfers 57 

AP 150622-08 In september komt er een afsluitend etentje met het bestuur en de FSR 58 

’14-‘15 59 

 60 

Besluitenlijst 61 

 62 

150420-01 Du Perron zegt toe dat zware afspraken met de medezeggenschap niet in de 63 

zomer zullen worden gemaakt 64 

Dit gaat naar de Pro Memorie 65 

150622-01 De OC geeft adviezen over het al dan niet instellen van verplichte 66 

aanwezigheid bij vakken. Bij een positief advies van de OC wordt verplichte 67 

aanwezigheid ingesteld, bij een negatief advies van de OC kan het bestuur naar de FSR. 68 

De FSR beslist dan over het wel of niet instellen van verplichte aanwezigheid.  69 
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150622-02 Opheffingsprocedures van masters die al waren afgesproken voordat het 70 

experiment met de GV begon, vallen buiten de regeling omtrent het invoeren en opheffen 71 

van opleidingen in het GV reglement 72 

Gaat naar de Pro Memorie 73 

150633-03 De FSR stemt in met het reglement van de GV, mits de wijzigingen zoals 74 

verwoord in de OV van 150622 worden meegenomen 75 

 76 

Pro Memorie 77 

 78 

150420-02 In het FSP zal op relevante punten verwezen worden naar het 79 

bezuinigingsdocument 80 

150317-01 Den Boer zegt toe dat als er een facultair verdeelmodel komt, dit model 81 

besproken zal worden met de FSR 82 

141209-13 Het bestuur zegt toe dat de FSR de resultaten van het onderzoek naar 83 

redenen van studenten om wel of niet voor FdR te kiezen gedeeld worden met de FSR 84 

150420-14 De FSR gaat de Blackboard discussiepagina opzoeken en gaat aan de slag met 85 

de promotie ervan onder de studenten 86 

150622-01 De FSR zet de resultaten van het onderzoek naar redenen van studenten om 87 

wel of niet voor FdR te kiezen gedeeld worden met de FSR op de eerstvolgende OV 88 

agenda 89 

3. Mededelingen en kennismaking 90 

Er wordt een kennismakingsrondje gedaan, de nieuwe FSR leden stellen zich voor, evenals 91 

het bestuur en de nieuwe student assessoren.  92 

De Vries geeft aan dat zij een mail heeft ontvangen met de vraag of er studenten zijn die 93 

mee zouden willen doen aan de klankbordgroep op 5 oktober, over het opzetten van een 94 

strategisch document over de behoeften van studenten op de gebieden van ICT. De Vries zal 95 

deze mail doorsturen naar het algemene emailadres van de FSR.  96 

 97 

AP 150928-01 De Vries stuurt een mail over een klankbordgroep over studenten en 98 

ICT 99 

 100 

Zieck heeft een mededeling over de heraccreditatie van de opleidingen. Alleen de master 101 

Taxation Law hoeft niet, want die is nieuw en dus net geaccrediteerd. Dit is een tijdrovende 102 

klus, er moet ook een externe instantie voor worden ingehuurd. In de faculteit is daar een 103 

kernteam voor, bestaande uit José Brugman, Arthur Salomons, Zieck en een student-assistent. 104 

De opleidingsdirecteuren worden getraind door Alexander Babeliowsky, die ook is 105 

ingeschakeld bij het Instellingstoets-traject Voor de zomer moeten alle rapporten af zijn. De 106 

visitatie zal in het vroege voorjaar van 2017 zijn. Dit zal uitvoerig met de OC’s worden 107 

besproken.  108 

Raadslid Wolthuis Scheeres vraagt of Zieck de FSR daar af en toe van op de hoogte kan 109 

houden. Zieck vindt dit een goed idee. Afgelopen vrijdag zijn bijvoorbeeld de kaders van de 110 

NVAO helemaal doorgenomen. Daar werd duidelijk dat de FdR niet één centraal document heeft 111 

over het toetsbeleid. Mevrouw Dankers gaat aan de slag met het bijwerken van de toetsmaat 112 

eisen. De medewerker Kwaliteitszorg heeft een inventarisatie gemaakt van de vorige visitatie, 113 

zijn er nog zaken die nog anders moeten?  114 
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Zieck stelt voor om dat bij elke OV kort uit te leggen.  115 

 116 

AP 150928-02 Zieck houdt bij elke OV een  korte update over de stand van zaken 117 

rondom de heraccreditatie 118 

4. Tijdspad 2015-2016 119 

Raadslid Van Kolfschooten geeft aan dat de FSR dit punt heeft geagendeerd om te 120 

bespreken wanneer er bepaalde documenten verwacht kunnen worden. Zieck geeft aan dat de 121 

OER-voorstellen voor de kerst komen, het liefst al voor 1 november. De conceptbegroting moet 122 

eind september naar het College van Bestuur. De begroting wordt meestal naar het CvB 123 

gestuurd met de opmerking : ‘onder voorbehoud van opmerkingen van de FSR en OR’. Het CvB 124 

heeft deze begroting dus al. Het bestuur heeft nu een begroting gestuurd naar het CvB op basis 125 

van ongewijzigd beleid, er zijn wel plannen om het beleid te wijzigen, omdat er bezuinigd moet 126 

worden, maar omdat deze plannen nog niet zijn voorgelegd aan de medezeggenschap is dat nog 127 

niet mogelijk.  128 

In de tweede helft oktober moeten de bezuinigingsplannen af zijn. Dus het streven is om dit 129 

voor de komende OV met de FSR voor te bespreken.  De nieuwe begroting met gewijzigd beleid 130 

moet ook voor de kerst af zijn. Over de curriculumherziening moet er nog besloten worden of 131 

dat dit jaar of volgend jaar moet worden gedaan.  132 

Er wordt gevraagd naar de startdatum van de nieuwe decaan. Het contract van de huidige 133 

decaan Du Perron eindigt 1 januari.  Er worden wel gesprekken gevoerd door het CvB met de 134 

voorzitter van de OR over de benoemingsprocedure.  135 

De FSR vraagt naar de status van het Facultair Strategisch Plan (FSP).  In deze vergadering 136 

wordt er gekeken naar de KPI’s.  Het CvB voert volgens Zieck wel enige druk uit om het 137 

document vast te stellen, dat moet voor het eind van dit kalenderjaar. Het eerste deel van het 138 

FSP zal Du Perron binnenkort aanscherpen. Het moet tegelijkertijd met de 139 

bezuinigingsvoorstellen af zijn.  140 

5. Gezamenlijke Vergadering (GV) 141 

Raadslid Verheul neemt het woord. Ze verwijst naar de brief van de FSR en de OR die al 142 

naar het bestuur is gestuurd. Ze geeft aan dat er vorig jaar waarschijnlijk een misverstand is 143 

ontstaan. De FSR wil nu duidelijk maken dat de FSR niet over wil gaan naar een Faculteitsraad. 144 

Dit betekent echter niet dat de FSR tegen meer samenwerking met de OR is. Het misverstand is 145 

waarschijnlijk dat de FSR de Gezamenlijke Overlegvergaderingen (GOV’s) als iets zag dat buiten 146 

de reguliere structuur zou vallen. Als er onderwerpen zijn die zowel de FSR als de OR aangaan,  147 

een GOV of GV komen. Maar de FSR wil ook als onafhankelijk orgaan blijven bestaan. Raadslid 148 

Verheul benadrukt dat de FSR  de mogelijkheid wil blijven hebben om het niet met de OR eens 149 

te zijn. Er zijn eenmaal dossiers waar verschillende belangen zijn.  150 

Raadslid Verheul geeft aan dat er met de OR is gesproken over het stroomlijnen van de 151 

dossiers, zodat de dossierhouders van hetzelfde dossier van de FSR en OR met elkaar kunnen 152 

praten. Mocht het dan nodig zijn, zou er een GV of GOV kunnen worden uitgeroepen. Het is nu 153 

niet werkbaar voor de FSR om met de OR samen te vallen. Er zijn teveel mensen, het 154 

werkproces is anders en de FSR denkt minder efficiënt te zullen worden door het verschil in de 155 

behandeling van onderwerpen.  156 

De Vries geeft aan dat de Faculteitsraad een wens was van de faculteit. Tijdens de facultaire 157 

bijeenkomsten waar studenten en docenten waren, kwam de vraag naar een Faculteitsraad. 158 
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Salomons vraagt of de OR dezelfde mening heeft. Raadslid Verheul geeft aan dat dit op de 159 

meeste vlakken wel zo is. 160 

Raadslid Verheul geeft aan dat bij de facultaire bijeenkomsten vooral ReThink de leiding 161 

heeft genomen, waar vooral medewerkers en docenten bij zitten. De FSR voelt zich daarom niet 162 

heel erg sterk geroepen om daar gehoor aan te geven. Er is contact gezocht met Humanities 163 

Rally, maar er is nog geen antwoord ontvangen. Daarnaast zitten er dit jaar ook mensen van 164 

ReThink  in de OR, die dezelfde mening zijn toegedaan als de FSR.  165 

De Vries vraagt wat er in het voorstel van de FSR anders is dan de huidige gang van zaken.  166 

Raadslid Van Kolfschooten antwoordt dat de FSR en de OR nu het recht hebben gekregen om 167 

een GOV in te roepen. 168 

Salomons geeft aan dat raadslid Verheul de verschillende belangen van de OR en de FSR 169 

benadrukt. Het was juist het idee om van die ‘stakeholders democratie’ af te stappen en over die 170 

eigenbelangen heen te lopen. Hij vindt dit geen goed argument. Raadslid Verheul antwoordt dat 171 

de FSR wel echt de raakvlakken wil opzoeken, wil samenwerken in werkgroepen en over het 172 

algemeen graag meer wil samenwerken dan de voorgaande jaren het geval was. Op bepaalde 173 

punten wil de FSR ook wel streven naar eenduidige adviezen. Maar de FSR wil zich er niet  van 174 

tevoren bij alle onderwerpen op vastleggen.  175 

Zieck stelt voor dat dit in het BO wordt besproken.  176 

 177 

Raadslid Verheul geeft aan dat de FSR wel heeft gestemd met het concept Huishoudelijk 178 

Reglement van de Gezamenlijke Vergadering, maar dat de OR dit nog niet heeft gedaan. Ze 179 

benadrukt dat de FSR niet weet wat er gebeurt als de OR niet instemt. De OR heeft daarom 180 

gevraagd of een kleine afvaardiging van de FSR bij het aankomende overleg met het bestuur 181 

aanwezig wil zijn. Zieck geeft aan dat gezien de ziektegevallen in het bestuur het niet duidelijk is 182 

wanneer het BO over deze voorstellen van de FSR kan overleggen. Volgende week zal er in ieder 183 

geval nog geen standpunt komen vanuit het BO. Raadslid Verheul vraagt of er wel besproken 184 

kan worden hoe het nu verder kan. Met de OR was afgesproken om voor de volgende OV een 185 

nieuwe structuur te presenteren waarin er wel GOV’s zijn ingepland. Het bestuur geeft aan dat 186 

dit de FSR vrij staat. Het BO wil vooral de eventuele nieuwe bevoegdheden voor de GV 187 

bespreken.  188 

Van Kolfschooten vraagt een GOV aan om dit door te spreken. Dit kan, na een standpunt van 189 

het BO. Raadslid Van Eeden vraagt wat de belangrijkste reden van het BO was om een 190 

Faculteitsraad voor te stellen. De Vries geeft aan dat de Faculteitsraad de roep vanuit de 191 

faculteit is. De belangrijkste reden voor het bestuur was dat dit de roep van de faculteit was in 192 

de democratiseringsdiscussie. Raadslid Van Eeden vat samen: als de FSR met iets anders komt 193 

dat ten minste voldoet aan de roep om democratisering, staat het bestuur daar voor open? Zieck 194 

geeft aan dat alles natuurlijk met de decaan moet worden overlegd,  maar waarschijnlijk zou dit 195 

inderdaad dan goed zijn.  196 

 197 

6. Facultair Strategisch Plan (FSP) 198 

Raadslid Wolthuis Scheeres neemt het woord. Het bestuur had het FSP gestuurd naar de 199 

FSR met de vraag vooral naar het tweede deel, de KPI’s, te kijken. Raadslid Wolthuis Scheeres 200 

vraagt of de KPI’s onderdeel zijn van het instemmingsrecht van de FSR op het FSP. De Vries 201 

geeft aan dat de FSR instemmingsrecht heeft op de convenant en kernafspraken. 202 
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Zieck geeft aan dat de FdR qua rendementscijfers in de KPI’s afwijkt van wat het CvB wil . 203 

De 70% rendement van studenten die binnen N+1 hun diploma behalen gaat niet lukken. Er 204 

moet bezuinigd worden, het is niet realistisch om enorme KPI’s op te stellen wanneer er zoveel 205 

veranderd moet worden.  206 

Raadslid Wolthuis Scheeres vraagt naar aanleiding van  pagina 1 of de faculteit ook 207 

prestatieafspraken met het ministerie van OC&W heeft. Zieck geeft aan dat de universiteit 208 

afspraken maakt, op instellingsniveau, waar  de faculteiten vervolgens aan moeten voldoen. 209 

Raadslid Wolthuis Scheeres vraagt naar de gevolgen van het niet halen van deze afspraken. 210 

Assessor Beckman geeft aan dat dit nog  vaag en nog onduidelijk is. Het ministerie van OC&W is 211 

niet alle beloftes aan de universiteiten toegekomen. De CSR heeft samen met het CvB gezegd: 212 

faculteiten die het al moeilijk hebben kunnen geen sancties krijgen wanneer de KPI’s niet 213 

worden gehaald. Het moet wel ambitie uitstralen, maar er kunnen geen facultaire sancties 214 

komen. Assessor Beckman voegt toe dat deze uitspraak van het CvB niet zwart op wit staat. 215 

Maar wat wel zwart op wit staat is dat de rendement KPI’s alleen over de cijfers gaan die al 216 

behaald zijn met studiesucces. Er zijn dus voor nu geen sancties. Salomons geeft aan dat het 217 

rendement van de FdR nu al op 72% staat.  218 

Raadslid Wolthuis Scheeres vraagt of de FdR nu dus al aan de rendement KPI’s voldoet. 219 

Salomons geeft aan dat dit fluctueert. Raadslid Wolthuis Scheeres vraagt wat de plannen zijn om 220 

de KPI’s te behalen. Salomons geeft aan dat er een aparte eerstejaarscoördinator is aangesteld, 221 

zodat hij zich nu meer kan focussen op jaar 2 en 3. Er is ook een nieuwe 222 

‘vaardighedencoördinator’, die gaat zorgen voor evaluatie en stroomlijning. Er moet een meer 223 

studeerbaar programma komen, studenten moeten meer gemotiveerd worden, etc. De  224 

hervorming moet besproken worden in de curriculumherzieningsdiscussie. Zieck geeft aan dat 225 

de rendementen in de master altijd mooi waren, maar dat studenten door de slechte 226 

arbeidsmarkt hun inschrijving aanhouden en stages en tweede masters gaan doen. Ze geeft aan 227 

dat het bestuur daarom ook de geldigheidsduur van tentamens wilde verkorten, aangezien het 228 

bestuur geen instrumenten heeft om mensen te laten uitschrijven. Maar de FSR heeft niet met 229 

die maatregel ingestemd. Dit kost heel veel geld. Zieck voegt toe dat ze hoopt dat het 230 

vernieuwde scriptietraject ook kan bijdragen aan het op tijd uitschrijven. Er zijn nu evaluaties 231 

van dat nieuwe traject binnen, er zijn studenten die wel blij zijn met het nieuwe traject omdat 232 

ze nu niet zo lang blijven hangen en ook daadwerkelijk de scriptie afmaken. Raadslid Wolthuis 233 

Scheeres geeft aan dat de diplomadefinitie door de verwerping van de CSR van de kaderbrief nu 234 

natuurlijk niet meer duidelijk is, waardoor het nog maar de vraag is of het niet behalen van de 235 

rendementen nog tot zoveel meer kosten voor de faculteit gaat leiden.  236 

Er is toegezegd dat er een facultaire bijeenkomst zou komen wanneer er meer info is over 237 

de curriculumherziening. Het bestuur zegt nu ook toe dat deze informatie met de FSR zal 238 

worden besproken.  239 

 240 

Besluit 150928-01 Zodra er meer informatie is over de curriculumherziening wordt 241 

deze met de FSR besproken 242 

 243 

Zieck geeft aan dat deze herziening natuurlijk ook consequenties gaat hebben voor de 244 

master. Maar ze hoopt dat dit niet al komend jaar voor de masters zal moeten worden 245 

besproken, daar is meer tijd voor nodig.   246 

Raadslid Verheul vraagt hoe dit wordt voor PPLE studenten. Is er iemand in het BO die daar 247 

nu mee bezig is? Het bestuur geeft aan dat de nieuwe PPLE Dean Radboud Winkels daar de 248 
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aangewezen persoon voor is. Maar het BO wacht eigenlijk op de finale notitie, dan kunnen ze 249 

aan het werk. Daar hoort natuurlijk ook PPLE bij, Radboud Winkels zal het belang van PPLE 250 

goed verdedigen. De notitie is nu al een jaar te laat.  251 

Raadslid Wolthuis Scheeres gaat door naar het stuk in het FSP dat gaat over ‘Uitval door 252 

Switch’. Zieck geeft aan dat daarvoor UvA Matching is ingesteld. Er is afgesproken dat dat 253 

gedurende 4 jaar wordt gedaan, en dan wordt het allemaal geëvalueerd. Dus dan wordt er 254 

gekeken wat  het heeft gedaan. Zieck geeft aan dat er nu al positieve neveneffecten te zien zijn, 255 

zoals meer binding met de opleiding vanuit studenten.  256 

Raadslid Van Eeden vraagt of UvA Matching onderdeel is van het selectiever maken van de 257 

bachelor. Zieck geeft aan dat matching nadrukkelijk geen selectie is. Het is echt een service aan 258 

studenten. De FdR mag nog niet aan de poort selecteren. Raadslid Van Eeden vraagt dan wat er 259 

wordt bedoeld op blz 4: “zij kiest er dus niet voor alleen selectieve opleidingen aan te bieden”.  260 

Onder het kopje onderwijs staat selectieve opleiding, maar het gaat over de bachelor. Wat 261 

wordt die selectie? Zieck geeft aan dat deze tekst over de master gaat, ook al staat het onder het 262 

kopje bachelor. Het bestuur wil nog twee doorstroommasters aanbieden. De rest wordt selectie. 263 

Maar selectie aan de poort in de bachelor zit er nu niet in. Ook niet wettelijk, er zijn wel 264 

geluiden bij OC&W, maar daar wordt in de faculteit nog niet over gesproken.  265 

Salomons vult aan dat de HBO-p instroom wel is beperkt: dus daar zijn de ingangseisen 266 

aangepast. Maar dat is niet echt selectie.  267 

De masters worden dus behalve twee doorstroommasters (publiek recht en privaat recht) 268 

wel selectief. Maar het bestuur is er nog niet over uit op basis waarvan de selectie zal 269 

plaatsvinden. Als het UvA breed een cijfereis van een 7,5 wordt, dan heeft de FdR bijna geen 270 

studenten meer die nog naar de master kunnen. Dus dat gaat niet voor alle masters de selectie-271 

eis worden. De faculteit gaat niet zomaar mee in die UvA gedachte.  272 

Raadslid Van Kolfschooten vraagt in hoeverre er bij deze KPI’s rekening is gehouden met 273 

het leenstelsel. Bijvoorbeeld bij de KPI dat er meer mensen naar het buitenland moeten. 274 

Salomons geeft aan dat er geen rekening mee is gehouden. Het is niet te voorspellen of 275 

studenten door het leenstelsel meer gaan werken of harder gaan studeren. Zieck geeft aan dat 276 

een onderdeel van de werkzaamheden van de werkgroep ‘externe mobiliteit’ van de 277 

Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) is uit te zoeken waarom studenten niet naar het 278 

buitenland gaan en in dat kader is in overleg een enquête uitgezet aan het onderzoeken is 279 

waarom studenten niet naar het buitenland gaan, naar aanleiding van een enquête van de CSR 280 

en ASVA.  281 

Zieck geeft aan dat het bestuur op blz 17, bij het deel over de ‘kernafspraken strategische 282 

facultaire doelen’ daar niks zal invullen. Dat deel blijft dus leeg.  283 

Raadslid IJkhout vraagt of de KPI over het ‘100% talentbeleid’ betekent dat er geen nieuwe 284 

medewerkers meer zullen worden aangenomen. Zieck geeft aan dat die KPI inhoudt dat  285 

iedereen een jaargesprek moet hebben.  286 



 

Pagina 8 ~ 10 

7. Transparantie 287 

Raadslid Van Eeden geeft aan dat de FSR  een belangrijke plicht naar de  kiezers, de 288 

studenten, heeft. Hij heeft net bij het bestuur gehoord bij het punt over GV en luisteren naar 289 

ReThink, dat daar het luisteren naar de academische gemeenschap ook als belangrijk wordt 290 

ervaren. Hij vraagt hoe het bestuur de transparantie naar studenten toe wil verhogen. Zieck 291 

geeft aan dat dat een grote vraag is, die afhangt van de onderwerpen. Waar het bestuur 292 

transparant is, lezen studenten slecht. Het bestuur heeft jarenlang heel veel haar best 293 

gedaan om te laten zien wat er wordt gedaan met evaluaties, ze heeft het aan de FSR 294 

gevraagd, ze heeft het aan de OC gevraagd, maar studenten lezen niet. Er zijn grenzen aan 295 

transparantie. Wat kan er nog gedaan worden om de studentengemeenschap meer te 296 

bereiken? Er is geen onwil bij het BO. Maar elke keer landt het niet.  297 

Raadslid Van Eeden denkt dat als het percentage bereikte studenten een KPI in het FSP zou 298 

zijn, het wel zou zijn gelukt. Transparantie is nu vaag en vrijblijvend. Er zou ook een 299 

collegepraatje gehouden kunnen worden over wat er gebeurt. Zieck is daar tegen, een 300 

docent heeft ook slechts anderhalf uur voor zijn les. Onderwijs moet over onderwijs blijven 301 

gaan, er moet geen collegetijd van het onderwijs af gaan voor informatie over facultaire 302 

standpunten. 303 

Raadslid Verheul vraagt of het bestuur ervoor open staat om mee te werken aan 304 

facultaire bijeenkomsten, als de FSR die wil organiseren voor bepaalde onderwerpen. De 305 

academische gemeenschap wil volgens haar geen presentatie over wat er al vaststaat, maar 306 

wil worden meegenomen in het proces. Ze denkt dat er iets verkeerd wordt gedaan als er  307 

elke keer wordt aangekomen met een eindproduct.  308 

Zieck benadrukt dat ze nu op persoonlijke titel spreekt, maar dat ze vindt dat men 309 

voorzichtig moet zijn met wat er voorgelegd wordt. Er moet een goed uitgedacht 310 

bezuinigingsplan worden voorgelegd, geen halfproduct. Er is al een toezegging gedaan voor 311 

een facultaire bijeenkomst over de curriculumherziening. Dat is een onderwerp waar dat 312 

wel prettig  is. Het ligt aan de onderwerpen, maar er moet ook gekeken worden naar de 313 

opkomst. Het bestuur bestuurt niet per referendum. De Vries is het er ook niet mee eens 314 

dat er steeds een eindproduct wordt voorgelegd. Heel vaak worden notities voorgelegd als 315 

discussiestuk, en opmerkingen in een discussie worden ook meegenomen in een tweede 316 

versie. Raadslid Verheul begrijpt dat timing belangrijk is, en dat het per onderwerp anders 317 

ligt, maar vindt dat het bespreken van de onderwerpen steeds met selecte groepen is, zoals 318 

met de FSR. De FSR moet volgens haar ook echt meer doen om de studenten te bereiken, 319 

daarom wil de FSR wellicht meer openbare bijeenkomsten organiseren. Daarom ligt de 320 

vraag nu voor of het bestuur daaraan mee zou willen helpen.  321 

Raadslid Van Eeden voegt toe dat waar dat kan, de FSR dingen openbaar wil maken die 322 

openbaar mogen. Raadslid Van Eeden oppert een ‘klachtenbox’. De Vries wil liever 323 

bestaande structuren onder de aandacht brengen. Ze vindt dat de faculteit niet altijd 324 

nieuwe dingen kan verzinnen. Raadslid Van Eeden vraagt of het bestuur de FSR nieuwe 325 

dingen wil toestaan, als de FSR denkt dat het een goed idee is. Zieck wil eerst kijken wat er 326 

is, wat wel en niet werkt. Er wordt afgesproken dat de FSR de volgende keer met 327 

voorstellen komt na het bekijken van de bestaande structuren.  328 

 329 

AP 150928-03 De FSR komt op de volgende OV met voorstellen voor het 330 

bereiken van de studenten gemeenschap, na het bestuderen van de bestaande 331 

structuren die hiervoor al bestaan 332 
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8. W.v.t.t.k. 333 

9. Rondvraag en sluiting 334 

Raadslid Wolthuis Scheeres vraagt of tekstuele opmerkingen over het FSP nog naar het 335 

bestuur gestuurd kunnen worden. Zieck geeft aan dat die naar De Vries kunnen worden 336 

gestuurd.  337 

Raadslid Wolthuis Scheeres vraagt naar de stand van zaken omtrent de verhuizing. 338 

Salomons geeft aan dat er nog wordt vastgehouden aan een verhuizing in 2017.  339 

 340 

Quax sluit de vergadering om 11:46.  341 

 342 

Actiepunten 343 

 344 

AP 141209-14 Het bestuur zegt toe voor de eerstvolgende OV in oktober een evaluatie 345 

van de begroting van PPLE naar de FSR te sturen 346 

AP 150203-02 Du Perron bespreekt de cum laude masterregeling met het landelijk 347 

decanenoverleg 348 

AP 150420-02 Du Perron zoekt uit of er in de nieuwe cum laude-regeling een minimum 349 

cijfer wordt gehanteerd 350 

AP 150317-05 Du Perron stuurt het stuk dat uit het concept komt over de civiel effect 351 

discussie naar de FSR 352 

AP 150317-06 Het bestuur past de tekst in het concept FSP aan zoals besproken in de 353 

vergadering van 150117, op de onderwerpen tentamenvragen, instroomeisen voor HBO  354 

studenten, overhead en onderwerpen beleidsplannen.   355 

AP 150420-04 De nieuwe FSR neemt contact op met Den Boer om de invulling van het 356 

FSR budget te bespreken 357 

AP 150402-07 Salomons stuurt het draaiboek voor het tutoraat naar de FSR  358 

AP 150420-12 De FSR en het bestuur organiseren een openbare bijeenkomst op de 359 

faculteit over het GV voorstel in samenspraak met de OR  360 

AP 150420-14 De FSR gaat de Blackboard discussiepagina opzoeken en gaat aan de slag 361 

met de promotie ervan onder de studenten 362 

AP 150622-01 Salomons praat met FSR in augustus over regeling beëindiging 363 

deeltijdopleidingen 364 

AP 150622-02 De bezwaarprocedure van het nakijken van tentamens wordt 365 

geagendeerd op eerstvolgende OV 366 

AP 150622-04 Quax zet de regel omtrent het quorum in reglement en uit het HR,  en haalt 367 

de bepalingen die zowel in het HR als in het regelement staan uit het HR 368 

AP 150622-06 Het bestuur streeft er naar in oktober het plan met financiële 369 

hervormingen voor te leggen aan de medezeggenschap en facultaire gemeenschap 370 

AP 150928-01 De Vries stuurt een mail over een klankbordgroep over studenten en ICT 371 

AP 150928-02 Zieck houdt bij elke OV een  korte update over de stand van zaken rondom 372 

de heraccreditatie 373 

AP 150928-03 De FSR komt op de volgende OV met voorstellen voor het bereiken van de 374 

studentengemeenschap, na het bestuderen van de bestaande structuren die hiervoor al 375 

bestaan 376 
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 377 

 378 

Besluitenlijst 379 

 380 

150622-01 De OC geeft adviezen over het al dan niet instellen van verplichte 381 

aanwezigheid bij vakken. Bij een positief advies van de OC wordt verplichte 382 

aanwezigheid ingesteld, bij een negatief advies van de OC kan het bestuur naar de FSR. 383 

De FSR beslist dan over het wel of niet instellen van verplichte aanwezigheid.  384 

150633-03 De FSR stemt in met het reglement van de GV, mits de wijzigingen zoals 385 

verwoord in de OV van 150622 worden meegenomen 386 

Besluit 150928-01 Zodra er meer informatie is over de curriculum herziening wordt 387 

deze met de FSR besproken 388 

 389 

 390 

Pro Memorie 391 

 392 

150420-02 In het FSP zal op relevante punten verwezen worden naar het 393 

bezuinigingsdocument 394 

150317-01 Den Boer zegt toe dat als er een facultair verdeelmodel komt, dit model 395 

besproken zal worden met de FSR 396 

141209-13 Het bestuur zegt toe dat de FSR de resultaten van het onderzoek naar 397 

redenen van studenten om wel of niet voor FdR te kiezen gedeeld worden met de FSR 398 

150420-01 Du Perron zegt toe dat zware afspraken met de medezeggenschap niet in de 399 

zomer zullen worden gemaakt 400 

150622-02 Opheffingsprocedures van masters die al waren afgesproken voordat het 401 

experiment met de GV begon, vallen buiten de regeling omtrent het invoeren en opheffen 402 

van opleidingen in het GV reglement 403 

 404 

 405 


