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1. Opening & vaststelling agenda  1 
Kreutzer opent de vergadering om 13:03 uur. 2 
Een aantal nieuwe FR-Leden van 2020-2021 is als toehoorder aanwezig. 3 
 4 
2. Concept notulen overlegvergadering 6 juli 2020 + actielijst  5 
Wijzigingen verslag: 6 

- “Knigge vermoedt dat de tekst op blz. 2, m.b.t. de cijferlijst 5 vwo, een aantal studenten 7 
ontmoedigd zal worden om zich in te schrijven voor de opleiding." Wordt vervangen door 8 
"Knigge vermoedt dat door het beleid zoals geduid in de tekst op blz. 2, m.b.t. de cijferlijst 5 9 
vwo, een aantal studenten ontmoedigd zal worden om gewenste vakken als Natuurkunde te 10 
kiezen aangezien deze vakken worden gezien als moeilijk en mogelijk het uiteindelijke 11 
cijfergemiddelde verlagen. Dit zou scholieren kunnen doen vermoeden dat het kiezen van 12 
een dergelijk vak hun netto toelatingskans tot de opleiding verkleint." 13 

- Knigge beaamt dat voornamelijk de communicatie naar de leerlingen belangrijk is." wordt 14 
aangevuld tot "Knigge beaamt dat voornamelijk de communicatie naar de leerlingen over de 15 
voorkeur voor een vakkenpakket met daarin ook Engels en Natuurkunde belangrijk is." 16 

Het verslag wordt met bovenstaande wijzigingen vastgesteld. 17 
 18 
3. Begroting 2021 (adviesrecht) inclusief instemmen begrotingsplan kwaliteitsmiddelen  19 
Karin van den Elzen, Hoofd Financiën en Projecten is aanwezig om te kunnen toelichten. 20 
Op 19 augustus jl. hebben Dirkje Schinkelshoek en Karin van den Elzen de begroting en het 21 
begrotingsplan kwaliteitsmiddelen voorbesproken met de Financiële Commissie. 22 
De raad heeft geen vragen over de algemene begroting en vindt het logisch dat door de Corona 23 
effecten een tekort ontstaat. 24 
Met betrekking tot het begrotingsplan kwaliteitsmiddelen onderschrijft de raad de vraag van het 25 
faculteitsbestuur naar herijking van de kwaliteitsmiddelen. In de begeleidende toelichting van de 26 
begroting aan het College van Bestuur zal onderstaande zin worden opgenomen: 27 
 28 
In de begroting is nog geen rekening gehouden met de herijking van de kwaliteitsmiddelen, deze is 29 
doorgeschoven naar de kadernota 2022. De Faculteitsraad ondersteunt de vraag van het 30 
faculteitsbestuur naar de herijking van de kwaliteitsmiddelen en is van mening dat de 31 
kwaliteitsmiddelen binnen de universiteit verdeeld zouden moeten worden op de manier waarop de 32 
middelen aan de universiteiten zijn toegekend, te weten gedifferentieerd, dit in verband met de 33 
concurrentiepositie ten opzichte van de technische universiteiten. 34 
 35 
De Faculteitsraad stemt, onder voorwaarde van benoemen van de vraag om herijking, in met het 36 
begrotingsplan van de kwaliteitsmiddelen.  37 
 38 
 39 



4. Addenda OER  40 
De addenda OER zijn op 26 augustus jl. voorbesproken met Bart de Smit, Inge Baanders en de 41 
Onderwijscommissie. Vanuit de commissie is duidelijk aangegeven dat de criteria rondom de zachte 42 
knip duidelijk vastgelegd moet worden zodat alles achteraf klopt. Landelijk zijn door de vicedecanen 43 
de criteria voor het aanspraak mogen maken op de zachte knip afgesproken. Er kan zo gewisseld 44 
worden van de BSc naar een MSc op een andere universiteit. De Smit licht toe dat niet alle 45 
opleidingen binnen de universiteit meedoen aan de zachte knip zoals bijvoorbeeld BFW en GoS. De 46 
opleidingen mochten zelf kiezen hier wel of niet aan mee te doen. Veel BSc-opleidingen vanuit een 47 
breed spectrum konden niet goed uit de voeten met de zachte knip. 48 
De Faculteitsraad stemt in met de addenda OER. 49 
 50 
5. Corona update 51 
De raad heeft vragen over onderstaande onderwerpen: 52 
 53 

a. Technische, financiële en didactische ondersteuning bij online onderwijs 54 
De Smit vertelt dat er behoorlijk veel werk is verzet en nog loopt rondom het opzetten van de 55 
Teachers Support Desk (de oude ICTO groep). Via de TSD kan voor bijvoorbeeld Brightspace, 56 
didactiek en de Tools for Teaching ondersteuning aangevraagd worden.  57 
Naar verwachting wordt deze week de opnamestudio opgeleverd. Er is ook mobiele opname 58 
apparatuur beschikbaar met een optie tot reservering en ondersteuning. In het wekelijks overleg 59 
met de opleidingsdirecteuren wordt besproken waar aandacht nodig is. 60 
Bonnet ondervond problemen bij de aanvraag van hardware. Onduidelijk was de mogelijkheid en 61 
termijn van levering. De Smit heeft vergelijkbare geluiden ontvangen en dit als verbeterpunt 62 
opgepakt. Aanschaf van kleine hardware zou nu gemakkelijk moeten gaan, ondanks een soms 63 
lange leveringstijd. De TSD heeft naar verwachting voldoende budget om hardware te bestellen.  64 
De TSD krijgt ongeveer 40 vragen van docenten per dag die zij prima kunnen verwerken. Het 65 
signaal van de raad over het belang van het behouden van de normale werkdruk neemt De Smit 66 
mee in zijn overleggen met de opleidingsdirecteuren. 67 
Een video-editor is beschikbaar voor gemaakte opnames. Het is echter nog niet duidelijk hoeveel 68 
verzoeken er bij de TSD hiervoor zullen volgen.  69 
Van Kasteren geeft aan dat het bij veel docenten aan tijd ontbreekt om handleidingen te lezen of 70 
contact te zoeken voor ondersteuning en vraagt of de TSD naar aanleiding van het rooster 71 
proactief contact met de docenten kan opzoeken. Volgens De Smit ligt het initiatief voor de 72 
didactische ondersteuning bij de docent, er zijn ook veel assistenten om mee te denken. Voor 73 
FWN is het niet mogelijk gebleken voor het aankomende semester om het initiatief bij de TSD te 74 
leggen. De Smit gaat onderzoeken of het voor het aankomend semester een optie is (actie De 75 
Smit). 76 
Kreutzer benadrukt dat de puntjes op de i zetten erg lastig is in deze periode. Voor een goede 77 
voorbereiding van online lesgeven is eigenlijk een veel langere voorbereidingsperiode nodig dan 78 
wat nu mogelijk is. Het is fijn dat er support in de vorm van de TSD gemobiliseerd is, echter een 79 
optimale ondersteuning zou vele malen groter moeten zijn. 80 

 81 
b. Strategisch plan online onderwijs op de lange termijn 82 
Vanuit de raad zijn er twee vragen. 83 
1. Blijft er na de Coronaperiode online onderwijs of wordt dan alles toch weer fysiek?   84 

Kreutzer geeft aan dat dit nog zeer onduidelijk is, wel is het goed om al een discussie hierover 85 
te voeren. Er zijn veel strategische zaken te bespreken, echter ontbreekt het de docenten aan 86 
tijd om hierover te discussiëren. Het bestuur en de raad zijn het eens dat het goed is om te 87 
onderzoeken welke goedwerkende elementen er van het online onderwijs in de toekomst te 88 
behouden. Een voordeel kan zijn dat er minder druk zou kunnen worden op het gebruik van 89 
collegezalen. Vanuit de studenten wordt al langer gepleit voor het opnemen van colleges. 90 
Concluderend heeft fysiek onderwijs de voorkeur met mogelijk online aanvullingen. 91 

 92 
 93 



 94 
2. Is het een idee op trainingen rondom online onderwijs te integreren bijvoorbeeld in de 95 

docent trainingen? 96 
Kreutzer antwoordt dat de TSD gevuld wordt met medewerkers die al trainingen geven aan 97 
docenten. Er blijkt nu behoefte te zijn aan directe ondersteuning. Hierdoor is aan de 98 
medewerkers die de trainingen op lange termijn verzorgen, gevraagd om dit wat op een de 99 
langere termijn te schuiven. Goed om op een later moment ervaringen te delen in de vorm van 100 
intervisie. 101 

 102 
c. Informatie over tutoraat 2020-2021 103 
De raad heeft geen aanvullende vragen over de al verstrekte informatie over het tutoraat. 104 
 105 
d. Corona update vanuit het bestuur FWN 106 
Er was een mini Corona-uitbraak in Den Haag. Via het bron- en contactonderzoek bleek dat dit 107 
waarschijnlijk in de kennismakingsweek is gebeurd.  108 
Het gerucht gaat dat ongeveer de helft van de studenten met symptomen of die contact hebben 109 
gehad met Corona patiënten zich niet gaan laten testen omdat zij dan bang zijn colleges te 110 
missen en achterstand verwachten op te lopen. 111 
Het faculteitsbestuur hecht er groot belang aan dat de leefregels goed worden nageleefd: blijf bij 112 
verkoudheidsklachten thuis en laat je testen. Het draagvlak onder studenten hiervoor blijkt 113 
echter dun.  114 
Docenten hebben ongeregeldheden gezien in de kleine pauze tussen de colleges door. 115 
Schinkelshoek licht toe dat de handhavers staan op plekken waar het druk is, binnen of buiten de 116 
zalen. Docenten mogen de studenten ook zelf op de regels wijzen, ieder binnen de organisatie 117 
mag een ander hierop aanspreken. 118 
Van Hasselt vraagt naar het toegangsprotocol, nu met grotere studentenaantallen lijkt dit lastig 119 
te worden, volgt er een efficiënter systeem? 120 
Vanaf 1 september is er een nieuw toegangsregime. Men hoeft zich niet meer te melden bij de 121 
receptie. Met monitoren wordt het aantal personen gemeten. Om te weten waar de personen 122 
naartoe gaan, is dringend gevraagd om de aanwezigheidslijsten van labs en kantoren in te blijven 123 
vullen.  124 
De raad heeft vragen over de hygiëne en schoonmaak in de gebouwen; worden de RIVM-125 
richtlijnen aanhouden bijvoorbeeld qua schoonmaakmiddelen, zijn deze effectief en zijn de 126 
uitgereikte doekjes effectief tegen Covid-19? Het faculteitsbestuur neemt aan dat het 127 
schoonmaakbedrijf weet hoe om te moeten gaan met schoonmaakregels rondom Covid-19. De 128 
gestelde vragen worden doorgestuurd via het UFB aan het schoonmaakbedrijf (actie 129 
Schinkelshoek). 130 

 131 
6. Mededelingen van het faculteitsbestuur 132 
a. Ingekomen & verzonden stukken juni  133 
De raad vraagt naar informatie over stuk 256-20 - presentatie PBO Corona 134 
Het stuk is inhoudelijk qua cijfers achterhaald, Kreutzer geeft een mondelinge samenvatting. 135 
De grootste zorg vanuit het faculteitsbestuur wordt aangegeven, namelijk die over de hoge werkdruk 136 
en belasting van medewerkers. Er wordt een effect van de RIVM-regels op de experimentele faculteit 137 
zoals FWN geschetst. Goed inzichtelijk gemaakt dat de capaciteit van de zalen zich op de volle 100% 138 
bevond voorafgaand aan Corona, waardoor een stuwmeer van achterstallig werk ontstaat. 139 
Studenten kunnen niet op andere locaties werken door het werk met de chemische middelen. De 140 
financiële effecten, de tweede en derde geldstroom worden besproken. Hieruit concluderend gaat 141 
FWN maximaal medewerkers inzetten om onderwijs te houden zonder achterstanden, waardoor er 142 
naar verwachting op de begroting in de min gedoken gaat worden. Het College is naar aanleiding van 143 
de presentatie geschrokken en Carel Stolker is daarom komen kijken op de faculteit en heeft een 144 
rondje gemaakt. 145 
 146 
b. Besluiten faculteitsbestuur juni 147 



De raad heeft geen vragen of opmerkingen. 148 
c. Afscheid studentraadsleden: 149 
   - Sam Kuilboer 150 
   - Cato Bergink 151 
   - Christiaan van Buchem 152 
   - Marlise van der Veen 153 
   - Sven Lakemeyer 154 
Het lidmaatschap aan de faculteitsraad loopt op 1 september af voor Sam Kuilboer, Cato Bergink, 155 
Christiaan van Buchem, Marlise van der Veen en Sven Lakemeyer. Het faculteitsbestuur dankt hen 156 
hartelijk voor de betrokkenheid, met namen Van Buchem omdat hij door de Corona periode veel 157 
contact heeft gehad met het bestuur en Bonnet en voor zijn uitvoering als voorzitter van de raad. 158 
Voor de afscheid nemende studenten betrof het  een bijzonder jaar om mee te kijken en mee te 159 
denken met de faculteit. Dit jaar waren zij regelmatig de extra goede ogen en oren voor het bestuur 160 
wat zij als erg nuttig en prettig ervaren heeft.  161 
 162 
7. Mededelingen Faculteitsraad 163 
Het rapport medezeggenschap zal geagendeerd worden op de eerst volgende vergadering. De raad 164 
zal van tevoren de verbeterpunten aanleveren (actie raad).  165 
 166 
Kreutzer sluit de vergadering om 14:28 uur. 167 
 
 
 
Nieuwe actiepuntenlijst: 

 
 
 
Aankomende vergaderingen: 
Op maandag 14 september vindt de introductiebijeenkomst plaats om 15:30 – 17:00 uur in GM 4.13 
 
De eerst volgende overlegvergadering vindt plaats op maandag 19 oktober van 15:30 – 17:00 uur in 
Teams. 

Datum Wie Wat Status Deadline

31-08-20 De Smit
Onderzoeken: kan de TSD proactief docenten contacteren mbv rooster 
ter ondersteuning online onderwijs

nieuw 2e semester

31-08-20 Schinkelshoek
Doorsturen vragen rondom schoonmaak bij Covid-19 aan UFB voor 
schoonmaakbedrijf

nieuw 19-10-20

31-08-20 FR Aanbevelingen aanleveren inzake het rapport Medezeggenschap UR nieuw 02-10-20


