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Concept notulen overlegvergadering Faculteitsraad – Bestuur FWN 
d.d. 30 mei 2022 

  
 
 
Aanwezig FR: Victor van der Horst (voorzitter), Sylvestre Bonnet (vicevoorzitter), Jesse Bosman, Martina 
Huber, Sander van Kasteren, Michelle Spierings, Pepijn Smals 
Aanwezig FB: Jasper Knoester, Joost Barendse,  
Gasten:  
Suzanne van der Pluim, Directeur bedrijfsvoering per 1 juni 2022 
Karin van den Elzen, Hoofd Financiën en Projecten voor agendapunt 3 
Erik Weijers, Senior beleidsmedewerker Kwaliteitszorg en Joëlle Tieks, Medewerker onderwijsbeleid voor 
agendapunt 4 
Mark Reid, journalist Mare 
Verslag (AS): Liselore Brederode 
 
Afwezig FR: Coen van Hasselt, Linda Holtman, Jenny Lam, Anthony Brown, Rebecca Ultee, Stian Vermaas, 
Tijn Jacobs 
Afwezig FB: Bart de Smit, Ed van den Berg, Floris van Kampen 
 

 

1. Opening & vaststelling agenda   1 
Van den Horst opent de vergadering om 15:37 uur en heet de aanwezigen welkom in het speciaal 2 
Suzanne van der Pluijm. 3 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 4 
 5 
2. Kennismaking Suzanne van der Pluijm 6 
Van der Pluijm stelt zich voor.  7 
 8 
3. BFR 1 2022 (bijlagen) 9 
Ter informatie. 10 
Karin van den Elzen is aanwezig om toelichting te geven. 11 
Bijlage: 12 

- BFR 1 2022 13 
Op 24 mei heeft een vooroverleg plaatsgevonden met Van den Elzen en de Financiële Commissie. De raad 14 
heeft geen vragen.  15 
Van den Elzen noemt een aantal aandachtspunten. 16 
Doordat middelen niet uitgegeven worden, door bijvoorbeeld nog niet ingevulde vacatures zal er richting 17 
BFR2 een overschot komen in tegenstelling tot wat eerder begroot was voor 2022. Ook andere faculteiten 18 
ondervinden dat het lastig blijkt om middelen in te zetten zoals deze zijn begroot. 19 
De FR oppert een lijstje doelen op te stellen voor de NPO middelen voor studentenwelzijn. 20 
Bij duidelijk aantoonbare vertraging op onderzoek kan aanspraak gemaakt worden op extra NPO 21 
middelen voor vertraging onderzoek, echter blijkt deze vertraging in de praktijk lastig aantoonbaar te zijn. 22 
Hierdoor blijft er ook een deel van deze middelen tot op dit moment over. Een werkgroep  is met dit 23 
aandachtspunt aan de slag . Bij studenten betreft het welzijn, echter bij promovendi spelen er naar 24 
verwachting vergelijkbare  zaken welke concreet gemaakt moeten worden. 25 
Wat niet besteed is uit het potje voor studentenwelzijn en vertraging onderzoek mag meegenomen 26 
worden naar 2023. 27 
  28 
Dank aan Van den Elzen voor de toelichting.  29 
 30 
4. Hoofdlijnen veranderingen OER-en 2022-2023 31 
Ter instemming. 32 



Pagina 2 van 3 
 

Erik Weijers is aanwezig om toelichting te geven. 33 
Bijlage: 34 

- OER-en 2022-2023 35 
Op 18 mei heeft een vooroverleg plaatsgevonden met De Smit en de Onderwijscommissie. 36 
Weijers geeft een toelichting. 37 
Instemming op de wijzigingen OER-en voor de opleidingen Chemistry en LST kan nog niet gegeven worden 38 
door een discussie die wordt gevoerd over de toelating: het opvragen van aanbevelingsbrieven. Het FB 39 
wenst deze aanbevelingsbrieven te laten vervallen. Bij uitzondering kunnen aanbevelingsbrieven worden 40 
opgevraagd. Van belang is dat studenten zelf kunnen toetsen of zij aan de toelatingseisen voldoen. De 41 
toelating hangt niet af van een aanbevelingsbrief. 42 
 43 
Aangezien het aanwezige quorum van de faculteitsraad heden te laag is, kan in het geheel niet over 44 
worden gegaan tot instemming. Besloten wordt om binnen twee weken een extra online overleg in te 45 
plannen voor de instemming (ingepland op 14 juni). Verwacht wordt dat de instemming op de wijzigingen 46 
OER-en dan, inclusief die van Chemistry en LST, geheel plaats kan vinden. De deadline voor de instemming 47 
hangt samen met de opening van MyStudymap op 15 juni a.s. Het is gewenst om de OER-en rond deze 48 
datum gepubliceerd te hebben.  49 
 50 
Weijers geeft aan dat voor wat betreft de evaluatie van de verplichte matching de kaders vanuit centraal 51 
nog niet geheel duidelijk zijn opgesteld. De raad wordt geïnformeerd zodra deze bekend zijn (actiepunt De 52 
Smit). 53 
 54 
Dank aan Weijers voor zijn toelichting.  55 
 56 
N.B. 57 
Op 14 juni 2022 stemt de faculteitsraad, na onderling beraad, unaniem in met de wijzigingen op de FWN 58 
OER-en 2022-2023. 59 
 60 
5. Nieuwe dagindeling onderwijs & verwachtingen zalencapaciteit  61 
Ter informatie. 62 
Terugkoppeling over stand van zaken en verwachtingen (voor zover mogelijk), zoals ook reeds besproken 63 
in de Onderwijscommissie. 64 
In week 21 week is overlegd met SOZ en is het nieuwe rooster besproken en het gebruik van externe 65 
locaties zoals Corpus. Besproken is dat FWN stuurt op een maximaal aantal college uren en behoud van 66 
een lunch pauze. Het FB houdt nauw contact met de instituten over hoe docenten erin staan. 67 
Met SOZ is gesproken over structurele oplossingen voornamelijk bij de nieuwbouw en het werven van een 68 
roostermaker. 69 
De raad spreekt met klem de wens uit om geïnformeerd te blijven over het beloop van de roosterwijziging 70 
en verneemt graag uitkomsten van de evaluatie na het eerste semester, in de hoop dat de wijzigingen 71 
slechts bij het eerste semester plaatsvinden (actiepunt) 72 
  73 
Naar aanleiding van de optie om externe locaties zoals het Corpus te gebruiken voor colleges, geeft de 74 
raad aan dat het aantal studenten in de toekomst groeit. Een nog hogere druk op de zaalfaciliteiten wordt 75 
verwacht. De raad vraagt of er een ijkpunt is vastgelegd voor wanneer er aan nieuwe oplossingen of meer 76 
nieuwbouw wordt gedacht. 77 
Het FB is voornemens een groeiprognose voor het CvB op te stellen aangezien er voor de uitbreiding van 78 
de gebouwen momenteel een grens is. Deze prognose zal alle opleidingen betreffen. 79 
FWN is bezig met het Corpus om zalen te huren voor colleges, echter ligt dit nog niet vast. Andere 80 
omliggende bedrijven zijn nog niet gecontacteerd. 81 
Een oplossing kan gevonden worden in het instellen van een numerus fixus, echter duurt de aanvraag 82 
hiervan langer dan een jaar en dient de beargumentering jaarlijks verdedigd te worden. In verband met 83 
toegankelijkheid tot onderwijs is een fixus door de overheid ongewenst. 84 
 85 
6. Concept notulen overlegvergadering FB – FR 25 april 2022  86 
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Bijlage: 87 
- Concept notulen ov FB-FR 25 april 2022 88 

De notulen van 25 april worden gewijzigd vastgesteld. 89 
Actiepunten: 90 
220425-3 Afgehandeld 91 
 92 
7. Mededelingen van het faculteitsbestuur 93 
a. Ingekomen & verzonden stukken april 2022 94 
Bijlage: 95 
- Overzicht ingekomen en verzonden stukken april 202 96 
De raad heeft geen aanvullende vragen. 97 
b. Besluiten faculteitsbestuur april 2022 98 
Bijlage:  99 
- Besluitenlijst faculteitsbestuur april 2022 100 
De raad heeft geen aanvullende vragen. 101 
 102 
8. Mededelingen/rondvraag Faculteitsraad 103 
Bijlage: 104 

- Rondvragen FR mei 2022 105 
Krantenartikel NRC – cookie tracking 106 
Het krantenartikel waar de link uit de memo naar verwijst is niet openbaar toegankelijk. Het artikel gaat 107 
over tracking cookies die op een device geplaatst worden bij het lezen van wetenschappelijk artikelen. Dit 108 
roept vragen op over de borging van privacy van wetenschappers. Deze kwestie is niet bekend bij het FB. 109 
Knoester zal het onderwerp vermelden bij het Bestuursberaad. Van der Horst stuurt hem extra informatie 110 
door. 111 
 112 
Verkiezingen UR: 113 
Aankomend academisch jaar nemen vier bèta georiënteerde leden zitting in de Universiteitsraad waarvan 114 
drie stafleden en een studentlid (Van der Horst). Knoester en de raad zijn erg blij met de uitslag.  115 
De opkomst bij de verkiezingen bleek bij FWN een stuk hoger te zijn dan bij de andere faculteiten. De raad 116 
dankt aan het FB voor de geboden faciliteiten zoals voor het maken van de video.  117 
 118 
  119 
Besloten gedeelte 120 
 121 
 122 
9. Voordracht Assessor 2022-2023  123 
 
 
 
Actiepunten: 

 

Nummer Wie Wat Status
20220530 Assessor Verzorgen nieuwe promotiematerialen Nieuw

20220530-4 SOSZ FR informeren zodra de gestelde kaders op verplichte matching vanuit 
centraal zijn bepaald.

Nieuw

20220530-5 FB Raad informeren over beloop van wijzigingen aan rooster collegeuren 
eerste semester 22-23

Nieuw

20220530-8 Knoester Cookie tracking bij wetenschappelijke artikelen aandragen op 
Bestuursberaad.

Nieuw

220425-8b Detollenaere Complete rapport Sneakerteam nazenden aan FR Nieuw
220228-6 De Smit De raad informeren over de omvang van de groep kwetsbare 

studenten die niet aan on-campus onderwijs kunnen deelnemen.
Bezig


