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Faculteitsraad  
Faculteit der Sociale Wetenschappen 

449e vergadering 
3 juni 2021 – MS Teams 

Notulen 
 

Raadsleden  
Aanwezig: Marian Hickendorff, Nadine de Jong, Marc Lütz, Suzanne Mol, 

Marloes van Moort, Ingeborg Olie, Tara Petzke, Timo Ringlever, 
Niki Veld, Kees Verduin, Evelien Wolthuis 

Afwezig met bericht: Jos Brosschot, Bram Leferink op Reinink, Kes Nieuwpoort 
  
Faculteitsbestuur  
Aanwezig: Kristiaan van der Heijden, Rolf Oosterloo, Paul Wouters 

(voorzitter) 
Afwezig met bericht: Linde Helfrich 
  
Overige aanwezigen Elsbeth Gelissen (griffier), Mara Steffen, Giel Zwinkels 
  
Publieke Tribune Vincent Bongers (vertegenwoordiger Mare), Kalle Duvekot, 

Harold Janssen (vertegenwoordiger UR), Jefke Wassenberg (taal 
buddy), 

  
Datum volgende vergadering: 8 juli 2021, 14.00-16.00uur – MS Teams 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

Wouters opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Vaststelling concept-verslag en actiepuntenlijst 15 april 2021 
Tekstueel: 
- 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 Naar aanleiding van: 
- 

 
3. Postlijst 

- 
 

4. Mededelingen 
- Initiatief nieuwe BSc opleiding Science for Sustainable Societies: De FSW heeft samen met FWN 

het voornemen om een nieuwe bachelor opleiding rondom duurzaamheid in brede zin op te 
zetten waar bij de insteek inter-/transdisciplinair is. Het betreft een gelijkwaardige 
samenwerking met het CML waarbij er is gekozen om vanwege de financiering de opleiding in te 
bedden bij FWN. De verwachte start is september 2023/2024. Er is een werkgroep bezig met 
het ontwerpen van het curriculum, voorzitter is Marja Spierenburg (CAOS). De inzet is om een 
volwaardige bachelor op te zetten. Meer informatie volgt op een later moment. 
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- Verbouwingen FSW – activiteitgericht huisvesten (AGH): Vanwege ruimtelijke problematiek zijn 
er binnen de universiteit pilots gestart rondom activiteitgericht huisvesten. Binnen de FSW 
vinden deze plaats bij CAOS en het faculteitsbureau. Het activiteitgericht werken valt onder het 
dossier Campus van de Toekomst. Dit dossier zal op een later moment nog specifiek 
geagendeerd worden. 
De planning voor AGH is in 2018 gestart onder begeleiding van een extern bureau, waarbij er 
een plan ontwikkeld is dat door beide organisatieonderdelen is besproken en 
becommentarieerd. Het project is nu in de realisatiefase, op dit moment wordt een gedeelte 
van de derde en vierde  verdieping verbouwd. De planning is dat de verbouwing op de derde 
verdieping t.b.v. CAOS in september gerealiseerd is, de verbouwing op de vierde verdieping 
t.b.v. het faculteitsbureau zal naar verwachting in oktober gerealiseerd zijn. 
Vragen en reacties raad: 
 Hoe wordt deze pilot geëvalueerd en als het succesvol is wat zijn dan de volgende stappen? 
 Het vergaderen is in het afgelopen jaar veranderd. Welke gevolgen heeft dit voor het on 

campus werken? 
 Worden studenten ook meegenomen in de AGH plannen? 
Er is in overleg met CAOS en het faculteitsbureau een verschillend ontwerp gemaakt voor 
beiden organisatieonderdelen, rekening houdend met verschillende taken/werkzaamheden. 
Afgesproken is dat na verloop van tijd geëvalueerd zal worden of deze ontwerpen hebben 
bijgedragen tot een betere benutting van de beschikbare ruimte.  
Op dit moment is de universiteit bezig met het ontwikkelen van thuiswerkbeleid, de 
verwachting is dat dit thuiswerken - voor zover het bij de functie past - mogelijk zal worden tot 
max 40% van de werktijd. Hoe het thuiswerkbeleid vorm krijgt binnen het AGH proces zal de 
komende tijd verder verkend worden. Afgesproken wordt dat de Raad een werkbezoek zal 
brengen aan de gerealiseerde AGH omgeving. 
Voor studenten wordt er gekeken naar de realisatie van social study rooms, waarbij een slimme 
planningstool de beschikbaarheid van lege zalen moet gaan weergeven. 
Het FB zegt toe met de Faculteitsraad in gesprek te gaan over de nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van AGH. Informatie over de AGH projecten is te vinden op de medewerkerswebsite 
(pagina: ‘Naar een nieuwe werkplek’). 
 

5. Instroombeperking masterspecialisatie Clinical Psychology 
De capaciteitsbeperking voor de masterspecialisatie Clinical Psychology is aangevraagd voor de 
periode vanaf september 2022. Voor september 2021 is er echter een groot probleem ontstaan 
door het grote aantal aanmeldingen. De aantallen zijn zo hoog (op het moment van de vergadering 
590) dat de kwaliteit van de opleiding niet meer gewaarborgd kan worden, lange wachtlijsten voor 
externe stages worden verwacht en een nog hogere werkdruk voor docenten zal ontstaan. 
Het CvB en de UR zijn bij de oplossing van dit probleem betrokken. Er wordt gedacht aan het naar 
voren schuiven van de deadline voor aanmelding in studielink, het strak hanteren van de deadline 
voor het compleet maken van het dossier, aanmelders benaderen met een sterke 
ontmoedigingsboodschap, minder flexibel hanteren van de toelatingscriteria. De ideale oplossing 
bestaat helaas niet. Tot nu toe lijkt er begrip te zijn onder de aanmelders.  
Er vindt wekelijks een overleg plaats waaraan alle stakeholders deelnemen. Tijdens de volgende 
vergadering zal de Raad verder geïnformeerd worden. 
Vragen en reacties van de raad: 
- Waaruit blijkt dit begrip door de aanmelders? De hoop is dat dit begrip zichtbaar wordt in het 

aantal aanmelders dat de aanmelding terugtrekt. Op 4 juni is weer een stakeholders overleg 
waarin dit bekeken en besproken wordt.  
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- Mag de capaciteitsbeperking in 2021 worden toegepast? Wettelijk gezien niet maar nood 
breekt wet. De stakeholders zijn geen voorstander van het inzetten van een 
capaciteitsbeperking in 2021. Deze maatregel zal alleen als laatste redmiddel worden ingezet. 

- Wat is het maximum aantal studenten dat kan deelnemen aan de masterspecialisatie? het 
absolute maximum is 180 studenten. De beperking zit vooral in de (on)mogelijkheid om 
voldoende extra docenten met klinische ervaring te kunnen werven. 

 
6. Bestuurlijke hantering Corona – stand van zaken 

De actuele situatie (begin juni 2021) geeft nog beperkte speelruimte, thuiswerken blijft vooralsnog 
de norm. Het onderwijs zal doorgaan op dezelfde manier waarop het dit semester al gegeven 
wordt. 
Voor het komende academische jaar zet de universiteit in op zoveel mogelijk fysieke aanwezigheid, 
geen keuzemodel. Aanwezigheid op de faculteit is het uitgangspunt. 
Binnenkort zullen de studenten verder geïnformeerd worden, alleen studenten die echt niet 
aanwezig kunnen zijn wordt de mogelijkheid geboden om hybride aan het onderwijs deel te nemen. 
Reacties en vragen van de raad: 
- Sommige cursussen zijn lastig hybride aan te bieden – denk hierbij aan computerpractica? Dit 

moet nog uitgezocht worden. 
- Is het mogelijk om hoorcolleges voor grote groepen weer volledig on campus te geven? Er 

wordt op dit moment door de roosteraars uitgezocht wat vanaf september mogelijk is. 
 

7. Rondvraag 
- Wolthuis vraagt of het mogelijk is om met de zittende raad nog een fysieke vergadering te 

organiseren. Gelissen zoekt dit uit. 
- Verduin meldt dat hij vanaf september beschikbaar blijft voor statistisch advies als daar 

behoefte aan is. Wouters bedankt hem voor het aanbod. 
 
8. Sluiting 

Wouters bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
 

 
 
Besluitenlijst 449ste Faculteitsraad d.d. 15 april 2021 
 

- De Raad stelt het verslag van de vergadering van 11 maart 2021 vast, inclusief de besluitenlijst.  
 

 
 
Actiepuntenlijst van 3 juni 2021 

- De Faculteitsraad brengt een werkbezoek aan de gerealiseerde AGH omgeving 
(september/oktober). 

- Het FB zal met de raad in gesprek gaan over AGH, mede naar aanleiding van de evaluatie van de 
pilots. 

- Mogelijkheid fysieke bijeenkomst van de raad uitzoeken (Gelissen). 


