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Faculteitsraad  
Faculteit der Sociale Wetenschappen 

451e vergadering 
31 augustus 2021 – MS Teams 

Notulen 
 
 
Raadsleden 

 

Aanwezig: Marian Hickendorff , Nadine de Jong, Bram Leferink op Reinink,  
Marc Lütz, Suzanne Mol, Marloes van Moort, Kes Nieuwpoort 
(deels), Tara Petzke (deels), Kees Verduin, Evelien Wolthuis 

Afwezig met bericht: Jos Brosschot, Ingeborg Olie, Timo Ringlever, Nikie Veld 
  
Faculteitsbestuur  
Aanwezig: Kristiaan van der Heijden, Rolf Oosterloo, Paul Wouters 

(voorzitter) 
Afwezig met bericht: Linde Helfrich 
  
Overige aanwezigen Rob van Amsterdam, Elsbeth Gelissen (griffier), Jordi Kerkum, 

Richard Molenkamp 
  
Publieke Tribune Jeppe Bandringa (taal buddy), Claire van den Helder, Carine ten 

Doesschate 
  
Datum volgende vergadering: 7 oktober 2021, 15.00-17.00uur – MS Teams 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda  
 
2. Begroting 

De begroting laat een negatief resultaat van € 815.000 zien, dit komt voornamelijk door 
voorinvesteringen. Globaal gezien bestaat het saldo uit 2 ton opgeschoven verplichting m.b.t. 
stimuleringsgelden en is 6 ton ontstaan door groei van opleidingen (met de verwachting dat dit zal 
worden gecompenseerd door de groeibijdrage). 
In de voorliggende begroting moeten nog twee posten worden meegenomen: de kosten m.b.t. 
thuiswerken en voor data stewards (impact 200k). 
Oosterloo licht twee risico’s toe: Urban Studies en Bèta onderzoek.  
- Urban Studie: De instroom voor de opleiding Urban Studies is nog steeds niet op een gezond 

niveau, de vraag is of een opleiding die zichzelf niet terug verdient in stand moet worden 
gehouden.  

- Bèta onderzoek: De kosten voor Bèta onderzoek zijn fors. Hoe houden wij deze kosten 
beheersbaar? Deze vraag zal in de komende periode opgepakt worden zodat de kosten in de 
volgende begroting goed ingebed zijn. 

Molenkamp vult verder nog aan dat de daling fte docenten in de toekomst te maken heeft met een 
verminderde inzet voor coronamaatregelen en een afname van middelen die voortkomt uit een 
afspraak m.b.t. aanstellingen met een gecombineerde onderzoeks-/onderwijscomponent. De 
stijging bij de categorie OBP heeft onder andere te maken met de uitdagingen op het gebied van 
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privacy/ict, de HRM adviesfunctie en een uitbreiding van de ondersteuning binnen het instituut 
Psychologie. De baten bestaan voornamelijk uit de universitaire bijdrage, de lasten laten vanwege 
de nieuwe CAO een toename zien in de kosten voor personeel terwijl deze toename niet in meer fte 
resulteert. 
Vragen en reacties van de raad: 
- Zijn ommezwaaiers studenten die kiezen voor een andere universiteit? Nee, het zijn studenten 

die elders gestart zijn en daarna switchen naar FSW opleidingen. Volgens afspraak met het CvB is 
de instroom exclusief ommezwaaiers en de kosten inclusief ommezwaaiers, waarbij er voor de 
ommezwaaiers wel bekostiging is. 

- Wat zijn de consequenties voor de werkdruk bij minder inzet docenten? De mindere inzet 
docent komt door afname i.v.m. huidige extra inzet coronamaatregelen. In de toekomst blijft de 
student/staf ratio bij de faculteit onder (dus meer fte per student) het niveau pre corona. In de 
vermelde student/staf ratio wordt al rekening gehouden met de onderzoekscomponent. 

- In het overzicht Personele bezetting staan er minder UD’s ingepland. Hoe is deze daling mogelijk 
– ook gezien de toename van het aantal vaste contracten? De verwachting is dat de 
vermindering voort zal komen uit pensionering van medewerkers in die periode. 
Oosterloo ligt verder toe dat op dit moment wordt uitgezocht wat de consequenties van de 
nieuwe CAO zijn. Op UD niveau zijn er een aantal aanstelling op projecten waarover in gesprek 
gegaan moet worden m.b.t. continuering en opvang van kosten als de UD’s na afloop van het 
project terugkomen op de 1e geldstroom.  

- Bij risico 1 in de toelichting op de begroting mist de manier van beoordeling: hoe weet je of 
iemand goed functioneert, wordt het ROG formulier aangepast met duidelijkere richtlijnen? 
Oosterloo meldt dat dit wordt uitgezocht. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden die er 
zijn voor heroverwegingen van vaste contracten en het flexibiliseren deze contracten d.m.v. de 
inzet op andere plekken binnen de universiteit. 

- Is flexibiliteit misschien ook op andere manieren mogelijk? Bijvoorbeeld vanuit veranderde 
wensen m.b.t. de gekozen carrière van de ene functie overstappen naar de andere. 

De faculteitsraad geeft een positief advies over de concept-begroting 2022-2025.  
 

3. NPO middelen 
De faculteitsraad wordt gevraagd in te stemmen met de verdeling van de NPO middelen m.b.t. 
begeleiding student en lerarenopleiding. 
Begeleiding student: in de juli vergadering is de raad gevraagd akkoord  te gaan met het door 
alloceren van de instemming naar de opleidingscommissies. Helaas is het praktisch niet haalbaar de 
toestemming van de opleidingscommissies voor de deadline te verkrijgen en wordt de raad 
gevraagd een akkoord te geven op de toegestuurde verdeling van de facultaire middelen per 
instituut. De verdeling gebeurt aan de hand van vijf thema’s. 
Lerarenopleiding: binnen de FSW is geld uit de NPO middelen Lerarenopleiding beschikbaar gesteld 
voor de academische PABO. 
Vragen en reacties van de raad: 
- Bij Pedagogische Wetenschappen staan de NPO middelen begroot bij actie 4. Beter laten landen 

van studenten en vergroting van binding met de opleiding. In de toelichting staat dat het 
instituut een plan wil uitwerken voor de lange-termijn inbedding van online en digitale middelen 
in het onderwijs? Van der Heijden licht toe dat de online en digitale middelen vooral zullen 
worden ingezet om het landen van studenten te verbeteren. 

- Wat houdt peer support in (actie2)? Bij Politieke Wetenschap bijvoorbeeld vermeldt de 
toelichting bij actie 2 dat de gelden zullen worden ingezet voor de coördinatie van de 
moderatoren die de docenten ondersteunen bij het online/hybride onderwijs. Van der Heijden 
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bevestigd dat dit gaat om een besteding gaat in het kader van de continuatie van de peer 
supportgroepen. 

De faculteitsraad stemt in met de verdeling van de facultaire NPO middelen. 
 
4. Vaststelling concept-verslag en actiepuntenlijst 8 juli 2021 

Tekstueel: 
- 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 
5. Postlijst 

- 
 

6. Mededelingen 
- De Raad heeft via emailconsultatie ingestemd met de hoofdlijnen van de begroting, middelen 

kwaliteitsafspraken en samenstelling opleidingscommissies. (Besproken tijdens vergadering op 
8 juli – geen quorum tijdens de stemming op de vergadering.) 
 

7. Management Team Bedrijfsvoering 
Het Faculteitsbestuur heeft een Management Team Bedrijfsvoering ingesteld. De opdracht is om de 
processen rondom bedrijfsvoering binnen de faculteit over de verschillende lagen waar nodig te 
verbeteren en de samenhang van diensten te versterken. Het Management Team Bedrijfsvoering 
bestaat uit een voorzitter en twee leden: Joop van Pijkeren (vz.), Patris van Boxel en Richard 
Molenkamp (tot 1 september 2021). 

 
8. Uitbreiding Opleidingscommissie Pedagogische Wetenschappen 

Het instituutsbestuur Pedagogische Wetenschappen vraagt de faculteitsraad akkoord te gaan met 
een uitbreiding van hun opleidingscommissie van 12 naar 14 leden. Dit verzoek vloeit voort uit de 
aanbevelingen van de beoordelingscommissie tijdens de visitatie van onze Research Master 
Developmental Psychopathology in Education and Child Studies in het voorjaar van 2021. In haar 
rapport benadrukt de beoordelingscommissie het belang van de structurele vertegenwoordiging 
van de Research Master in de Opleidingscommissie. Het instituutsbestuur stelt een uitbreiding t.b.v. 
de Research Master voor met een student en een medewerker. 
Vragen en reacties van de raad: 
- De opleidingscommissie van Pedagogische Wetenschappen wordt nog groter door deze 

uitbreiding. In sommige andere instituten wordt er gekozen voor meerdere 
opleidingscommissies, wat is de achtergrond van de keuze voor één opleidingscommissie? Van 
der Heijden heeft deze vraag met het instituutsbestuur besproken en het bestuur geeft aan dat 
zij hiervoor kiezen vanwege efficiëntie en het feit dat de research master een kleine opleiding 
betreft. Van der Heijden respecteert de voorkeur van het instituutsbestuur. 

De faculteitsraad stemt in met de uitbreiding van de opleidingscommissie van Pedagogische 
Wetenschappen van 12 naar 14 leden (in totaal 7 studenten en 7 medewerkers). 
 

9. Bestuurlijke hantering corona – stand van zaken 
Ventilatie is een belangrijk onderdeel van het kabinetsbeleid. Locatiemanagement heeft in het 
Pieter de la Court gebouw de onderwijszalen gecontroleerd. Na deze controle bleek dat twee zalen 
niet voldeden aan de richtlijnen van het RIVM en deze zalen zijn uit het zalenreserveringssysteem 
gehaald. De rest van de onderwijszalen in het Pieter de la Court gebouw voldoet aan de RIVM 
richtlijnen. Het organiseren van bijeenkomsten/evenementen in de open ruimtes is nog niet 
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mogelijk. Dit omdat de verkeersroutes open moeten blijven. 
Docenten die vragen hebben rondom on campus lesgeven kunnen die via de leidinggevende stellen, 
in overleg zal gekeken worden waar eventueel maatwerk nodig is. 
Vragen en reacties van de raad: 
- Is er ventilatie aanwezig in de computerzalen? Oosterloo meldt dat er in deze zalen 

mechanische ventilatie is. 
- In sommige onderwijsruimtes zijn de ramen defect en kunnen niet meer open. Hoe wordt hier 

mee omgegaan? Oosterloo geeft aan dat in sommige zalen spuiventilatie zal worden ingezet 
tussen 9-17uur. 

 
10. Rondvraag 

- Verduin bedankt iedereen voor de collegiale en gezellige overlegsfeer en voor de 
samenwerking. 

- Wolthuis meldt dat er een nieuwe kunsttentoonstelling in het Pieter de la Court te bezichtigen 
is. 

- Molenkamp bedankt de raad voor de samenwerking.  
 
11. Sluiting 

Wouters bedankt Verduin voor zijn jarenlange inzet voor de medezeggenschap, Molenkamp voor de 
ondersteuning in zijn periode als controller bij de FSW en Helfrich voor haar inzet als assessor de 
afgelopen twee jaar.  
Op 9 september, 16.30-18.00uur, is er een afscheidsborrel in het FSW café. 

 
 

 
Besluitenlijst 451ste Faculteitsraad d.d. 31 augustus 2021 
 

- De Raad stelt het verslag van de vergadering van 8 juli 2021 vast, inclusief de besluitenlijst.  
- De Raad heeft via emailconsultatie ingestemd met de hoofdlijnen van de begroting, middelen 

kwaliteitsafspraken en samenstelling opleidingscommissies. (Besproken tijdens vergadering op 
8 juli – geen quorum tijdens vergadering.)  

- De Raad stemt in met de uitbreiding van de opleidingscommissie van Pedagogische 
Wetenschappen.  

- De Raad stemt in met de facultaire verdeling van de NPO middelen. 
- De Raad geeft een positief advies over de concept-begroting 2022-2025. 

 
 

 
Actiepuntenlijst van 31 augustus 2021 

- DOT update (Van der Heijden). 
 
 


