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Faculteitsraad  
Faculteit der Sociale Wetenschappen 

452e vergadering 
7 oktober 2021 – MS Teams 

Notulen 
 
 
Raadsleden 

 

Aanwezig: Jassman Chhatwal, Carine ten Doesschate, Kalle Duvekot, Claire 
den Helder, Marian Hickendorff, Kevin Klinkspoor, Gert-Jan 
Lelieveld, Tim Mickler, Suzanne Mol, Armando Noordzij, Ingeborg 
Olie, Monique Tromp, Evelien Wolthuis en Kiki Zanolie 

Afwezig met bericht:  
  
Faculteitsbestuur  
Aanwezig: Kristiaan van der Heijden, Rolf Oosterloo, Noah Westerlaken, Paul 

Wouters (voorzitter) 
Afwezig met bericht:  
  
Overige aanwezigen Elsbeth Gelissen, Jordi Kerkum,  
  
Publieke Tribune Melle Jorna (taal buddy), Anoushka Kloosterman (MARE) 
  
Datum volgende vergadering: 11 november 2021, 15.00-17.00uur – 1A20 (hybride: vergaderlink 

beschikbaar in outlookreservering) 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda  
 
2. Vaststelling concept-verslag en actiepuntenlijst 31 augustus 2021 

Tekstueel: 
- 
Het verslag wordt vastgesteld.  

 
3. Postlijst 

- 
 

4. Mededelingen 
- Ook dit jaar wordt er een smoelenboek van de faculteitsraad, -bestuur en beleidsmedewerkers 

samengesteld. 
 
5. Wijziging faculteitsreglement 

Het faculteitsreglement is aangepast op twee punten. 
1. Verruimen mogelijkheden samenstelling instituutsbestuur. Reacties en vragen raad:  
- In het reglement stond tot nu toe dat een WD gekozen werd uit de hoogleraren van een 

instituut. Positief dat het reglement nu de mogelijkheid biedt tot het benoemen van een UHD of 
een externe bestuurder. 
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- Het aangepaste reglement maakt een verruiming van de samenstelling van het 
instituutsbestuur mogelijk, biedt dit mogelijkheden aan UHD’s in het kader van erkennen en 
waarderen? Er komt meer ruimte voor ontwikkeling maar er zijn nog geen strikte indicatoren. 
Landelijk en op universiteitsniveau zijn commissies bezig met het uitwerken van de 
vraagstukken rondom erkennen en waarderen. 

2. Verruimen werving en selectie OLC studentleden, waarbij er een jaarlijkse evaluatie zal 
plaatsvinden van andere vormen dan verkiezingen.  

Reacties en vragen raad:  
- Artikel 28.3.d betreft de research master opleiding van Politieke Wetenschap, deze opleiding is 

beëindigd. Op pagina 25 is punt 2 van artikel 48 leeg. Deze punten zullen nog worden 
verwijderd. 

De faculteitsraad stemt in met de door het bestuur voorgestelde wijzigingen en de aanpassing 
(verwijderingen) zoals gemeld ‘Reacties en vragen raad’ van dit agendapunt. 

 
6. Bestuurlijke hantering corona – stand van zaken 

In de afgelopen periode heeft het bestuur gesproken met bezorgde docenten naar aanleiding van 
een brief die zij gestuurd hebben aan het CvB. De universiteit zorgt met inachtneming van de op dat 
moment geldende overheidsmaatregelingen zoveel mogelijk voor een veilige werkomgeving. 
Docenten die zorgen hebben wordt aangeraden in gesprek te gaan met de leidinggevende en indien 
nodig wordt er per casus naar oplossingen gezocht.  
Vragen en reacties van de raad: 
- Wat is het protocol rondom toetsen als studenten in quarantaine zijn op de tentamendatum? 

Het is mogelijk om online deel te nemen aan toetsen, maar voor deze remote deelname is wel 
een verklaring vanwege corona nodig. Dit geldt voor alle tentamens. Dit protocol zal naar de 
docenten gecommuniceerd worden. 

- Is het verschuiven van de deadline voor het aanleveren van items voor tentamens naar 4 weken 
van te voren noodzakelijk? Deze maatregel verhoogt de werkdruk voor docenten. Van der 
Heijden meldt dat het OSC tijd nodig heeft om de toetsen voor te bereiden. In sommige 
gevallen is maatwerk mogelijk, logistiek is dit jammer genoeg niet mogelijk voor alle docenten. 

- Is de voorziening van online tentamens voor studenten met een functiebeperking mogelijk? Ja, 
daar wordt rekening mee gehouden en kan geregeld worden via de studieadviseur. 

- Vanwege een coronabesmetting kan het zijn dat een student ad hoc kort voor het tentamen 
moet switchen naar de remote toetsomgeving. Is in dit soort gevallen gezorgd voor goede 
surveillance? Het digital testing team ondersteunt bij toetsen, wel is het belangrijk dat 
studenten voorafgaand aan een toets remindo en proctoring geïnstalleerd en getest hebben. 
Studenten krijgen 10 dagen van te voren informatie over deelname aan het tentamen 
toegestuurd. 

- Is het bekend of er verschillen zijn in scores tussen studenten die on campus of via remote de 
toets afleggen? Goed punt, dit moet net als vorig jaar gemonitord worden.  

 
7. Selectie en Plaatsing Psychologie 

De faculteitsraad geeft een positief advies met betrekking tot het voorgestelde Selectie & 
Plaatsingsreglement. 

 
8. Selectie en Plaatsing Politieke Wetenschap 

De raad heeft vragen met betrekking tot het gebruik van de motivatiebrief als onderdeel van de 
selectie- en plaatsingsprocedure bij POWE. Er staat niet helder beschreven waarvoor de 
motivatiebrief gebruikt wordt, er staat alleen voor hoeveel procent de brief meetelt. Het 
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faculteitsbestuur zegt toe voor de reglementen 2023-2024 op tijd en voldoende informatie aan te 
leveren voor de discussie rondom het gebruik van een motivatiebrief in de selectie- en 
plaatsingsprocedure. Met die belofte geeft de raad een positief advies met betrekking tot het 
selectie- en plaatsingsreglement 2022-2023. 

 
9. Vertrouwelijk gedeelte 

 
10. Rondvraag 

- Zanolie meldt dat binnen de faculteit de raadsleden een verschillende urenvergoeding krijgen. 
Zijn er regels m.b.t. de urenvergoeding? Het bestuur is bezig om uit te zoeken of er een 
uniforme regeling binnen de universiteit bestaat en zo niet, welke regeling voor de faculteit kan 
worden uitgewerkt. 

- Van den Helder stelt de toegankelijkheid van de verbouwde gedeeltes van het gebouw aan de 
orde. Kerkum zal in overleg met Zwinkels haar hierover via email berichten.  

 
11. Sluiting 

Wouters bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
 

 
 
Besluitenlijst 452ste Faculteitsraad d.d. 7 oktober 2021 
 

- De Raad stelt het verslag van de vergadering van 31 augustus 2021 vast, inclusief de 
besluitenlijst. 

 
 

 
Actiepuntenlijst van 7 oktober 2021 

- Aanpassen faculteitsreglement: Artikel 28.3.d betreft de research master opleiding van Politieke 
Wetenschap, deze opleiding is beëindigd. Op pagina 25 is punt 2 van artikel 48 leeg. (Gelissen) 

- Het protocol rondom (remote) toetsen aan docenten toesturen. (Van der Heijden) 
- Scores van studenten monitoren: is er een verschil in score tussen on campus en online toetsen. 

(Van der Heijden) 
- Urenvergoeding faculteitsraad. (Gelissen/Oosterloo) 
- Toegankelijkheid van de opgeknapte gedeelte op de derde en vierde verdieping. (Kerkum) 

 
 


