Faculty

Behavioural, Management & Social sciences
Kenmerk:
BMS-STePS/2017
Datum:
oktober 2017

Meeting minutes Pre-Faculty Council BMS oktober 2017

Present:

Wouter Assink, Henk Boer, Evelien Bonte (verslag), Shawn Donnelly, Marijn Horstman, Henk van
der Kolk, Carly Overmars, Mark Tempelman, Steven Wolff

Absent:

Stéphanie van den Berg, Remy Gankema, Wouter Rietveld, Jörgen Svensson

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering

2.

Minutes of the last meeting and comments on the advises
Het verslag zal in de eerstvolgende FR vergadering worden besproken.

3.

Presentatie Wouter Assink: Capacity model education BMS
Wouter presenteert het capaciteitsmodel onderwijs. Gebruikmaking van dit model laat zien hoeveel uur onderwijs er
per module nodig is, wat eventueel gebruikt kan worden voor inzet personeel. Door gebruik te maken van het
capaciteitsmodel kunnen we aangeven wat we nodig hebben om te leveren wat we willen leveren. In het
capaciteitsmodel wordt per 1 fte uitgegaan van 1400 uren directe productieve uren voor onderwijs en onderzoek.
Het model maakt duidelijk dat een instroom van meer dan 100 Bachelorstudenten noodzakelijk is voor een gezonde
inkomstenstroom. Daarnaast blijkt dat onderwijsfinanciering op basis van uren tot forse (ongewenste) verschuivingen
van inkomsten leidt. Een andere conclusie betreft de voorfinanciering. Dit blijkt noodzakelijk voor vakgroepen die fors
participeren in opleidingen met een lage instroom.

4.

Presentatie Name change Masters SEC / LVHOM / LVHOZV
De Faculteitsraad stemt in met de aangevraagde naamswijzigingen.

5.

Name change Bachelor TBK
De Faculteitsraad stemt in met de aangevraagde naamswijziging.

6.

OLC Elections
De Faculteitsraad merkt op dat per 1 januari de nieuwe wetgeving van kracht gaat en dat het Faculteitsbestuur snel
met opheldering dient te komen. De voorzitter zal hierover contact opnemen met de decaan.

7.

OLC Advices
De Faculteitsraad denkt niet dat zij als tussenpersonen dienen te fungeren aangaande de aanlevering van
vergaderstukken.
Het voorstel is om 2 weken voorafgaand aan de vergadering de agenda van de vergadering in te dienen, zodat zij
eventueel kunnen aanvullen met relevante stukken?

8.

Electoral Regulations
De Faculteitsraad wil voor de toekomst een betere afspiegeling en bredere zitting over de faculteit en wil graag dat
het BT hierin meedenkt. Het aanpassen van het stemlijsten/kieslijsten in het kiesreglement zou hiervoor een optie
kunnen zijn. Er kan zelfs gekeken worden naar een nieuw kiesstelsel.
De voorzitter schrijft een voorstel richting decaan over het kiesreglement en de verkiezingen.

9.

Round of questions
De voorzitter zal Stefanie van den Berg vragen of zij nog zitting wenst te nemen in de Faculteitsraad of dat zij zal
aftreden.

10. End of the meeting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun deelname aan de vergadering en sluit de vergadering.

