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Faculteitsraadsvergadering 

 

Datum en tijd  

14 februari 2017, 13.00-14.00 uur  

Aanwezig 

Erik Meijles (vz), Wouter van Heugten (vvz),Fanny Janssen, Gerd 
Weitkamp, Wendy Tan, Wim Meester, Renske Simon, Marijke 
Rommelse, Henri Batterink, Wierd Folkertsma, Oscar Couwenberg, 
Gerda Groen, Dion Glastra 
 
Toehoorders: U-raad, Elroy van Ostheim 

Notulist 

M. Brugmans 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Mededelingen 

- Huisvesting FRW: Op dit moment wordt er door VGI (Rien van Uitert) 
samen met Miriam Brugmans en Annette Ottens een inventarisatie 
gemaakt van behoeften en benodigdheden wat moet leiden tot een 
vlekkenplan rekening houdend met wat er nu al staat. Hiervoor wordt 
advies gevraagd bij verschillende medewerkers. Daarnaast is gevraagd 
wie in de commissie wil plaatsnemen om mee te denken over 
mogelijkheden, wensen, ideeën etc. De studenten zullen ook gevraagd 
worden om mee te denken. 
- Svz Vacature PH Middelen: Donderdag maakt de Faculteitsraad kennis 
met de kandidaat. Daarna brengt de raad haar gevoelens over aan het 
College, zodat het College een besluit kan nemen. 

3. Agenda vaststellen 

Punten 8, 9 en 10 zullen na het verslag eerst behandeld worden, daarna 
de punten 5, 6 en 7 

4. Bespreken verslag 22 november 

Er zijn geen opmerkingen bij het verslag. 
De opmerkingen bij de actielijst zijn verwerkt in de actielijst. 
Het verslag wordt op internet geplaatst 

5. Bespreken stand van zaken Yantai 

Op 22 februari is het debat in de Tweede kamer over de Wet 
Transnational education. De huidige wet, zoals Stenden die nu ook 
toepast, voldoet niet voor de RUG. Dan zou ook 25% van het onderwijs 
in Nederland gegeven moeten worden.  
Voor het reces moet er duidelijkheid zijn. 
Bij een Ja, moet vervolgens het Chinese Ministerie nog een paar hobbels 
nemen en vervolgens een besluit nemen, waarschijnlijk zal dit een 
voorlopig ja zijn. Daarna kan de reis naar Yantai plaatsvinden, zullen er 
lunchsessies georganiseerd worden en acht het FB een start in 2018 nog 
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haalbaar. Uitgangpunt is dat er ook andere Faculteiten starten, FRW 
start niet alleen. 
Bij een Nee, zal het Chinese Ministerie waarschijnlijk ook nee zeggen, 
want daar zien ze het Stenden model niet zitten. 

6. Bespreken stand van zaken Internationalisering 

De opl. dir. licht toe dat er hard gewerkt wordt aan de belangrijkste 
dossiers, marketing, werving & selectie, aanmelding en studieadvies. 
Voor beide opleidingen zijn de eindtermen herschreven. Deze zullen 
straks eerst in de OC’s besproken worden. Het omzetten van de vakken 
loopt op schema. De opl. dir. geeft een overzicht van welke vakken 
omgezet zijn en welke nog niet.  
Het Talencentrum gaat cursussen geven voor de ondersteunde staf en op 
verzoek van docenten zal er voor hen maatwerkcursussen gegeven 
worden.  
De studieverenigingen zijn volgend jaar aan de beurt. 
De voorzitter verzoek de opl. dir. deze informatie ook te delen met de 
rest van de staf. De opl. dir. zegt dit toe. 
De Engelse naam van SG&P is erg lang. Er wordt gewerkt aan een 
naamswijziging, maar officieel kan dit pas aangepast worden bij de 
accreditatie in 2019 

7. Bespreken stand van zaken Tourism Track Leeuwarden 

Er loopt op dit moment een procedure ivm de vacature UD incl 
coördinatorschap. Het is de bedoeling dat de kandidaat 1 september 
begint. 
Gisteren hebben de decaan en vice-decaan gesproken met Stenden en zij 
willen graag ondersteuning leveren. Dit is heel positief. 

8. Evaluatie nieuwe format F-raadsvergaderingen 

We blijven de vergaderingen 1x per maand inplannen, een week na het 
presidium. De voorbespreking en de vergadering worden zoveel 
mogelijk op 1 dag ingepland. Mochten er onvoldoende punten op de 
agenda staan, komt de vergadering te vervallen. 

9. Nieuwe Wet versterking bestuurskracht (incl. 
Faculteitsreglement) 

Gerd is bij een bijeenkomst hierover geweest. Hier ging het mn over de 
uitbreiding van de rechten van de OC’s. OC’s worden meer een 
medezeggenschapsorgaan. Het idee is ook om de leden van de OC’s via 
verkiezingen toe te laten tot de OC’s. De raad geeft aan de procedure te 
handhaven zoals hij nu is. Het bestuur stemt hier mee in. 
De vraag die nog niet beantwoord is, is op welke punten in het OER de 
Fraad en de OC’s instemmingsrecht hebben. Wie mag wat en wanneer. 
De binnenstad is hier mee bezig. Volgt zo spoedig mogelijk. 
Er schijnt geld beschikbaar te zijn voor het trainen van de OC’s. Wat 
wordt er met dit geld gedaan? De decaan weet dat de RUG bezig is met 
het opzetten van cursussen.  
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Een punt wat al eerder speelde, maar door de nieuwe wet weer naar 
voren komt is het samenvoegen van OC’s. Dit wordt nu onderzocht. 
In de tabel die in de bijlage zit, staan wat onduidelijkheden, mn punt C. 
De opl.dir. geeft aan dat deze tabel nog helemaal uitgewerkt gaat 
worden, er zitten inderdaad nog veel onduidelijkheden in. Maar een 
soortgelijke tabel zou de Fraad ook graag zien voor de OERen. De 
opl.dir. meldt dat deze er komt. Al met al verandert de procedure niet 
veel. Er komt alleen een stap tussen als het bestuur moet reageren op de 
opmerkingen van de OC’s. 
 
De Faculteitsraad stemt in met het nieuwe Faculteitsreglement. Dit zal 
gemeld worden aan het bestuur, zodat het bestuur het stuk definitief kan 
goedkeuren en vervolgens door kan sturen naar het College. 
Voorgesteld wordt om de OC’s ook meteen in het Engels te laten 
vergaderen, of in ieder geval de notulen in het Engels te verwerken, 
zodat mogelijke internationale studenten in de OC’s van komend jaar 
stukken terug kunnen lezen. De OERen zijn straks ook in het Engels. 
Het bestuur neemt dit mee in zijn overweging. 

10. Verkiezingen Fraad  

Dit voorjaar zijn er weer verkiezingen, zowel voor de studenten als voor 
de staf. Er zal een bericht op intranet geplaatst worden om hier 
ruchtbaarheid aan te geven. Daarnaast het verzoek aan een ieder om te 
gaan lobbyen.  
Dit moment wordt aangegrepen om ook te gaan internationaliseren. 
Vanaf de laatste vergadering van dit collegejaar zullen de notulen in het 
Engels gemaakt worden.  
Bij de studentenfractie kunnen zich ook bursalen en promotiestudenten 
aanmelden, maar hier heerst nog onduidelijkheid over. 
Bij de medewerkers kunnen zich ook collega’s aanmelden met een 
contract dat korter duurt dan 2 jaar. Als er voldoende mensen op de 
kieslijst staan, kunnen zij tzt vervangen worden door de eerstvolgende 
op de lijst. Degene die in de Fraad zit vertegenwoordigt iedereen van de 
Faculteit, niet alleen een basiseenheid of alle PhD’s. 

11. Communicatie 

- Yantai, ook richting studenten 
- BO Najaar 

12. W.v.t.t.k. 

Janssen geeft aan dat er een rapport van FNV overheid verschenen is 
waaruit blijkt dat de werkdruk erg hoog is. Afgesproken wordt om dit 
rapport op te vragen, door te nemen en dan met het bestuur te 
bespreken. 
Van Heugten vraagt hoe het zit met de vervanging van McCann. De 
decaan geeft aan dat er met een kandidaat de arbeidsvoorwaarden 
worden besproken. 
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13. Sluiting en datum volgende vergadering 

De volgende vergadering staat gepland op 28 maart. De voorbespreking 
is van 9.00-10.30 uur en de vergadering met het bestuur is van 15.00-
16.00 uur.  
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Actielijst 
 

Nummer Datum  Actie Verantwoordelijke Status 

15-39 15-12 Nieuw format vergaderingen F-raad 
evalueren (dec 2016) 

Allen Gereed 

16-19/ 
16-27 

07-04/ 
12-05 

Communicatie Tourism Track 
Leeuwarden bespreken met en door opl. 
dir. Op 21 november wordt de reactie van 
de minister verwacht 
221116 reactie nog niet binnen en ook 
geen zicht op wanneer wel 

Pro Geo/bestuur Gereed 

16-20 07-04 Duidelijkheid verschaffen tav verschil 
Career Services en Next. 251016 Over 2 
weken nadere uitwerking in het bestuur 
met Wijnand Alderink en Arjan van den 
Assem 221116 Bestuur vraagt opl. 
dir. om een notitie hierover op te 
stellen, idem voor actiepunt 16-21. 
Dit punt Evaluatie Career Services 
komt hiermee als apart punt te 
vervallen 

Bestuur Volgende 
keer 
agenderen 

16-24 12-05 Algemene planning Yantai van het 
college doorsturen naar de F-raad 

Bestuur  

16-28 12-05 Zodra verslag BO besproken is in Fraad, 
stukje op intranet plaatsen ter info aan 
staf 221116 idem voor BO najaar 

Bestuur  

16-30 12-05 Stukken opvragen U-raad mbt Yantai 
Alle stukken staan op de website van 
Yantai 

Bestuur Gereed 

16-45 25-10 Volgende keer agenderen: 
- OER bursalen 221116 stuk ligt nu bij 
bestuur, volgende Fraad agenderen 

 
 
Brugmans 

Agenderen 
samen met 
andere 
OERen 

16-47 25-10 Memo met concrete vragen Yantai sturen 
naar bestuur 

Meijles  

16-49 25-10 Nieuwsitem opstellen Meijles  

16-50 22-11 Verslag 25 oktober op website plaatsen Brugmans Gereed 

16-51 22-11 Staf informeren over ontwikkelingen 
rondom UGY iom Terry van Dijk 

Bestuur Gereed 

17-01 14-02 Verslag 22 november op website plaatsen Brugmans  

17-02 14-02 Medewerkers informeren over stand van 
zaken mbt het internationaliseren van 
vakken 

Opl. dir.  

17-03 14-02 Aan bestuur doorgeven dat Fraad 
ingestemd heeft met Faculteitsreglement 

Brugmans  

17-04 14-02 Bij de discussie van het samenvoegen van 
OC’s ook meenemen de discussie over 
voertaal Engels bij OC’s 

Bestuur  

17-05 14-02 Bericht op intranet plaatsen ivm 
verkiezingen, aanmelden kandidaten 
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17-06 14-02 Kandidaten verkiezingen Fraad ronselen Allen  

17-07 14-02 Rapport Werkdruk FNV opzoeken en 
volgende keer agenderen 

Brugmans  
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