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Datum en tijd  

28 maart 2017, 15.00-16.00 uur  

Aanwezig 

Erik Meijles (vz), Wendy Tan, Gerd Weitkamp, Wim Meester, Renske 
Simon, Marijke Rommelse, Henri Batterink, Wierd Folkertsma, Oscar 
Couwenberg, Gerda Groen, Tialda Haartsen, Dion Glastra 

Afwezig 

Fanny Janssen 

Notulist 

M. Brugmans 

 

 

1. Opening 

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

2. Mededelingen 

- Verkiezingen Fraad 
De kieslijsten zijn ingediend, er staan 8 studenten op de lijst voor de 
studentenfractie en 6 op de lijst voor de personeelsfractie 

3. Agenda vaststellen 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Bespreken verslag 14 februari 

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

5. Bespreken Rapport FNV overheid over werkdruk 

Op verzoek van Janssen is dit stuk op de agenda gezet, om te bespreken 
of de Fraad hier aandacht voor moet vragen bij het bestuur.  
Het stuk is een landelijk rapport, maar voor FRW geldt ook dat de 
bureaucratie, de werkdruk en de studentenaantallen toegenomen zijn. 
De werkdruk is niet altijd zichtbaar, maar wordt onder ander 
veroorzaakt doordat tijdelijke mensen ingewerkt moeten worden en het 
onderwijs verdeeld is over basiseenheden. Ook de internationalisering 
speelt een rol. 
Als Fraad zouden we graag van het bestuur willen weten welke acties 
ondernomen worden nav dit rapport. De decaan geeft aan dat er 
binnenkort een medewerkerstevredenheidsonderzoek van de RUG zelf 
plaats gaat vinden. Daarnaast zijn er door de RAG opmerkingen 
gemaakt over de werkdruk. Zodra de uitslag van het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen is wordt dit samen met 
het FNV rapport en het RAG advies besproken. De verwachting is dat 
dit in het najaar zal zijn. 
Het is onduidelijk of er ook Facultaire vragen toegevoegd kunnen 
worden aan het onderzoek. Het bestuur vraagt dit na. 
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Groen merkt nog op dat er uit het vorige onderzoek ook kwam dat de 
werkdruk hoog was, dat dit besproken is bij de themalunches, maar 
dat hier geen input uit is gekomen voor nieuw beleid of acties. 

6. Bespreken instemmings- en adviesrecht Yantai 

De Fraad heeft hier vanmiddag in een apart overleg op verzoek van de 
Uraad over gesproken en zal haar bevindingen terugkoppelen naar de 
Uraad in cc naar het bestuur. Het bestuur meldt dat er ook door het 
bestuur en ABJZ gekeken wordt en dat er een conceptvoorstel komt met 
FSE en FRW. Dit voorstel zal in de verschillende Fraden besproken 
worden. 
Daarnaast zal het implementatieplan dat nu in de maak is voor FRW 
voor de zomer besproken worden in de Fraad. 

7. Bespreken stand van zaken Yantai 

De raad adviseert het bestuur om de start van het onderwijsprogramma 
in Yantai met minimaal een jaar uit te stellen. Daarnaast geeft de raad 
aan, dat de ontwikkelingen rond Yantai momenteel niet leven bij de staf. 
De raad denkt dat als er meer gesproken wordt over de mogelijkheden 
voor onderzoek dat er dan meer betrokkenheid van de staf volgt. 
Het bestuur legt uit dat het op dit moment om een subtiel spel gaat en 
dat er niet gesproken wordt over uitstel, maar dat hier wel rekening 
mee gehouden wordt. 
Onderzoek is wel degelijk onderdeel van het plan en ook een thema van 
de reis in mei. 
Het wachten is nu op de officiële lancering van UGY, dan pas komen er 
fondsen beschikbaar. 

8. Bespreken stand van zaken Internationalisering 

In de OC EIP zijn de eerste “klachten”  besproken mbt 
internationalisering. Het onderwijs verengelst wel, maar nog te weinig 
internationalisering. Het proces loopt nog, maar EIP is hier toch al enige 
tijd mee bezig. Daarnaast komen er signalen dat de programma’s niet 
goed aansluiten op de arbeidsmarkt. 
In de vorige vergadering heeft de opleidingsdirecteur een toelichting 
gegeven over de stand van zaken en de signalen passen deels in het 
proces waar we nu in zitten, maar het is ook een punt wat besproken 
zou kunnen worden bij de onderwijsmiddag. De decaan neemt dit mee. 

9. Bespreken stand van zaken Tourism Track Leeuwarden 

Op dit moment loopt de procedure voor de benoeming van een UD. Er 
zijn twee kandidaten en hiervan zullen de referenten geconsulteerd 
worden. 
Daarnaast wordt er bij de mastervoorlichting vd RUG aandacht aan 
besteed en ook bij de mastervoorlichting bij Stenden. Op 10 april staat 
een kennismakingsbijeenkomst gepland tussen Stenden en FRW. 

10. Ter kennisname Jaarverslag examencommissie 

De Fraad bedankt het bestuur voor het doorsturen van dit stuk. 
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11. Communicatie 

Geen punten 

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

Van Heugten vraagt hoe er gedacht wordt over de voorlichting voor 
studenten over Yantai. Er is in het najaar een bijeenkomst geweest, 
maar de studenten worden ook graag regelmatig op de hoogte 
gehouden. De decaan zal dit aan Terry van Dijk doorgeven en vragen 
hier naar te kijken. Daarnaast nodigt hij de studenten van Pro Geo uit 
om aan te schuiven bij de lunchbijeenkomst, die donderdag voor de staf 
georganiseerd wordt. 

13. Sluiting en datum volgende vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun 
bijdrage. 
De volgende vergadering staat gepland op 18 april. 
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Actielijst 
 

Nummer Datum  Actie Verantwoordelijke Status 

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 
28 maart: wel om gevraagd, niet 
gekregen 

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 
28 maart: dit punt wordt herzien, 
punt is achterhaald. Na volgend BO 
weer kijken hoe staf hierover te 
informeren. Actie nu gereed. 

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  

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

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 Gereed 

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 

Brugmans Gereed 

17-06 14-02 Kandidaten verkiezingen Fraad ronselen Allen Gereed 

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

Brugmans Gereed 

17-08 28-03 Verslag 14 februari op intranet plaatsen Brugmans  

17-09 28-03 FNV onderzoek bespreken samen met 
medewerkerstevredenheidsonderzoek en 
advies RAG 

Bestuur  

17-10 28-03 Navragen of er ook facultaire vragen Bestuur  
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toegevoegd kunnen worden aan 
medewerkerstevredenheidsonderzoek 

17-11 28-03 Internationalisering meenemen als punt 
bij onderwijsmiddag 

Bestuur  
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