
 1 

GMW.07/F 342 
Vastgestelde notulen van de Faculteitsraad GMW op dinsdag 2 oktober 2007. 
 
Aanwezige FR-leden oud: Wiersma, Mars, Van Tamelen, Amsing, Braun, 
 De Boer, Gordijn, Zwaagstra, Aussems, Popping, Rutteman (vz). 
Aanwezige FB-leden oud: Broekema, Vleeskens, Kiers, Ruijjsenaars,  
Aanwezige FR-leden nieuw: Stuit, Louwes, Heesink, Stuurwold, M.J.Amsing, Jansen, H.Amsing, 

Mills, Brouwers, Kloosterman, Frankema, Zwaagstra, Bantema, Popping, Wiekamp (vz). 
Aanwezige FB-leden nieuw: Kiers, Ruijssenaars, Vleeskens, De Jong 
Overige aanwezigen: S. Weide, M.de Wilde, Timmer (verslag) 
Afwezige FR leden m.k.: Yilmaz. 
 

1. Opening. 
2. Notulen FR 19 juni 2007. 
3. Besluitenlijsten FB 19 juni t/m 30 augustus 2007. 
4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 
5. Mededelingen van het FB ( Terugmelding afspraken vergadering FR 19 juni 2007). 
6. Jaarverslag FR.  
7. Decharge oud FR-leden en installatie nieuwe FR-leden. 
8. Verkiezing voorzitter en vicevoorzitter FR en voordracht adviserend student-lid FB. 
9. Meerjarenbegroting 2008 – 2011 
10. OERen: 1e behandeling algemene gedeelte volgens bijgaande procedure en tijdpad. 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 

 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de decaan en de vicedecaan van harte welkom. 
 

2. Notulen van.  
 De Notulen van 19 juni 2007 worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
  N.a.v. pagina 2: Mars: werkgroep Internationalisering: komt het spoorboekje ook langs de FR? 
  Kiers: zegt toe dat dat zal gebeuren. 

Amsing: evaluatie OW balie. Is de mening van het personeel ook verwerkt in de evaluatie? 
 Kiers: zullen we nakijken. Komt in FR van 13/11. 
Pagina 3: Wiersma: verzoek aan FB de honourstrajecten weer op de afsprakenlijst te zetten.  
 

3. Besluitenlijsten FB. 
26 juni: 
Wiersma: 4.2. FR heeft zich onthouden van advies. We hopen dat het in de toekomst niet meer 
fout gaat met de communicatie. 
Kiers: kan toezeggen dat het FB hieraan werkt. Op 11 oktober is er een bijeenkomst voor alle OC 
en FR leden met het FB. 
3 juli: 
Mars: punt 7.1. Ow visitatie Psy: wat er in het rapport staat, is het openbaar en wat wordt er met 
de opmerkingen gedaan? 
Kiers: het visitatierapport is definitief en daarmee openbaar en op te vragen. Het rapport geeft niet 
aan dat er direct concrete maatregelen genomen dienen te worden. De nieuwe onderwijsdirecteur 
zal de visitatie meenemen in haar beleid/strategie. Van eventuele maatregelen zal t.z.t. 
terugmelding in een FR gedaan worden. 
Zwaagstra: punt 3. CIT: is er al enige verbetering? Vindt het wel verontrustend. 
Vleeskens: we zijn nu aan het inventariseren, het loopt via de Demand Manager. We zullen het nu 
formeel aan de orde stellen bij het CIT. 
10 juli: 
Gordijn: punt 8. Is er een tijdsplanning en hoe worden de medewerkers –gezien de overlast- op de 
hoogste gesteld van de bouwactiviteiten? 
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Vleeskens: de voorbereidingen voor de bouw zijn gestart. De gemeente heeft het voornemen de 
bouwvergunning te verlenen, de bezwaarperiode is bijna voorbij en het lijkt dat er geen bezwaren 
zijn ingediend. Begin komend kalenderjaar kan dan op de bouwplek begonnen worden. Over de 
financiering zijn GMW en het CvB het nog niet helemaal eens. Uitgebreide informatie zal zeer 
binnenkort naar de medewerkers gaan waarin ook ingegaan wordt op maatregelen ivm de te 
verwachten overlast.  
 

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Terugmelding afspraken 19 juni: Stand van zaken KI: over het voorgenomen besluit KI over te 
laten gaan neer FWN is over de financiële randvoorwaarden overeenstemming. De volgende stap 
is herschikking of reorganisatie. Met de medewerkers zijn, op 1 na, gesprekken gevoerd en geen 
van allen heeft bezwaar tegen de overgang. Als minstens 2 medewerkers bezwaar zouden maken 
zou dit een reorganisatie betekenen. Nu kan dus overgegaan worden tot herschikking. Bij 
agendapunt 11 zal de FR om advies gevraagd worden.  
Bij Bewegingswetenschappen is een soort gelijke overgang van personeel –naar FMW- aan de 
gang, daarmee heeft al het personeel dezelfde rechtspositie. In een BO met FMW is afgesproken 
dat vacatures al door FMW worden overgenomen. Beide FB’s zijn in beginsel positief. 
Stand van zaken Nestor/klachtenknop:schriftelijke terugmelding. 
Informatievoorziening en bibliotheken. In het kader van meten is weten heeft het CvB een 
stuurgroep ingesteld (reductie bibliotheekvoorzieningen). De stuurgroep kwam met 3 modellen: 
1) goed kijken naar behoeften primaire proces, dan verder kijken. 2) beetje centraal/beetje 
decentraal en 3) concentratie (in hoge mate) om de UB heen zowel voorzieningen als ook 
medewerkers. Hierop hebben de faculteiten kunnen reageren. Een volgende commissie –waar de 
decaan deel van uit maakt- gaat bezig met de uitkomsten van deze reacties. Deze commissie, die 
voorgezeten wordt door een externe deskundige- dient voor 1 maart 2008 een beleidsplan op te 
stellen.   
Tenure Track: is niet alleen voor nieuwe medewerkers, ook het zittende personeel (behalve BW) 
wordt de mogelijkheid van een TT geboden. 10 personen hebben zich inmiddels aangemeld. Een 
commissie zal nu de aanvragen behandelen, adviezen inwinnen en gesprekken met de kandidaten 
voeren en zal -afhankelijk van de uitkomst- met een voorstel voor bevordering komen. 
Smartmix: is opgeheven. De subsidieaanvraag in voorbereiding heeft dus niets opgeleverd. ISW 
gaat wel als Instituut door.  
 N.a.v. klachtenknop: Wiersma: mist belangrijke informatie. De technische ontwikkelingen 
waren nog niet zo ver dat de klachtenknop opgenomen kon worden. Is het nu al opgenomen? Wil 
toch graag aangeven dat er te weinig aandacht aan besteed wordt. 
Kiers: zal contact worden opgenomen met Van Ouwerkerk en worden opgenomen met de nieuwe 
FR. En het zal op de terugmeldingenlijst blijven staan. 
Wiersma: nieuwe Nestor openingspagina wijkt –in tegenstelling tot wat afgesproken is- af van de 
oude layout. Waarom komt de rapportage enquête pas in november? De drie cursussen die zijn 
gegeven waren die verdeeld over de verschillende studies? 
Kiers: dit zal worden opgenomen met Van Ouwerkerk. Dergelijke vragen kunnen ook schriftelijk 
gemeld worden aan het FB, dan kost de behandeling ervan tijdens de vergadering minder tijd. 
 

6. Jaarverslag FR. 
De voorzitter deelt een kleine aanvulling bij het jaarverslag uit. Het jaarverslag wordt per 
hoofdstuk besproken. De FR heeft enkele opmerkingen die samen met de aanvulling verwerkt 
zullen worden in het jaarverslag. De voorzitter zal hiervoor zorg dragen. Met deze opmerkingen 
en aanvulling heeft het jaarverslag de instemming van de FR. 
 

7. Decharge oud FR-leden en installatie nieuwe FR-leden. 
Met een korte toespraak en een dankwoord aan de FR leden (en het FB) dechargeert de voorzitter 
de oud FR leden. Ze draagt het voorzitterschap aan Judith Wiekamp over. De nieuwe FR leden 
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worden door de nieuwe voorzitter geïnstalleerd. De voorzitter bedankt Jiska Rutteman voor haar 
werk en inzet als voorzitter van de FR. 

8. Verkiezing voorzitter en vicevoorzitter FR en voordracht adviserend student-lid FB. 
De FR heeft geen bezwaar tegen met de verkiezing van Judith Wiekamp als voorzitter en Hilda 
Amsing als vicevoorzitter FR. De FR heeft eveneens geen bezwaar tegen de benoeming van 
Richard de Jong als adviserend student-lid FB. 
Namens het FB neemt Vleeskens met een toespraak afscheid van Henk Broekema. 

 
9. Meerjarenbegroting 2008-2011. 

De begroting wordt per hoofdstuk behandeld. 
Zwaagstra heeft de volgend opmerkingen:  
*wat is de mening van het FB mbt de herijking van de bestuurs- en beheersstructuur? FB: 
verantwoordelijkheden van DOW en DOZ zullen door FB opnieuw worden bekeken. 
*pagina 4, oorzaak en gevolg worden door elkaar gehaald. Onderbezetting bij PAO is een direct 
gevolg van uitvoeren van OW taken door GION. Hoopt dat de onderbezetting bij PAO snel 
opgeheven wordt. FB: GION heeft OW taken binnen PAO. 
* Soc en BW zijn positief bijgesteld door het niet vervangen van een hoogleraar. Zorgelijk dat er 
geen hoogleraar gevonden kan worden. FB: heeft onze permanente aandacht. Het is moeilijk om 
voor bepaalde disciplines (top) talent hier naar toe te halen, daarom maken we ook  
gebruik van de TT zodat op termijn de leerstoelen ingevuld zullen worden. Is een aanpassing voor 
2007, in het meerjarenperspectief is het wel ingevuld. Capaciteit wordt ook wel ingevuld. 
* impact van het stopzetten van de Smartmix niet helemaal duidelijk, is er een kans dat ISW 
verdwijnt nu Smartmix niet doorgaat? Komt er meer geld vanuit het Bedrijfsleven? FB: ISW is 
als experiment opgezet met de bedoeling om via de Smartmix subsidies binnen te halen. We zullen 
kijken hoe kansrijk het instituut nu nog is. ISW werkt vooral met overheid en semioverheid en die 
zijn wel enthousiast. Rond de zomer 2008 zal er een besluit worden genomen. Als er iets te 
melden is zal dat terugkomen in een FR vergadering. 
* resultaat 2007 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve? Wil het FB graag het ongevraagde 
advies geven dit geld te besteden aan een betere klimaatbeheersing, zoals warmte opslag in de 
grond (advies A&M werkgroep). FB: het ongevraagde advies wordt TKN aangenomen. Het FB 
heeft er principieel bezwaar tegen. Onderhoud van de gebouwen wordt niet door de faculteit 
betaald. Het advies van de werkgroep is ook voorgelegd aan het Facilitair Bedrijf, hun reactie 
was dat het te duur is. Met de werkgroep wordt nu serieus gekeken naar andere oplossingen voor 
het probleem. 
* toename studenten en een daling van de parametercomponent? FB: heeft te maken met het 
vertragingseffect en de relatieve factor. 
*heeft de daling aan de baten kant van de externe inkomsten betrekking op 3de geldstroom 
projecten? Lijkt verstandig beleid te ontwikkelen mbt effectiviteit 3de geldstroom. FB: heeft niets 
met projecten te maken. 3de geldstroom is moeilijk te begroten omdat het heel wisselend kan 
verlopen in een jaar. Projecten zijn altijd tijdelijk. De faculteit investeert in het binnenhalen van 
meer NWO projecten. Er is geen reden tot zorg. 
Heesink: K€ 50 is dat alles wat beschikbaar is voor huisvesting? FB: betreft alleen specifieke 
kosten voor de aanpassing van werkplekken etc. Voor het totale huisvestingsplan is geld geen 
probleem, dat is al gereserveerd. De betaling van de aanpassingen van het Muntinggebouw zijn 
afhankelijk van het technisch onderzoek. Als het een constructiefout betreft is CvB 
verantwoordelijk voor de kosten. AMD zal dit keer in een vroeg stadium preventief  bij de 
nieuwbouw worden betrokken. 
Zwaagstra: in de besturingsrapportage worden de tekorten PAO opgevuld door GION en Ortho? 
FB: zuiver boekhoudkundig, komt door de zeer strikte formulieren. Binnen Pedok wordt het wel 
expliciet aangeven wat is afgesproken en (intern) zichtbaar gemaakt. 
Zwaagstra: geeft aan waarom hij van mening is dat ook voor de parametercomponent, evenals de 
ijkwaarde, de schotten tussen de afdelingen opgeheven moeten worden. FB: het kan op vele 
manieren. Het model is niet dermate ver uitgevoerd, kan naar gekeken worden.  
Frankema: overige lasten BW van positief naar negatief lijkt dat het steeds op nul moet uitkomen. 
FB: klopt, is puur boekhoudkundig, een project moet met een positief saldo worden afgesloten. 
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Voorzitter: met de opmerkingen dat de FR zich wat zorgen maakt mbt de ontwikkeling omtrent 
projecten en de problemen bij de werving van hoogleraren spreekt de FR een positief gevoelen 
over de meerjarenbegroting 2008-2011 uit. 
 

10. OERen: 1e behandeling algemene gedeelte. 
De FR heeft geen opmerkingen bij de procedure. Er vindt nu een inventarisatie plaats van 
eventuele wijzigingen in het algemene gedeelte van de Model Oeren. De opmerkingen die 
(eventueel) tot wijzigingen zouden kunnen leiden: 
Bachelor OER: 
Amsing: model Bachelor OER art. 4.1 wijkt af van wat vorige keer was afgesproken. 
FB: tekstvoorstel: art. 4.1 één major van 90 EC en een verdiepings- of verbredingsminor van 
30EC. FB zal de combinatie verdiepings en/of verbredingsminor intern/extern uitzoeken. 
Stuit: art. 3.1 en 3.2: waarom staan die cursief? FB: kan eventueel weggelaten worden. 
Kloosterman: art. 4.3 “1e zin, het woordje kan wijzigingen in moet. ‘De opleiding moet…” 
FB: zal uitzoeken of de opleidingen daaraan gehouden kunnen worden en of we het kunnen eisen. 
Brouwers: art. 5.1, cijfer tussen 5 en 6 kan dat ook? FB: verschilt per opleiding.  
Frankema: art. 5.6.2 wat als de termijn wordt overschreden? FB: staan geen harde sancties op, 
maar zal uiteindelijk wel terugkomen bij de evaluatie. 
Master OER: FR heeft geen opmerkingen. 
Engelstalige OER: Mills is onbekend met de term Colloquium Doctum en vraagt zich af of er een 
vertaling van kan worden gegeven. 
FB: zal nakijken of dat juridisch mogelijk is. 
Stuit: waarom is er geen Engelstalige bachelor Model OER? 
Kiers: we hebben geen Engelstalige bachelor. Er zijn we plannen om een bachelor Engelstalig aan 
te bieden, maar dat is geen nieuwe opleiding onder het CROHO. 
Heesink: 2 tentamens per semester afnemen, is dat al beleid? 
Kiers: is het uitgangspunt, maar in bepaalde situaties zijn hierop, op dit moment, uitzonderingen. 
Opmerkingen van de FR kunnen ook direct naar de ph Onderwijs. (a.j.j.m.ruijssenaars@rug.nl) 
 

11. Besluitvorming inzake overgang Kunstmatige Intelligentie. 
Zoals bij de mededelingen reeds vermeld is zijn er bij het personeel KI geen bezwaren tegen de 
overgang naar FWN en is er derhalve geen reden tot reorganisatie. De personeelsgeleding dient 
advies te geven hierover. Omdat beide partijen de overgang zo snel mogelijk willen realiseren, 
uitgangspunt is 1-1-08, zou de FR voor 1 november a.s. een advies dienen uit te brengen. Er 
wordt een korte notitie uitgedeeld. 
In het vooroverleg van de FR is dit punt niet echt besproken, niet iedereen had het stuk 
ontvangen. Amsing is wel benaderd door iemand van FWN en er zal eerst een gesprek 
plaatsvinden voordat de FR en advies uit zal brengen, het streven is dat voor 1/11 te doen. 
Vleeskens geeft een nadere toelichting bij de huidige stand van zaken.  
 

12. Rondvraag. 
Bantema: er zijn nog steeds defecte en storingen met printers. 
Vleeskens: als aangegeven wordt om welke printers het gaat zal het worden uitgezocht. 
Amsing: wordt er inderdaad het uiterste gedaan aan het probleem van de steenmarters? 
Vleeskens: verschillende zalen kunnen niet gebruikt worden door de stank. Er wordt nu gedacht 
een alternatief voor het vakwerkhuisje te bouwen in de hoop dat ze dan daarin teruggaan. 
Heesink:computerzalen in Muntinggebouw blijft een probleem als er veel mensen binnen zijn. 
Vleeskens: probleem is bekend, zoals gezegd bij een constructie fout is het een zaak voor CvB. 
Anders voor de faculteit zelf. Er wordt heel hard aan een oplossing gewerkt. 

 
13. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 18.40 uur de vergadering. 


