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Faculteitsraad GMW   VASTGESTELDE NOTULEN 

 

Datum en tijd Kenmerk 

12 oktober 2010, 16.00 - 18.15 uur FGMW-10-F250 

Aanwezig 

Aanwezige FR leden (oud):  Meulenkamp, Van Dijk, Zunderdorp, Elzes, 
Gorsira, Perlaviciute, Jolij (tot 17.25 uur), Timmerman, Dijkstra, De 
Groot, Heyse, Heesink, De Boer, Hoekstra, Uit Oude Groeneveld (vanaf 
16.20 uur), Galeazzi Gonzalez (vanaf 16.55 uur),Van den Brom (vz). 
Aanwezige FR leden (nieuw): Harmsen, Strijbosch, Rahmede, Neick, 
Bunt, Schlegelmilch, Hulshof, Van Loenhout, Volker. 
Aanwezige FB Leden: Kiers, Ruijssenaars, Vleeskens (vanaf 16.30 uur), 
De Jong (oud) en Troost (nieuw) 

Notulist 

Jannie Timmer 
 

1. Opening. 

2. Notulen FR 15 juni 2010. 

3. Besluitenlijsten FB 1 juni t/m 31 augustus 2010. 

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 

5. Mededelingen van het FB. 

- Terugmelding afspraken vergadering FR 15 juni 2010. 

6. Jaarverslag FR september 2009 – september 2010.  

7. Rondvraag. 

8. Decharge oud FR studentleden en installatie nieuwe FR studentleden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Verkiezing voorzitter en vice-voorzitter en benoeming adviserend student-lid FB. 

10. Meerjarenbegroting 2011 – 2014  

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 

 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering. 
 

2. Notulen 15 juni 2010 
De notulen van 15 juni worden goedgekeurd. 
N.a.v.: pagina 1: Elzes: klimaatrapport bibliotheek, klopt het dat de bibliotheek 
toestemming heeft gekregen om zelf oplossingen te gaan zoeken? 
Omdat Vleeskens nog niet aanwezig is zal dit schriftelijk gemeld worden. 
Pagina 2: Meulenkamp: BSA: wordt de FR ook op de hoogte gehouden van het weer 
bijeenkomen van de commissie? 
Ruijssenaars: er wordt nu een blijvende BSA begeleidingscommissie samengesteld, zodra 
die is ingesteld gaat het van start. 
Zunderdorp: Toetsbeleid: is de notitie van het CvB er al? 
Ruijssenaars: nee, maar het is wel al in verschillende gremia besproken, het moet nu nog 
langs de URaad. Er is nog 1 kritiek punt (wel/niet een student in de Examencommissie) 
waarover nog gesproken moet worden. Dit moet ook intern gebeuren omdat dit 
consequenties voor de (toename) werkzaamheden van de EC kan hebben. We verwachten 
de notitie zeer binnenkort en sturen hem dan aan de FR. 
Meulenkamp: brief over de collegehal, is daar iets uitgekomen? 
Ruijssenaars: de tentamenhal is van de RUG. Er is nu een betere verdeling afgesproken 
over het gebruik ervan door de verschillende faculteiten, zodat de grote zalen in Pathé 
minder gebruikt gaan worden. 
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Elzes: toetscie Pedok, Ruijssenaars heeft gezegd dat het daar goed geregeld was maar dat 
het wel verstandig is om te kijken wat docenten ermee doen en dat het zou worden 
opgenomen met de opl. Directeur, is dat gedaan? 
Ruijssenaars: ja, en er is gekeken of het kan zoals bij Psy: toetsing door EC dmv 
steekproeven uit tentamen, wat vervolgens een stimulerende werking heeft op alle 
tentamens. We beginnen dit semester met de proef en het komt aan bod in de 
jaargesprekken met de DOW na de kerst. 
Perleviciute: Page 3: is there any news about the training for OC members? 
Kiers: it’s clear that the OC members need training and that’s why the discussion has been 
started about what happened so far. Now we will investigate what kind of training is 
necessary and with that we will go to M&O. Our idea is to organize a workshop (training 
for meetings) followed by a training on laws and regulation and legal aspects of Education, 
for students and also staff. We will organize this as quickly as possible. 
Meulenkamp: n.a.v. de brief van de OC Psy, wat is er besloten? 
Kiers: het blijft zoals het is. Alles is goed overwogen en er is gekeken naar de voor- en 
nadelen van een splitsing Ned/Eng danwel Bachelor/Master, maar ze verwachten dat 
daardoor de efficiëntie minder zal worden. Bovendien zijn de studentenaantallen dit jaar 
verminderd. Vanochtend is hierover ook in het FB gesproken en afgesproken dat het niet 
ten koste mag gaan van de werkdruk en kwaliteit en dat we daarom graag op de hoogte 
gehouden willen worden.  
Pagina 4: Zunderdorp: reorganisatie UOCG, betekent dat een uitbreiding van opleidingen 
voor GMW en zo ja, wat zijn dan de consequenties. 
Kiers: de leiding van de reorganisatie is vorige week benoemd en per 5/10 is de melding 
vastgesteld en de reorganisatie definitief in gang gezet (gaat cc naar de FR). Het lijkt 
erop dat een deel van het UOCG overgaat naar onze faculteit, maar dat wil nog niet zeggen 
dat de medewerkers hier met voorrang gehuisvest moeten worden. 
Gorsira: punt 5, kwartaalbericht serviceknop wanneer komt dat? 
Ruijssenaars: wij hebben het wel ontvangen maar waarschijnlijk niet doorgestuurd. Het 
wordt per kwartaal verstrekt, wij zullen per mail aangeven wanneer jullie het 
ontvangen. 
Gorsira: punt 7: is er al meer bekend over maximaal 250 studenten per hoorcollege? 
Ruijssenaars: dit is 1 van de punten in het rapport van de stuurgroep OW beleid. Eind 
oktober zal het concept rapport klaar zijn. 
Gorsira: feedback opnemen in OW beleidsplan: vanaf augustus zou er een opzet gemaakt 
worden, is hier al mee begonnen? 
Ruijssenaars: ja, en er is met de DOW over gesproken. Het voorstel is dat de ingeleverde 
werkstukken eerst op technische aspecten nagekeken worden en vervolgens gaat het naar 
de docent die op de inhoud feedback geeft. Sociologie heeft een notitie gemaakt. Deze zal 
in de vergadering met DOW en VAOW aan de orde komen en er zal worden gekeken of we 
dat kunnen gebruiken. 
Van Dijk, pagina 5: Duitse studenten die een taalcursus Nederlands in Duitsland doen; is 
er al gekeken of er iets aan gedaan kan worden? 
Kiers: inmiddels is er veel veranderd. Samen met Richard de Jong hebben we gekeken of 
we niet zelf een cursus kunnen aanbieden, wat resulteerde in 2 plannen: 1) aanbieden van 
een goedkopere cursus i.o.m. de opl.dir. Psy, zou wellicht volgend jaar kunnen starten.  
2) cursus zelfstudie + werk/hoorcollege. Is onlangs gestart. Loopt goed, we hebben nu 4 
groepen van 20 en er komt zelfs een 5de groep bij. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
29 juni:  
Zunderdorp: punt 7.5 Ruijssenaars zal dit punt meenemen. Wat is “dit punt”? 
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Kiers: betrof een klacht mbt voorzieningen in de tentamenruimte (meer studenten dan 
verwacht en toen was er geen alternatieve ruimte beschikbaar). Dit had te maken met de 
krappe roostering. 
6 juli:  
Elzes, punt 3: hoe ziet volgens het FB een goede begeleiding eruit?  
Kiers: we waren heel verrast toen we dit hoorden en hebben het besproken met de nieuwe 
opl.dir. Psy. Er moet een heel goede reden zijn om net afgestudeerden hiervoor in te 
schakelen, is ook zeker niet de bedoeling en ook geen beleid.  Het betrof hier een ReMa 
student. 
Elzes: wil wel graag meer weten over de begeleiding door studenten en verzoekt het FB of 
nagegaan kan worden of het alleen ReMa studenten betreft of dat er ook andere (klinische 
Psy) studenten worden aangenomen, om uit te sluiten dat dat niet gebeurt. 
Kiers: we zullen nogmaals navragen wat het beleid is. 
24 augustus: 
Zunderdorp: 8.1: notitie huisvesting hebben wij niet gehad. 
Vleeskens: de notitie was klaar, maar paste toen niet meer bij de situatie omdat er een 
vertraging was opgetreden is het realiseren van de vervangende OW ruimte. De 
oorspronkelijke notitie zal met een PS. over de huidige stand van zaken 
volgende week naar de FR worden gezonden. 
31 augustus: 
Van Dijk: thesisbegeleiding: is dat aan de orde geweest bij DOW en wat is de reactie? 
Ruijssenaars: ja, en we hebben het gesplitst in 1) goede bewaking van het niveau van de 
scripties en 2) kwaliteit van de thesisbegeleiding. Het zal ook nog worden voorgelegd aan 
de VAOW om te kijken hoe dit het best georganiseerd kan worden. Zal in het voorjaar van 
2011 moeten gaan lopen. 
  

4. Mededelingen van de voorzitter. 
Geen. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Kiers: de voorlopige instroomcijfers: bachelor Pedok: 211 (exclusief 50 AOLB), bachelor 
Soc: 90, Psy Ned.bachelor: 370 en Eng. bachelor: 224 (waarvan 75 % uit Duitsland 
afkomstig). Ten opzichte van vorig jaar is dat voor Sociologie een kleine stijging, Pedok is 
min of meer gelijk gebleven, voor Psy Ned.bachelor een forse daling van ruim 200 en een 
minieme daling voor de Engelstalige bachelor Psy (wat overigens geen consequenties 
heeft). Het is gebleken dat de Ned. studenten die waren uitgeloot erg laat bericht hebben 
gekregen dat ze opnieuw konden meedoen. Studenten waren ook nog niet gewend aan de 
Numerus Fixus. Volgend jaar zal dat veel vroeger moeten gebeuren dmv extra voorlichting 
en via email direct na de loting. Duitse studenten die in Duitsland zijn uitgeloot worden 
hier vaak wel ingeloot omdat ze nog steeds relatief hoge cijfers hebben. 
Terugmelding FR 15 juni: 
* Studentaanstellingen: studentassistenten databank draait nu bij Psychologie en begint 
komend semester voor de hele faculteit. M.b.t. het punt rechten en plichten, is niets 
veranderd t.o.v. de reeds bestaande versie. Vleeskens zal nogmaals met JZAV opnemen of 
er wijzigingen zijn. De concept versie gaat cc naar de FR. 
* Procedure ontw.gesprekken: Kiers zal hier nogmaals opdracht toe geven. 
* AOLB: na selectie en uit zich zelf terugtrekken van enkele studenten is er nu begonnen 
met 50 studenten. 2 Dagen per week volgen zij college op de universiteit, 2 dagen per week 
op het HBO en 1 dag per week lopen ze stage op een basisschool. Ook voor de AOLB is de 
BSA van toepassing. De problemen mbt OW ruimten zijn dezelfde als voor de andere 
opleidingen. 
*Audit Pedok: het rapport is besproken en zal cc naar de FR gezonden worden en zal 
waarschijnlijk in december in de FR worden besproken. Er zijn panelgesprekken gevoerd 



 

 

 

4 › 4 

notulen 
 

en het is in een speciale bijeenkomst besproken. Afgesproken is dat de opl.dir. een plan 
van aanpak maakt dat eind deze maand besproken zal worden. Het is duidelijk geworden 
waar de problemen zitten en dat er nu gewerkt moet worden aan een gezamenlijke OW 
visie. Het is niet zo dat de uitkomsten heel slecht zijn, het moet gezien worden als een 
zelfevaluatie om dingen te verbeteren. Uit de Elsevier enquête blijkt ook dat de verschillen 
onderling erg klein zijn. Op korte termijn zal er ook bij Psy en Soc een audit plaatsvinden, 
vanuit de opleidingen zelf te organiseren, ondersteund door FB. 
* BKO: GMW is gevraagd om met een aantal docenten, voor wie verkrijging van de BKO 
aan de orde is, aan een pilot van de beknopte procedure mee te doen. Er wordt een 
facultaire BKO commissie ingesteld om de beoordeling uit te voeren. 
Meulenkamp: we missen het punt huisvesting op de terugmeldingen lijst, zouden dat 
graag erop terug zien. Hoorde in de URaad dat CvB van mening is dat ons ruimteprobleem 
inmiddels achterhaald is. 
Vleeskens: a.s. maandag komt huisvesting in het Bestuurlijk Overleg met het CvB aan de 
orde. In het voorstel aan VGI en CvB staat dat we nog steeds een restant van 3000 m² te 
kort hebben en er wordt voorgesteld de 9 miljoen, vermeld in de vastgoedstaten,  alvast te 
investeren, als oplossing voor de lange termijn, waarbij bepaalde activiteiten uit het 
masterplan overgeheveld kunnen worden. Zodra de werkkamers in de Heymansvleugel 
beschikbaar komen kan met de verbouwing van het Bouwmangebouw gestart worden. Het 
FB is zich bewust van de slechte situatie in het Boumangebouw. De FR is van mening dat 
we een signaal moeten afgeven richting CvB, bv door niet meer elk probleem zelf op te 
lossen, maar bv dan maar geen OW meer aan te bieden, want we hebben in 
geloofwaardigheid richting CvB ingeboet. FB geeft aan dat, als je het hard speelt je het 
risico loopt dat het echt misgaat en die verantwoordelijk wil het FB niet nemen. Van de 
oplossing van het CvB (Ideagebouw) hebben wij geen gebruik gemaakt, omdat dat voor 
ons OW geen optie was (te veel reistijd tussen de colleges in waardoor het roostertechnisch 
niet mogelijk was het OW goed en efficiënt in te roosteren). Het FB heeft hier bewust voor 
gekozen. Het FB is verantwoordelijk voor het OW en het personeel, het CvB voor de 
huisvesting. Het FB hoopt a.s. maandag meer van het CvB hierover te horen. Dit punt zal 
weer terugkeren op de afspraken- en terugmeldingen lijst. De goedgekeurde verslagen van 
de Bestuurlijke Overleggen gaan altijd cc naar de FR.  
 

6. Jaarverslag FR september 2009-september 2010. 
De opmerkingen van de FR zullen nog worden verwerkt door de voorzitter, hiermee heeft 
het Jaarverslag FR 2009-2010 de instemming van de FR. 
 

7. Rondvraag. 
Heyse: wil even melden dat de verandering in de NWO criteria mbt het aanvragen van 
subsidies in de open competitie grote consequenties heeft voor de UD Tenure Trackers. 
Deze mogen voortaan alleen door UHD’s en hoogleraren worden aangevraagd. 
Kiers: bedankt voor de mededeling, zal nader worden bekeken. 
Elzes: op 16 februari is er al gesproken over de proef bij psychologie mbt de databank 
studentassistenten. Hoe staat het daar nu mee? 
Vleeskens: 2 docenten (groot gebruikers van studentassistenten) toetsen momenteel de 
procedure. Het systeem is gedigitaliseerd met openbaarheid van vacatures. De secretariële 
ondersteuning zal hierin ook nog worden meegenomen. In het 2de semester zal het voor de 
gehele faculteit beschikbaar zijn en dan bekend gemaakt worden via Nestor (voor 
studenten) en Intranet (voor docenten). 
 

8. Decharge oud FR studentleden en installatie nieuwe FR studentleden. 
Na een bedankwoord door de voorzitter (en de overhandiging van een boeket aan de 
notuliste Jannie Timmer) worden de studentleden en het adviserend student-lid FB, 
Richard de Jong, gedechargeerd en de nieuwe FR studenten geïnstalleerd. 
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Heesink: bedankt de oud studentleden voor de prettige samenwerking en het meedenken 
met de personeelsgeleding en de voorzitter Merle van de Brom voor haar geweldig 
voorzitterschap en dat ze de meeste vergaderingen op tijd wist te beëindigen. 
Kiers: bedankt de vertrekkende studentleden voor de kritische en constructieve 
ondersteuning. 
Meulenkamp: bedankt namens de studentengelding de personeelsgeleding voor de 
prettige samenwerking en de goede gezamenlijke voorbereiding van de vergaderingen. Het 
was een positieve ervaring. Ook bedankt zij namens de studentgeleding het FB en 
overhandigt hierbij de decaan een tegeltje met de spreuk “wij voorzien geen probleem”. 
 

9. Verkiezing voorzitter en vicevoorzitter en benoeming adviserend student-lid 
FB. 
Voordracht voor het voorzitterschap: Anke de Boer, vanuit de personeelgeleding. 
Voordracht voor het vicevoorzitterschap: herbenoeming José Heesink. 
Benoeming adviserend student-lid FB: Thirza Troost. 
= De Boer wordt verzocht de vergadering kort te verlaten=  
De FR stemt unaniem in met de benoeming van De Boer als voorzitter van de FR 2010-
2011. De Boer neemt hierbij ( 17.45 uur) het voorzitterschap over. Heesink en Troost 
worden (her) benoemd tot resp. vicevoorzitter en adviserend student-lid FB. 
 

10. Meerjarenbegroting 2011-2014 
Gezien de tijd zal dit punt kort worden besproken. De FR stemt er mee in dat het gevoelen 
van de FR over de meerjarenbegroting eind deze week aan het FB kenbaar gemaakt zal 
worden. De FR kan ook altijd op een later tijdstip verdere informatie en uitleg krijgen over 
de begroting. Kiers geeft een korte toelichting: de begroting is zoals het nu is en ligt al bij 
het CvB voor het BO van a.s. maandag. 
Heyse: hoe kunnen we het tekort van 2010 voor de toekomst voorkomen? 
Vleeskens: het heeft ook te maken met een boekhoudkundige oorzaak, zaken zijn verkeerd 
en te laat verrekend met de afdelingen en het bericht daarover heeft ons te laat bereikt. 
Dat is nu rechtgezet. Op dit moment is het FB bezig om inzichtelijk te maken richting 
directies wat onder de Facultaire Dienst valt. In 2007 zijn we begonnen met facultaire 
onderdelen, en bij terugblik blijkt dat er een aantal rekenfouten is gemaakt. Voor de 
komende 4 jaar wordt dat weer in evenwicht gebracht door een ombuiging van 2 miljoen 
te bewerkstelligen. De verhouding WP-OBP ontwikkelt zich ten gunste van het WP met 10 
%.  In oktober wordt een 1ste bijeenkomst met de directies gepland waar gesproken gaat 
worden over de groei van de facultaire voorzieningen, de ondersteuning van OZ en OW, 
om vooraf te kunnen bepalen wat een goede verdeling ondersteuning en OW/OZ is.   
Heesink: zou graag zien dat het strategisch plan geagendeerd wordt voor één van de 
volgende vergaderingen.  
Voorzitter: beide FR geledingen zullen onderling overleggen en eind deze week via de mail 
het FB het gevoelen van de FR laten weten.  
 

11. Rondvraag. 
 

12. Sluiting. 
 De voorzitter sluit om 18.15 uur de vergadering. 


