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Grote Kruisstraat 2/1 

Muntinggebouw, kamer 46 

9712 TS Groningen 

 
Faculteitsraad GMW 

 

Datum en tijd Kenmerk 

16 november 2010, 16.00 – 17.45 uur FGMW-10-F280 

Aanwezig 

Aanwezige FR leden: Van Loenhout, Volker, Hulshof, Schlegelmilch, 
Neick, Rahmede, Harmsen, Bunt, Strijbosch, Timmerman, Heesink, 
Heyse, Dijkstra, De Groot, Hoekstra, Uit Oude Groeneveld, De Boer (vz) 
Afwezige FR leden m.k.: Jolij 
Aanwezige FB Leden: Kiers, Vleeskens, Troost  
Afwezige FB leden m.k.: Ruijssenaars 

Notulist 

Jannie Timmer 
 

1. Opening. 

2. Notulen FR 12 oktober 2010. 

3. Besluitenlijsten FB 7 september t/m 26 oktober 2010. 

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 

5. Mededelingen van het FB. 

- Terugmelding afspraken vergadering FR 12 oktober 2010. 

6. Bespreking punten m.b.t. Meerjarenbegroting 2011-2014. 

  VERTROUWELIJK GEDEELTE 

7. Benoeming ph middelen  

  EINDE VERTROUWELIJK GEDEELTE 

8. Reorganisatie UOCG.  

9. Procedure OERen 2011-2012. 

10. Systeem RIE en Plan van Aanpak 2011  

11. Samenstelling werkgroepen en OC’s 2010-2011. 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting. 

 
 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat -ter bevordering van de 
efficiëntie van de FR vergaderingen-  de informatieve vragen uit het vooroverleg van beide 
geledingen m.b.t. de notulen en besluitenlijsten in een tussenoverleg met de ph middelen 
schriftelijk worden aangeleverd, schriftelijk worden beantwoord en vervolgens verspreid 
onder de FR leden en FB leden.  
 

2. Notulen 12 oktober 2010 
De notulen van 12 oktober worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
N.a.v. de bijgevoegde vragen en antwoorden lijst: 
*Kwartaalbericht Serviceknop te verwachten op 1/12, 1/3, 1/6 en 1/9. Het bericht van 
1/9 zal nog worden nagezonden. 
*Beleid t.a.v. ReMa studenten: is uitgedeeld, eventuele vragen kunnen in de FR van 
december gesteld worden. Heesink geeft aan dat in het overzicht wordt aangegeven om 
welk type begeleiding het gaat; hoe er mee om te gaan; waar het onvoldoende is en of 
ondersteuning nodig is. Twijfels bij begeleiding kunnen doorgegeven worden aan Heesink. 
Heesink zal de studenten van de ontwikkelingen op de hoogte houden. 
De Groot: de gewenste situatie wordt hier beschreven, docenten willen dat zelf ook graag 
zo. 
*studentlid in EC: Kiers meldt dat de nota Toetsbeleid nog moet komen en dat de FB’s nog 
een schrijven krijgen over dit punt. Dat wachten we eerst af. Verwachting is dat we het 
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volgende week ontvangen. Dan gaat het naar de FR, de EC’s en DOW. Vervolgens zal het 
FB de EC’s naar hun mening vragen over de samenstelling. 
*Klimaatrapport bibliotheek: als het gebouw op de plaats van de huisjes gereed is komt 
daar de nieuwe kantine en op dat moment kan er begonnen worden met het project 
kantine en bibliotheek, 2012-2013. Tot die tijd kunnen we niets extra’s aan 
klimaatbeheersing doen. 
Volker: wordt er ook concreet actie ondernomen m.b.t. de problemen bij de NF loting bij 
Psy, met het oog op splitsing Nederlandstalige en Internationale Bachelor?  
Kiers: die splitsing mag niet. Wel zal er meer aandacht besteed worden aan voorlichting 
richting Middelbare scholen (nadruk op aanmeldingsdatum) en is A3O ook bezig te zorgen 
dat volgend jaar tijdig over de e-mailadressen van alle aangemelde studenten kan worden 
beschikt.  
 

3. Besluitenlijsten FB. 
14 september:  
* BSA commissie: bestaat uit de mentorcoördinatoren van de opleidingen aangevuld met 
Ruijssenaars en bepaalde studenten uit de OC en FR. 
Heesink: die commissie is een afgeslankte versie van de cie van het afgelopen jaar. Is er 
ook een cie die bekijkt of trajecten afwijkend mogen zijn, een facultaire beoordelingscie? 
Kiers: ja, die cie bestaat uit DOW, Ruijssenaars en Van Ouwerkerk. 
5 oktober: 
De Groot: een vraag van Jolij: eigen Ethische cie bij Pedok. Bij Pedok is veel (METc-
plichting) onderzoek onder minderjarigen, wordt daar rekening mee gehouden? 
Kiers: Klopt dat Pedok een eigen ethische cie wil, maar of onderzoek onder minderjarigen 
altijd onder METc valt is bij het FB niet bekend. 
21 september: 
Van Loenhout: Is er al een besluit genomen over het voorstel van SURF? 
Kiers: daar zijn we absoluut nog niet mee bezig, staat niet op de agenda. 
26 oktober: 
* opdracht BKO cie: de bedoeling is een BKO verkort traject en dat toetsing binnen de 
faculteit plaatsvindt door een facultaire BKO toetsingscie (bestaande uit DOW, Van 
Ouwerkerk en Ruijssenaars). In de toekomst is alle docerende staf verplicht zich aan te 
melden voor de BKO toets. Dit is een universiteitsbrede afspraak.  
Hoekstra: wat raadt het FB de mensen aan die nu bezig zijn met de volledige variant? 
Kiers: ligt aan de huidige ontwikkelingen en de snelheid waarmee de verkorte versie wordt 
ingevoerd. In december, als Ruijssenaars terug is, zal op basis van bestaande criteria een 
eigen procedure worden vastgesteld. Mensen die nu al bezig zijn kunnen, in overleg met 
hun leidinggevende, kijken welke opdrachten nu relevant zijn.  De verwachting is dat we 
waarschijnlijk begin volgend jaar al kunnen starten met het verkorte traject. 
  

4. Mededelingen van de voorzitter. 
Geen. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Terugmelding FR 12 oktober: 
Huisvesting: het masterplan kan verder worden uitgevoerd. Het CvB heeft hiervoor de 
financiën vrij gegeven en ook voor de nieuwbouw op de plek van de huisjes. Voor het 
laatste punt blijkt dit echter niet voldoende te zijn en is er voor ons dus weer een 
discussiepunt met CvB. De studenten geven aan de mail mbt de huisvesting niet te hebben 
ontvangen. Afhandeling: Timmer. Uit nader onderzoek blijkt dat alle studenten deze 
mail –gelijktijdig met het personeel van GMW- op 5 november op hun @student.rug.nl 
account hebben ontvangen. 
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6. Bespreking punten m.b.t. de begroting 2011-2014. 

Voorzitter: ter vergadering ligt een notitie waarin een selectie uit de informatie over de 
Faculteit Algemeen van verschillende data. 
Heyse: met Vleeskens is afgesproken dat we een schriftelijke bevestiging van de directies 
op de plannen willen hebben, als onderliggende basis voor het uiten van een positief 
gevoelen. Er zijn nu twee verschillende verhalen en wij als FR willen daar niet tussenin 
zitten. 
Kiers: de bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het FB. De directies om goedkeuring 
vragen voor het bestuurlijk beleid van het FB is dus niet aan de orde. Als de FR wil weten 
wat de directie ervan vindt kan de FR ze naar hun visie vragen. De directies hebben zelf 
gezorgd voor een aangepaste begroting passend binnen de eisen die het FB heeft gesteld, 
dus er is voor ons geen reden te denken dat ze nog problemen mee hebben. Binnen twee 
weken gaan we met de directies om tafel om eventuele consequenties door te spreken. 
Heyse: als dat grote problemen geeft horen wij dat dan? 
Kiers: het grote probleem was het niet doorberekenen aan de afdelingen van de Fac. 
Algemeen, ze wisten dus niet waar ze aan toe waren. Via de FEZ adviseurs is dit richting 
directies gecommuniceerd en aangegeven dat dit voor de komende jaren niet meer zal 
gebeuren. Het gaat niet ten laste van reeds toegewezen middelen en ook de reserve posities 
blijven gewoon bestaan. In januari-februari 2011 leggen we-  met het oog op de MJB 2012 
– 2015- ook de conceptbegroting van de Fac. Algemeen voor aan de afdelingen, met het 
oog op de financiële kaderstelling. 
De FR wil graag intern overleggen over het al dan niet uitbrengen van een positief 
gevoelen. 
                         ==De vergadering wordt voor 10 minuten geschorst== 
Timmerman: er is nog geen eenduidige informatie van de kant van de directies, als FR 
willen we graag duidelijkheid krijgen dmv de uitkomsten (in een schriftelijk verslag) van 
de individuele overleggen met de directies. Zodra we dat hebben komen we hierop terug. 
Kiers: is op zich prima, het verslag zal echter kort zijn omdat het FB met de directies 
bespreekt in hoeverre ze de deelbegrotingen goed vinden. Dit komt in de FR van 
december terug. 
 
     ==VERTROUWELIJK GEDEELTE== 

7. Benoeming ph middelen. 
De FR spreekt een positief gevoelen uit over het voorgenomen besluit van het 
CvB. 
                     ==EINDE VERTROUWELIJK GEDEELTE== 
 

8. Reorganisatie UOCG.  
De reorganisatie heeft betrekking op meerdere faculteiten en derhalve moeten de 
verschillende FR’s geïnformeerd worden. De opmerkingen van de FR kunnen meegedeeld 
worden aan de URaad. 
Heesink: deze melding is gedateerd op 5 oktober, we liggen al een maand achter. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen vaste en tijdelijke staf. Wat gebeurt er met tijdelijke staf? Wil 
graag aan het FB meegeven dat communicatie hierbij heel belangrijk is. 
Kiers: de leiding van de reorganisatie heeft regelmatig overleg met de staf, we hebben de 
indruk dat het goed geregeld wordt. 
Schlegelmilch: we hebben te maken met ruimtegebrek, waar komen ze te zitten en 
wanneer komen ze? 
Kiers: kunnen we momenteel nog geen antwoord op geven. De lerarenopleiding en het OZ 
deel hoger opleidingsgroep worden bij GMW ondergebracht en dat geeft een uitbreiding 
van ca 40 medewerkers (waarvan veel met een kleine deeltijd aanstelling). We hebben bij 
de leiding van de reorganisatie aangegeven dat de groep bestuurlijk welkom is, maar dat er Deleted: 4
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wel goede financiële afspraken gemaakt moeten worden en de huisvesting goed geregeld 
moet worden. Hier zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt. Personeel komt pas als 
dat allemaal goed geregeld is. Het OZ maakt nu al deel uit van het Nieuwenhuisinstituut, 
dus dat blijft zo, wel wordt het een eigen afdeling (financieel en personeeltechnisch) 
binnen GMW. Voor de FR personeelgeleding is het goed te weten dat bij het opstellen van 
de lijst voor de verkiezingen van de FR 2011-2012 deze medewerkers ook worden 
meegenomen. 
 

9. Procedure OERen 2011-2012. 
Alles loopt volgens schema.  
Heesink: de GMW OER zoals die voorstaat, heeft het FB daarin al wijzigingen aangebracht 
en voorstellen voor wijzigingen gedaan? 
Kiers: ja, 2 weken geleden is de versie van vorig jaar met daarin 4 wijzigingen verstuurd 
naar de DOW. We wachten eerst de reactie van de DOW af, dan gaat het naar de FR. 
 

10. Systeem RIE en Plan van Aanpak 2011. 
Vleeskens: strikt genomen heeft de FR als OR recht van instemming, maar alle A&M 
plannen gaan via de URaad en wordt hier dus het gevoelen van de FR gevraagd. 
De Groot: het probleem in de Bloemstraat is bekend, wat is de huidige stand van zaken? 
Vleeskens: heeft hierover vanmiddag contact gehad met Wybenga. In de Bloemstraat zijn 
altijd 2 medewerkers van de Bodco aanwezig. Medewerkers van de Bodco zijn allemaal 
volledig bevoegd BHV lid. Er wordt nu gekeken naar een compleet BHV plan voor de 
Bloemstraat. Het is nu nog zo dat de ploegleider een BHV team vormt door docenten die 
daar OW geven als ontruimer te laten optreden. 
De Groot: er zitten nogal wat haken en ogen aan dit systeem. Er is een aantal docenten die 
BHVer zijn en in de Bloemstraat onderwijs geven. Als nu op het Hortusterrein een first 
alert is kunnen zij niet ingezet worden. Daar moet wel rekening mee gehouden worden. 
De FR spreekt een positief gevoelen uit. 
 

11. Samenstelling werkgroepen en OC’s 2010-2011. 
Schlegelmilch: bestaat de vaste advies commissie onderzoek ook nog? 
Kiers: dat is al heel lang een slapende commissie. 
 

12. Rondvraag. 
Strijbosch: de studieadviseur bij Sociologie is al geruime tijd afwezig. Studenten worden 
nu doorverwezen naar de studieadviseur van Psychologie. Wat is het standpunt van het FB 
hierin, mede i.v.m. de randvoorwaarden BSA. 
Kiers: volgende week heeft het FB een overleg met Sociologie, daar komt het aan de orde. 
Komt een terugmelding van in de FR. 
 

13. Sluiting. 
 De voorzitter sluit om 17.45 uur de vergadering. 
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