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VASTGESTELDE NOTULEN Faculteitsraad GMW 

 
Datum en tijd Kenmerk 
11 oktober 2011, 16.00 – 18.00 uur FGMW-11-F287 

Aanwezig 

FR leden (OUD): Strijbosch, Bunt, Harmsen, Schlegelmilch, Volker, 
Hulshof, De Groot, Heyse, Hoekstra, Heesink, De Boer (vz). 
FB leden: Ruijssenaars, Kiers, Landeweerd, Troost. 

Afwezig 

FR leden: Uit Oude Groeneveld, Timmerman, Dijkstra, Jolij. 
 

Aanwezig 

FR leden (NIEUW): Tucha, Huisman (vz), Van Schaik, Heeman, 
Hogendoorn, Swain, Brooshooft, Harkema, Mulder, Kamps, Koops, 
Romeijn, De Groot, Heyse, Hoekstra, Albers, De Boer. 
FB leden: Ruijssenaars, Kiers, Landeweerd, De Jong. 

Afwezig 

FR leden: Dijkstra 
 
Notulist: 
Jannie Timmer 
 

 

1. Opening. 
2. Notulen FR 21 juni 2011. 
3. Besluitenlijsten FB 7 juni t/m 30 augustus 2011. 
4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 
5. Mededelingen van het FB. Terugmelding afspraken vergadering FR 21 juni 2011. 
6. Jaarverslag FR september 2010 – september 2011.  
7. Rondvraag. 
8. Decharge oud FR leden en installatie nieuwe FR leden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Verkiezing voorzitter en vicevoorzitter en benoeming adviserend student-lid FB. 
10. Prijsbeleid studiekosten.  
11. Wijzigingen Faculteitsreglement.  
12. Beleidsplan PPO  
13. Meerjarenbegroting 2012 – 2015  
14. Rondvraag. 
15. Sluiting. 

 
1. Opening. 
  De voorzitter heet iedereen welkom op deze 1ste vergadering van het nieuwe academisch 

jaar. 
  De vragen en opmerkingen van de FR zijn door het FB schriftelijk beantwoord en worden 

besproken. 
    
2. Notulen 21 juni 2011. 

 De notulen van 21 juni worden met twee kleine tekstuele wijzigingen vastgesteld. 
N.a.v.: Restauratieve voorzieningen Bloemstraat: De Groot: Klopt het dat het facilitair 
bedrijf de gewenste service niet kan leveren? 
Landeweerd: het facilitair bedrijf heeft berekend wat het hen gaat kosten om de gewenste 
service te leveren. Om quitte te draaien vragen zij een behoorlijke facultaire bijdrage. De 
Facility Manager is nu in gesprek met externe bedrijven om te kijken naar mogelijkheden 
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van een horecavoorziening in de buurt van onze onderwijsvoorzieningen. Hiervoor is  een 
vergunning van de gemeente nodig. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Komt 
t.z.t. in FR.  
Harmsen: is er nog nieuws m.b.t. Bewegingswetenschappen? 
Landeweerd: we zijn hierover al geruime tijd in discussie met de Medische Faculteit. 
FMW had het CvB gevraagd om als arbiter op te treden. We hebben de benodigde 
stukken bij het CvB aangeleverd en hopen a.s. donderdag in het Bestuurlijk Overleg (BO) 
het formele besluit van het CvB te horen.  
 

3. Besluitenlijsten FB. 
14 juni: Heesink: mbt Career services wordt gevraagd een medewerker aan te wijzen, wie 
is dat en hoe staat het met het plan? 
Ruijssenaars: Van Ouwerkerk is benoemd tot projectleider en de plannen worden nu 
gemaakt. 
28 juni: Bunt: hergebruik oude tentamens: is het wel de beste methode om de JV 
hiervoor verantwoordelijk te maken? Een student zal zelf niet snel invullen dat meer dan 
50% van de tentamenvragen zijn hergebruikt. 
Ruijssenaars: we hebben gezocht naar een zo snel en efficiënt mogelijke procedure. Via 
de Examencommissies zou het te veel tijd in beslag nemen en te veel controle vergen.  
Volker: de JV is een logisch orgaan, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de docenten. 
Ruijssenaars: elk voorstel om het beter en sneller te doen is van harte welkom.  
Heyse: je zou het via Ephorus kunnen laten checken. 
Ruijssenaars: we zullen daarmee een proef nemen en laten weten of dat werkt. 
19 juli: Heesink: wat was de uitkomst van het overleg met Stenden over een eventuele 
samenwerking? 
Landeweerd: het betrof een 1ste oriënterend gesprek. Het ging over sociale innovatie (het 
nieuwe werken) dat leek beter bij FEB thuis te horen en niet zozeer bij GMW. 
 
Schlegelmilch: Bijlage 1: enquête internationalisering, wat wordt daar nu mee gedaan? 
Kiers: komt terug in het nieuwe Internationaliseringsplan. Dit plan wordt over enkele 
weken in het FB behandeld en vervolgens in de FR van november/december. 
Harmsen: loting Psychologie: aanmelding van Britse studenten is vrij laag, is dit het 
verwachte aantal? 
Ruijssenaars: Britse studenten hebben zich waarschijnlijk bij meerdere universiteiten 
ingeschreven; we hadden vooraf geen verwachting over de aantallen. 
Volker: 192 studenten hebben zich afgemeld, gaat de faculteit nu maatregelen nemen 
zoals bij bv FWN, waar een borg betaald moet worden? 
Ruijssenaars: nee, we gaan geen borg vragen. Volgend jaar met de decentrale selectie zal 
naar verwachting het aantal studenten dat zich laat terugtrekt lager uitvallen. 
 
 

4. Mededelingen van de voorzitter.  
  Geen.  
 
5. Mededelingen van het FB. 

Kiers: eerst een mededeling van persoonlijke aard, omdat hij problemen met zijn stem 
heeft kan het zijn dat hij niet altijd goed verstaanbaar is.  

    Kiers: een bijzonder nieuwtje is dat de numerus fixus bij Pedok niet doorgaat. We denken 
nu serieus aan decentrale selectie voor Psychologie, omdat de instroom en de 
aanmeldingen dan beter te sturen zijn. 

     De Groot: is dat al voor komend collegejaar? Is het ook iets voor de FR om er over mee te 
denken?   
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     Ruijssenaars: deze week zal duidelijk worden of we het doen. De medezeggenschap 
hierover ligt bij de URaad, omdat het een besluit van het CvB is. Maar de manier waarop 
het ingevuld gaat worden, kan in overleg met de FR gedaan worden. Komt terug in FR 
van november. 

   Kiers: mbt het onderzoek naar de affaire Diederik Stapel is ook in Groningen een 
onderzoekscommissie ingesteld.  Er zal worden gekeken naar de feitelijke publicaties 
tussen 2000-2006 en er worden gesprekken gevoerd met functionarissen uit die tijd en 
met coauteurs.  

   De Boer: er wordt veel over deze zaak gesproken; misschien is het een idee om aan dit 
soort zaken in een facultaire lunchlezing aandacht te besteden. 

    
   Terugmelding FR 21 juni:   
   Huisvesting: Landeweerd: na de vakantie is begonnen met de uitvoering van het 

Masterplan II. Momenteel wordt een nieuwe behoeftepeiling gedaan en worden de werk- 
en studieplekken opnieuw ingetekend, inclusief de mogelijkheden van inhuizen van de 
Lerarenopleiding. 

   Heyse: Sociologie gaat nu verhuizen, er blijkt een grote behoefte aan informatie hierover 
te zijn, ook voor studenten, omdat studieplekken ineens zijn verdwenen. 

   Landeweerd: er is geprobeerd dit zo goed mogelijk te communiceren, maar het zal 
worden opgenomen met de Facility Manager. Ook zal binnenkort een 
stuurgroepsvergadering worden belegd waarin Landeweerd zelf ook bij VGI zal 
informeren. 

   BKO: Ruijssenaars: het verloopt in fasen. Vorige week heeft de commissie enkele dossiers 
beoordeeld. Inmiddels zijn alle Tenure Trackers aangeschreven. Daarna volgen de 
medewerkers met veel ervaring en daarna de groep die al één of meerdere bevoegdheden 
heeft. Medewerkers die nu nog minder dan 5 jaar in dienst zijn, worden niet 
meegenomen in de BKO. We lopen niet helemaal op schema, maar in het voorjaar van 
2012 worden veel dossiers verwacht en in 2015 dient iedereen de BKO te bezitten. 

   BSA: De Groot: heeft de rendementscijfers van vorig jaar erbij gezocht en het hiermee 
vergeleken. Opvallend is het aantal studenten dat gebruik heeft gemaakt van de 
hoorsessies. Hiervan is verslag gedaan en dat is ter boordeling aan de decaan voorgelegd. 
Welke overwegingen had de decaan om het positief dan wel negatief te beoordelen? 

   Kiers: relevantie van argumenten was belangrijk. I.o.m. Van Ouwerkerk is een 
inschatting gemaakt of er een kans bestaat dat de student de studie afmaakt. Ca. 70 % van 
de studenten had al eerder een aangepaste norm. Van Ouwerkerk heeft geadviseerd, 
maar dat is niet altijd opgevolgd; de decaan heeft zelf de beslissing genomen. 

   Volker: bij 24,71 % van de bachelor Sociologie is een negatief BSA. Is daar een verklaring 
voor? 

   Ruijssenaars: dat zal ook m.b.v. een audit bij Sociologie worden uitgezocht. Dit komt 
t.z.t. terug in de FR. 

     
6. Jaarverslag FR september 2010-september 2011. 

Bunt heeft enkele tekstuele opmerkingen, deze zullen worden verwerkt door De Boer. 
Het jaarverslag 2010-2011 heeft de instemming van de FR. 

  
7. Rondvraag.  

Heesink: ivm met de voortzetting van een onderdeel van Balans zou binnen de faculteit 
de mogelijkheid gezocht moeten worden voor een stilteruimte waar mensen kunnen 
mediteren? Is dat mogelijk?  
Landeweerd: we zullen overwegen of dat binnen de faculteit kan. 
Kiers: vandaag verlaten in totaal 14 leden de FR. Wil graag iedereen van harte bedanken 
voor hun inzet en constructieve bijdragen en in het bijzonder José Heesink voor haar 
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kritische, maar ook bijzonder hulpvaardige inbreng o.a. bij het opzetten van een TT 
middag en de studentassistentendatabank. 
Hulshof: bedankt namens de studentengeleding het gehele FB en de personeelsgeleding 
voor de prettige samenwerking met een presentje voor het FB en een boeket bloemen 
voor de voorzitter en de notulist. 

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

De voorzitter dechargeert de oud FR leden en installeert de nieuwe FR leden.  
 

9. Verkiezing voorzitter en vice-voorzitter en benoeming adviserend student-lid 
FB. 
Het voorstel voor benoeming van Jantine Huisman als voorzitter en Rink Hoekstra als 
vice-voorzitter heeft de instemming van de FR, evenals de opvolging van Thirza Troost 
door Joël de Jong als student-adviseur van het FB.   
Jantine Huisman neemt de voorzittershamer over van Anke de Boer en zit het vervolg 
van de vergadering voor. 
Kiers: vanavond tijdens het etentje zullen we afscheid nemen van Thirza Troost, maar wil 
nu graag Anke de Boer bedanken voor de snelle vergaderingen en de prettige manier 
waarop ze de vergaderingen heeft voorgezeten.  
 

10. Prijsbeleid studiekosten. 
De FR heeft enkele kleine opmerkingen waarop door FB de volgende antwoorden worden 
gegeven: het plafondbedrag wordt universiteitbreed vastgesteld; bij Psychologie wordt bij 
“alle vakken” bedoeld “alle keuzevakken” (het is onduidelijk om hoeveel vakken het gaat); 
€ 650 Sociologie betreft het 1ste jaar, de andere jaren worden niet toegelicht, zal worden 
uitgezocht en alsnog erbij vermeld worden. 
 

11. Wijzigingen Faculteitsreglement. 
Kamps: Pagina 3, artikel 23.5: welk instrument heeft het FB om het onafhankelijk en 
deskundig functioneren van de examencommissie voldoende te waarborgen? 
Ruijssenaars: onafhankelijkheid is belangrijk. We overleggen met de EC’s, vragen hoe ze 
werken, kijken of ze aan de wettelijke eisen voldoen en krijgen een jaarverslag. Verder 
zijn er de visitaties en audits om te zien of de rol van de EC’s in overeenstemming is met 
de WHW. De wijzigingen hebben de instemming van de FR. 
 

12. Beleidsplan PPO. 
Hoekstra: heeft namens de personeelsgeleding een aantal opmerkingen. Het proces is al 
in gang gezet en nu wordt de FR er pas bij betrokken. Betreft het een fusie van PPO en 
UPO-G? Vallen ze qua samenwerking onder Psy en Ortho? Heeft het samengaan 
financiële consequenties? 
Kiers: binnen PPO is een GZ opleiding, een Klinische Psy opleiding en een Therapie 
opleiding, daarnaast is er UPO-G, gericht op de opleiding orthopedagoog-generalist. Er is 
veel overlap en er is al drie jaar sprake van samenwerking. Bij het vertrek van de 
directeur van UPO-G is voor een andere constructie gekozen onder de naam PPO (Post 
master opleiding Psych en Ortho. Door de groeiende ambitie is nu behoefte aan een 
tweehoofdige directie. Inhoudelijk valt het deels onder Psy en deels onder Ortho, en 
financieel valt het respectievelijk onder een stichting en onder Ortho. De verschillende 
opties voor verandering worden voorgelegd aan DB Ortho en MT Pedok.  
Heyse: hoe is er met het bestaande personeel omgegaan bij de reorganisatie? 
Landeweerd: volgens de informatie die het FB heeft ontvangen, heeft alles in goed overleg 
met bestaand personeel plaatsgevonden. 
De personeelsgeleding geeft een positief advies met de opmerking dat het 
proces met meer zorgvuldigheid had moeten plaatsvinden.  
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13. Meerjarenbegroting 2012-2015. 
Er is veel voorwerk gedaan door Landeweerd in de vorm van informatiebijeenkomsten en 
extra informatie op schrift. De FR is erg blij hiermee en geeft aan dat het zeer heeft 
geholpen. Toch heeft de FR zorgen bij de MJB en uit dat dmv de volgende vragen en 
opmerkingen: wat wordt er gedaan aan het vertrek van Duitse Bachelor studenten (FB: 
directie Psy is bezig met een analyse. Komt op de terugmeldingenlijst); er is grote 
zorg ivm de disbalans in de uitgaven en inkomsten van de facultaire diensten; de FR 
voorziet problemen in het voornemen van intensivering van het OW in het licht van 
bezuinigingen; als er wordt bezuinigd op WP wie neemt dan die taken over en gaat dat 
niet ten koste van de kwaliteit van het Onderwijs?; bij Psy is de werkdruk voor WP hoger 
omdat het OW aanbod hetzelfde blijft, maar er is een kwart minder tijd en dat heeft direct 
effect op bv de voorbereidingstijd. Wordt er gedacht aan snijden in het vakkenpakket? 
(FB: i.o.m. Psychologie wordt gekeken om minder (keuze)vakken aan te bieden in de 
toekomst als de expertise niet meer aanwezig is, dus minder vakken, maar wel een goede 
kwaliteit); door de bezuinigingen is er meer druk bij personeel in de TT; komt er een 
herziening van de TT criteria? De FR wil hier graag een keer apart over doorpraten (FB: is 
ook een punt van zorg voor het FB en het is een goed idee hier een keer apart over te 
praten); worden we bij de volgende bezuinigingsronde niet extra gekort? (FB: nee, het 
CvB heeft besloten om de pijn zo gelijkmatig mogelijk te verdelen). 
De FR houdt grote problemen bij de MJB en omdat er enige onduidelijkheid is bij de 
personeelsgeleding en beide studentengeledingen of op dit moment wel of niet een 
gevoelen uitgesproken moet worden, wordt de vergadering tot twee keer toe voor 
een vijftal minuten geschorst. 
 
De FR geeft aan dat het gedurende het jaar op de hoogte gehouden wil worden van de 
ontwikkelingen; dat er volgende maand duidelijke scenario’s liggen waarin wordt 
aangegeven welke kant het opgaat met de bezuinigen van de Facultaire Diensten en de 
kwaliteit van de ondersteuning, de intensivering van het OW en de gevolgen voor het 
personeel. 
Met deze opmerkingen spreekt de FR een positief gevoelen met zorg uit. De 
brief waarin dit uiteengezet wordt, zal morgen naar het CvB gezonden worden. 
 

14. Rondvraag. 
Kiers: FB is blij met het positieve gevoelen van de FR bij de MJB. De zorgen van de FR 
zijn geen verrassing en het FB zal het donderdag in het BO onder de aandacht van het 
CvB brengen. 
Landeweerd: bedankt de FR voor hun vertrouwen. 
 

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


