
 

 

 

 

faculteit gedrags- en 
maatschappijwetenschappen 

 faculteitsbestuur 

 

1 › 5 

notulen 
 

Jannie Timmer 

T 050 363 64 19 

F 050 363 68 44 

j.timmer@rug.nl 

 

Grote Kruisstraat 2/1 

Muntinggebouw, kamer 46 
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VASTGESTELDE NOTULEN Faculteitsraad GMW 

 

Datum en tijd Kenmerk 

11 september 2012, 15.00 – 16.35 uur FGMW-12-F297 

Aanwezig 

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

Afwezig 

Kamps, Heeman. 

Aanwezig 

FR leden (NIEUW): Tucha, Romeijn, Koops, De Groot, Heyse,  
Ensing, Kleijkamp, Bijlsma, Boer, Linneman, Henrichsen, Poppinga,  
Reimers, Huitema, Hoekstra, De Boer, Dijkstra, Albers (vz). 
FB leden (NIEUW): Smit, Landeweerd, Ruijssenaars, Kiers. 
 

Notulist 

Jannie Timmer. 

 

1. Opening. 

2. Notulen FR 15 mei 2012. 

3. Besluitenlijsten FB 6 juni t/m 12 juli 2012. 

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 

5. Mededelingen van het FB. 

- Stand van zaken Innovatieplannen 

6. Jaarverslag FR 2011-2012 

7. FR-enquête onder studenten over faciliteiten.  

8. Rondvraag. 

9. Decharge oud student-leden en installatie nieuwe student-leden ( de nieuwe student-leden nemen plaats aan 

de vergadertafel). 

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

10. Verkiezing voorzitter. 

11. Verkiezing van de vicevoorzitter. 

12.  Benoeming adviserend student-lid FB. 

13. Rondvraag. 

14. Sluiting. 

 
 
1. Opening. 
 De voorzitter opent de vergadering. 
   
2. Notulen 15 mei 2012. 

De vragen van de FR zijn per email beantwoord door het FB. 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
N.a.v.: 6 juni: 
De Groot: punt 9: RUGpas voor medewerkers, wat wordt daar mee bedoeld? 
Landeweerd: is aangekondigd in het managementberaad. Heeft te maken met betaling bij 
repro, kantine etc. d.m.v. een aparte RUG betaalpas voor studenten en medewerkers, 
eventueel gecombineerd met andere pasjes zoals b.v. toegangspasjes tot de gebouwen en 
UB-pas.  
21 juni: 
Heyse: is er nog nieuws m.b.t. de bezuinigingsplannen? 
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Landeweerd: dat komt aan bod bij de behandeling van de Meerjarenbegroting in oktober. 
5 juli: 
Harkema: namens de studentengeleding een bedankje voor het FB voor het realiseren 
van een kantinevoorziening in de Bloemstraat. 
12 juli: 
Van Schaik: hoe staat het met My University? 
Landeweerd: deze week wordt gestart met allerlei PR-acties en 27 september zal My 
University operationeel worden. De Bèta-release is goed gegaan en leverde positieve 
reacties op. 

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

Innovatieplannen:  
Kiers geeft een toelichting. Het betreft een vergevorderd concept. De plannen zijn voor 
een eerste feedback met de opleidingsdirecteuren besproken en de commissie, die de 
plannen uiteindelijk zal beoordelen, was positief over de concept-versie. Onze plannen 
zouden kunnen dienen als een voorbeeld voor de rest. De opleidingsdirecteuren zijn 
gevraagd het binnen de eigen opleiding met de OC en EC te bespreken. Terugkoppeling 
van DOW komt uiterlijk 25/9 en dan wordt het plan z.s.m. vóór 1 oktober ingediend. Het 
geld dat we nu krijgen willen we op een andere manier aanwenden voor: aanpakken 
uitval 1e jaar; verhoging BA-rendementen; activerende OW-vormen; ophoging 
contacturen 1e jaars. 
Koops: heeft namens de personeelsgeleding enkele vragen. Er zijn veel projecten, hoe 
gaat dat t.a.v. de gelden. Worden die gedeeltelijk toegekend of direct voor alle projecten?  
Ruijssenaars: het bedrag waarvan is uitgegaan is dat waar we recht op hebben en op basis 
daarvan zijn de plannen gemaakt. FEZ rekent nu alles door, maar het lijkt goed zo. 
Koops: het wordt al voor dit cohort toegepast, de planning is wel erg krap. Is dat wel 
realistisch?  
Kiers: de bedoeling is om de rendementen in 2015 op het juiste niveau te hebben. We 
willen dat alles zo snel mogelijk effect krijgt en er zelfs al mee starten voordat het 
goedgekeurd is. 
Ruijssenaars: op korte termijn zullen we goed en snel een aantal projecten aanpakken, dit 
om tijd te sparen en ook omdat een aantal zaken doorlopen. De commissie vond dit een 
uitstekende benadering. 
Koops: in het cohort systeem (pagina 16) staat dat als een student in het 1ste jaar de 60 EC 
niet haalt de student niet wordt toegelaten tot het volgende studiejaar, maar moeten alle 
missende vakken in een extra studiejaar ingehaald worden. Welke consequenties heeft 
dat voor het 2de en 3de jaar? 
Ruijssenaars: de strengheid geldt voor het 1ste jaar, voor het 2de en 3de jaar zal dat 
genuanceerder zijn, maar het moet nog uitgewerkt worden door de opleidingen. Ook met 
studenten met bijzondere omstandigheden moet goed omgegaan worden. 
Koops: er zijn vrij veel vacatures, hoe verhoudt zich dat tot de vacaturestop? 
Kiers: de gedachte is dat een deel van de werkzaamheden door zittende mensen die OW 
tijd over hebben wordt uitgevoerd en een ander deel door nieuwe mensen.  
Innovatiemiddelen worden gedeeltelijk gebruikt om zittend personeel op bepaalde taken 
te zetten. 
Hoekstra: hebben mensen tijd over?  
Kiers: bij b.v. opleiding X heb je nu een formatie van 50 fte. Stel dat er door maatregelen 
als gevolg van de bezuinigingen taken zijn voor 40 fte, dan kun je die overige 10 fte 
anders indelen. 
Heyse: worden de gelden gebruikt om een deel van de bezuinigingen op te vangen? 
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Kiers: het betreft twee verschillende maatregelen. De bezuinigingen zijn geweest en 
worden doorgevoerd (b.v. personeel niet opvolgen). Taken zullen (deels) moeten 
verdwijnen, terwijl het personeel er vooreerst nog is. Een toevallige bijkomstigheid nu is 
dat er op korte termijn veel geld beschikbaar komt waar personeel voor nodig is.  
Hoekstra: heeft dat gevolgen voor de verhouding OW/OZ? Inkrimpen kan niet op OW. 
Kiers: de bezuinigingen hebben gevolgen op het hele takenpakket; er is minder geld voor 
de opleidingen. Dit zal gedeeltelijk ten koste gaan van OW. Het kan ook invloed hebben 
op de verhouding OW/OZ. De inzet van mensen in de innovatieplannen gaat uit de OW 
capaciteit, niet ten koste van OZ. 
Hoekstra: met minder formatie wel veel OW- plannen realiseren? Van OW-taken haal je 
niet zo maar iets af, bij OZ ligt dat iets anders. 
Kiers: dit is een extra meevaller, anders had je alleen bezuinigingen. De bezuinigingen 
zijn al langer bezig, voorop staat nu dat de innovatieplannen worden uitgevoerd.  
Hoekstra: innovatie kost de docenten meer tijd, met de huidige mensen lukt dat niet. 
Heyse: de 4 miljoen die is niet alleen weggehaald bij het OW, maar ook bij OZ en heeft 
dus wel invloed op de verhouding OZ/OW.  
 Dijkstra: het is belangrijk dit goed in de gaten te houden. Een verandering in de 
verhouding OW/OZ is een ongewenst effect.  
Kiers: ja, het is belangrijk om zo veel mogelijk onafhankelijk de OW/OZ belasting vast te 
stellen. 
Heyse: het is goed dat geprobeerd wordt de innovatiegelden ook in te zetten om 
onderzoek naar de effecten van de innovatieprojecten te doen, maar hoe kun je de 
effecten van de verschillende projecten vaststellen als je meerdere projecten tegelijk laat 
beginnen? 
Kiers: we moeten nog de precieze opzet van de plannen maken en de mensen die er het 
meest verstand van hebben erbij betrekken. 
Ruijssenaars: veel onderdelen van plannen zijn al bedacht c.q. uitgewerkt. Er kan niet 
overal alles tegelijk gebeuren, daarom is goede coördinatie belangrijk. De balans moeten 
we nog vinden, het moet beheersbaar zijn. 
 
Huisvesting: 
Landeweerd: voor de zomervakantie is na een redelijke aanpassing de gemeente akkoord 
gegaan met de nieuwbouwplannen. De architect maakt nu de aanpassingen in het 
ontwerp en de aannemer gaat dan kijken of alles binnen het budget past. De planning is 
dat we half november kunnen beginnen met de nieuwbouw en dat het voor de zomer 
2013 gereed is. Voor de verbouwing van de omliggende panden is nu belangrijk dat we 
het CvB ervan kunnen overtuigen dat de plannen uitgevoerd moeten worden en dat er 
budget beschikbaar is, door te zorgen voor kwaliteit (goed maar sober), dat staat ook in 
de plannen. Verdere planning komt binnenkort in de stuurgroepvergadering aan de orde, 
dan zal er meer bekend zijn. Er is nu geen acuut probleem, maar de inhuizing van de 
Lerarenopleiding is hierdoor wel vertraagd. 
Heyse: er is wel een punt van zorg m.b.t. medewerkers van Sociologie. Wil graag 
aandacht voor de ongemakken warmte/kou in verschillende kamers. 
Landeweerd: zal dit punt meenemen in de besprekingen. 
 
Visitaties: 
Kiers: de OW visitaties van Ba en Ma Ped.Wetenschappen, Ma OWK, AOLB, Ba en MA 
Psychologie, Ba en Ma Sociologie zijn geweest met allemaal minstens voldoende. In het 
algemeen zijn er weinig ‘goed’ oordelen uitgedeeld. Binnen GMW had Ped. 
Wetenschappen voor de Ba en Ma een goed.  
M.b.t. de OZ visitatie: Ped. Wetenschappen is bezig met de zelfstudie, Sociologie komt 
volgend jaar, Psychologie is relatief kort geleden afgerond. Van de 7 programma’s is 1 
vanwege een procedurefout, op ons verzoek, teruggetrokken. Dat komt de volgende keer. 
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Van de andere 6 zijn 4 met minstens 4 x 4 beoordeeld. 2 hebben deze norm (net) niet 
gehaald. Bij Ontwikkelingspsychologie had dat vooral te maken met het relatief groot 
aantal nieuw personeel en lange duur van dat soort onderzoek, wat voor ons nu wel een 
duidelijke reden tot zorg is.  
Hoekstra: bij de OW visitatie OWK kwamen wel kritische geluiden naar voren, hoewel 
positief, valt er wel veel te verbeteren.  
Kiers: werd wel aangemerkt als positieve feedback, maar het klopt dat op alle 
programma’s wel wat aan te merken is. 
Ruijssenaars: het zijn suggesties tot verbetering, we moeten er hard aan werken en 
plannen maken op hele korte termijn. 
Albers: in hoeverre zijn ander opleidingen voldoende /goed beoordeeld? Zijn wij de enige 
met voldoende?  
Ruijssenaars: nee, is vergelijkbaar met andere opleidingen. 
Koops: waar en hoe worden de rapporten ter beschikking gesteld? 
Ruijssenaars: komt t.z.t een boekje van, dat is ter inzage. 
 
Docent van het Jaar: 
Ruijssenaars geeft een toelichting. De uitkomsten van de stemmodule hebben geleid tot 5 
kandidaten per opleiding. Dit is doorgegeven aan de opleidingen en het FB heeft daarbij 
een top 2 met een asterisk aangegeven. De opleidingen worden gevraagd 2 kandidaten 
per opleiding voor te dragen. De kandidaten zullen op de OW-middag op 12 december 
een minicollege geven en de zaal zal, zo mogelijk, stemmen met stemkastjes. De 
kandidaat die daar uitkomt, is de docent van het jaar GMW. De procedure is dat er na 
ieder blok gestemd zal worden. De opleidingen hebben hiermee ingestemd. De 
stemmodule is geactiveerd, maar er zitten nog wel wat fouten in die er nog uitgehaald 
worden.  
Ruijssenaars benadrukt dat het belangrijk is dat er zo veel mogelijk studenten aanwezig 
zijn bij de OW middag op 12 december. 
 

6. Jaarverslag GMW. 
De voorzitter meldt dat er tekstueel nog naar gekeken zal worden, inhoudelijk is het 

verslag zo goed als af. De voorzitter zal de opmerkingen aanpassen in het jaarverslag. De 

FR stemt in met het jaarverslag FR 2011-2012. Na aanpassing zal de voorzitter het 

jaarverslag naar Timmer sturen, zij zorgt dan voor doorzending aan CvB. 

 
7. FR enquête. 

Hogendoorn: doel van deze enquête was om te onderzoeken hoe studenten aankijken 
tegen het OW, hun opleiding en de faciliteiten, maar ook hoe de ontwikkelingen ten 
opzichte van de vorige enquête van 6 jaar geleden zijn. De respons was niet hoog, maar 
wel hoger dan 6 jaar geleden De studenten hopen dat het FB de aanbevelingen in het stuk 
ter harte neemt.  
Kiers: bedankt voor de enquête, we zullen de aanbevelingen doorgeven aan betrokkenen. 
De respons was erg laag, dat kan te maken hebben met het in 2012 vanuit A3O 
uitgevoerde tevredenheidsonderzoek; er is een grote overlap. Jammer dat er dubbel werk 
gedaan wordt. Wellicht is het verstandig om bij een volgende enquête dit eerst met het FB 
te overleggen. 
 

8. Rondvraag. 
Kiers: bedankt alle student-leden FR en het student-lid van het FB, het was een nuttig en 
leerzaam jaar voor het FB. En ook veel dank aan de voorzitter FR; zij was de eerste 
voorzitter die een vergadering minder dan 1 ½ uur kon laten duren. 
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Harkema: de studentengeleding zal vanavond bij het etentje uitgebreid afscheid nemen 
van de personeelsgeleding van de FR en het FB.  
Huisman neemt onder applaus van de aanwezigen afscheid als voorzitter van de FR. 
 

9. Decharge oud student-leden en installatie nieuwe student-leden. 
De nieuwe studentleden nemen plaats aan de vergadertafel. 
 

10. Verkiezing voorzitter. 
Bijlsma: bedankt de oud student-leden FR en de student-adviseur van het FB en stelt - 
als nieuwe vicevoorzitter - de nieuwe (technisch) voorzitter FR voor. De FR stemt 
unaniem in met de benoeming van Casper Albers tot voorzitter van de FR. 
 

11. Verkiezing vicevoorzitter. 
Albers: stelt de nieuwe vicevoorzitter FR voor. De FR stemt unaniem in met de 
benoeming van Hannah Bijlsma tot vicevoorzitter van de FR. 
 

12. Benoeming adviserend student-lid FB. 
De FR stemt unaniem in met de benoeming van Janine Smit tot adviserend student-lid 
van het FB.  
 

13. Rondvraag. 
Er volgt een voorstelrondje van de nieuwe student-leden, de personeelsgeleding FR en 
het FB. 
Landeweerd wil iedereen nog graag even wijzen op de opening academisch jaar op 
donderdag 13 september. 
Heyse: met de gewijzigde procedure voor de aanvraag van NWO subsidies heb je minder 
kans om een aanvraag te doen, wat invloed heeft op de Tenure Track. Hoe denkt het FB 
hiermee om te gaan? In de TT telt een goede beoordeling van een subsidie aanvraag, ook 
als die niet wordt toegekend. Maar het aantal aanvragen wordt teruggebracht. 
Kiers: we moeten nog zien of de kans op het krijgen van een subsidie kleiner wordt.  
Volgend jaar maart mag de RUG 10 aanvragen indienen op het gebied van MaGW; het  
kan heel goed dat wij meerdere aanvragen kunnen indienen. We houden de vinger aan de 
pols.  
Voorzitter: Hoekstra is nu de voorzitter van de personeelsgeleding.  
 

14. Sluiting. 
           De voorzitter sluit om 16.35 uur de vergadering. 
  


