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Datum en tijd Kenmerk 

18 december 2012, 15.00 – 17.00 uur FGMW-12-F405 

Aanwezig 

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

Afwezig 

De Boer, Tucha 

Notulist 

Jannie Timmer. 

 

1. Opening. 

2. Notulen FR 16 oktober 2012.  

3. Besluitenlijsten FB 27 september t/m 25 oktober 2012. 

Besluitenlijsten FB 1 november t/m 22 november.  

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR.   

5. Mededelingen van het FB. 

    ► Financiën/Facilities 

   ► Onderwijs/Onderzoek 

6. GMW OERen.  

7. Innovatieplannen. 

8. Rondvraag. 

9. Sluiting. 

 

1. Opening. 
 De voorzitter opent de vergadering. 
   
2. Notulen 16 oktober 2012. 

De vragen van de FR zijn per email beantwoord door het FB. 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
N.a.v.: Kleijkamp: wat is de stand van zaken m.b.t. het wel/niet automatisch inschrijven 
bij tentamens? Er is nog veel onduidelijkheid. 
Kiers: dat moet nog in het FB worden besproken. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
Heyse: is er inmiddels een nieuwe Tenure Track procedure m.b.t. vaste aanstelling na 6 
jaar? Is bekend voor hoeveel mensen dit geldt?  
Kiers: het aantal is onbekend. De procedure is aangepast. Volgens de CAO mogen mensen 
6 jaar in tijdelijke dienst zijn. Als iemand bv al 2 jaar bij de RUG in dienst is, dan zijn er 
nog maar 4 jaar over. Voor deze groep worden de vaste aanstelling en de bevordering tot 
UHD2 uit elkaar gehaald. Ook heeft het FB besloten dat voor alle UHD bevorderingen, 
net als bij (adjunct) hoogleraarsbevorderingen een opleidings- of onderzoeksdirecteur 
aan de FBC toegevoegd wordt. 
Heyse: binnen een bepaalde termijn (6-3 maanden) voor afloop van het contract moet de 
procedure bij betrokkene bekend zijn, gebeurt dat? 
Kiers: we proberen het zo ruim mogelijk van te voren te doen. 
Heyse: er is een evaluatie RFF in de TT op algemeen niveau gehouden. FB was niet 
tevreden, is vanuit FB behoefte aan meer informatie? 
Kiers: de behoefte is er wel, maar er zijn weinig up or out beslissingen dus op grond van 
een evaluatie is daar nog weinig over te zeggen. Het FB zal nog bekijken wanneer dit 
nader wordt bekeken. 
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Heyse: om hoeveel mensen in de TT gaat het? 
Kiers: mensen die door bevorderingsprocedure heen zijn ca. 30 en die nog bevorderd 
moeten worden ook ca. 30. 
Heyse: omdat de algemene evaluatie niet veel duidelijkheid gaf is het misschien een optie 
om mensen naar hun ervaring te vragen. De FR wil hierin graag een rol in spelen. 
Kiers: bedankt voor het aanbod, het zal in het nieuwe jaar besproken worden. 
8 november: 
Boer: de studentengeleding is blij dat het FB het advies m.b.t. de avondsluiting heeft 
overgenomen. 
Romeijn: wij zijn blij dat de avondopenstelling behouden blijft voor het Hortusgebied. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter.  
  Vanochtend hebben we de evaluatie van de reorganisatie van UOCG ontvangen, dit zal 

geagendeerd worden voor de volgende FR vergadering.  
 
5. Mededelingen van het FB. 

Financiën: Landeweerd geeft een toelichting bij de stand van zaken. In september 
kwamen we fors negatiever uit dan in de begroting. Na september zijn er extra inkomsten 
van CvB binnengekomen waardoor 2012 veel positiever uitvalt (een miljoen gunstiger) 
dan verwacht. Qua uitgaven hebben we goed begroot, en de meevallende inkomsten 
hebben een gunstig effect op de reservepositie voor het komende jaar. 
Facilities: Landeweerd: de finale goedkeuring voor nieuwbouw is door de gemeente 
afgegeven, dat betekent dat we in januari kunnen beginnen met bouwen. M.b.t. de 
verbouw en renovatie wordt nu een notitie (in samenwerking met VGI en UFB) gemaakt 
voor het CvB om extra budget aan te vragen. Daarbij is het heel belangrijk dat we de 
juiste argumenten aanleveren. De planning: nieuwbouw ca. 42 weken (2de helft van 2013 
gereed), intussen wordt dan Grote Rozenstraat 15 verbouwd en eind 2013 wordt 
begonnen met de renovatie van het Boumangebouw. De stuurgroep bekijkt nu wat er 
eventueel elders of binnen gebouwen van de RUG aan werkplekken beschikbaar is voor 
een groep medewerkers van Sociologie.  
Romeijn: is de renovatie alleen cosmetisch of wordt er ook iets gedaan aan het klimaat 
etc. 
Landeweerd: gaat ook om herinrichting van de ruimtes. De verbouw/renovatie zal 
ingrijpender zijn dan alleen nieuwe vloerbedekking en een verfje. 
Heyse: is het klimaatadvies helemaal meegenomen in de nieuwbouw? 
Landeweerd: in grote lijnen wordt de voorgestelde klimaatinstallatie overgenomen, maar 
het kan zijn dat er nog wel enkele wijzigingen moeten plaatsvinden. Dit heeft geen 
invloed op de start van de nieuwbouw. 
Heyse: krijgt het Boumangebouw ook een nieuwe verwarmingsinstallatie? 
Landeweerd: dat wordt meegenomen in het overleg van UFB, Stalman en Sociologie. 
Heyse: hoe langer er gewacht wordt met de renovatie, hoe slechter het gebouw wordt, kan 
het niet sneller? Wij maken ons grote zorgen, het is een slecht gebouw. De ARBO zou 
waarschijnlijk het gebouw sluiten. Medewerkers buiten het gebouw onderbrengen is geen 
optie als dat gedeeltelijk gebeurt.  
Landeweerd: het signaal is duidelijk. We gaan nu eerst met CvB in overleg, dat heeft geen 
invloed op de planning. Door de problemen omrent de afgifte van de vergunning door de 
gemeente voor de nieuwbouw hebben we wel een half jaar vertraging opgelopen.  
Onderwijs: Ruijssenaars doet verslag van de OW middag. Joost Heutink is gekozen tot 
docent van het Jaar GMW. Het discussiethema die middag “academische vorming of 
pamperen” was vanuit de FR (Paul Mulder) gekomen. Er zijn BKO certificaten uitgereikt. 
Innovatieplannen: we hebben de gelden gekregen en kunnen de plannen nu gaan 
uitvoeren. 
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University College Groningen: de discussie loopt nog steeds hoe met de UCG om te gaan, 
hoe het zich verhoudt tot de reguliere bachelor en de instroom in de master, maar ook 
hoe huisvesting en financiën geregeld worden. De huidige opzet is (nog) te breed. 
Faculteiten stellen dat je bepaalde vakken gehaald moet hebben om toegelaten te kunnen 
worden tot de master. Er moet goed nagedacht worden over het aanbod van vakken en de 
eventuele doorstroom naar de master.  
Hoekstra: is er ook overleg met de andere faculteiten hierover? Als het niet haalbaar is, 
maar CvB vindt dat het toch moet doorgaan, wat gebeurt er dan? 
Ruijssenaars: er vindt geen gepland overleg plaats met de faculteiten onderling. Er is wel 
overleg met Psy geweest. Er zijn ook al twee andere initiatieven: Honours College en het 
eigen Honours en excellentietraject.  Dit is voor onze faculteit in principe voldoende. In 
de loop van de tijd is er wel meer interesse voor de UCG gekomen, als brede opleiding 
met zeer goede programma’s. Het collegegeld gaat voor de UCG omhoog om het uit de 
aanvullende opbrengsten te bekostigen. Er moet een breed OW model opgezet worden en 
met verschillende faculteiten moet er aan thema’s gewerkt worden. Initiatieven moeten 
vanuit de faculteiten zelf komen. En als het doorgaat, dan alleen onder bepaalde 
condities.  
Kiers: randvoorwaarde voor ons is dat ze zichzelf kunnen bedruipen. Het is een OW 
concept voor een nieuwe doelgroep en de RUG kan zich hiermee profileren. 
 

6. GMW OERen. 
De voorzitter complimenteert het FB met de wijze waarop het is aangeleverd. 
Er worden twee wijzigingen voorgesteld:  
1) nadere definiëring artikel m.b.t. inzagerecht. Dit heeft de instemming van de FR. 
2) verwijderen artikel Ba 7.10 en Ba 3.11. Dit levert een discussie op in de FR.  

Koops: het is onduidelijk wat nu precies de regel wordt. Studenten die hun bul al 
hebben, maar daarna nog vakken volgen krijgen een certificaat; bij Pedok breiden 
studenten bewust hun programma uit zodat ze toegang krijgen tot twee masters; voor 
de student verandert er niets, maar er zal minder gebruik van gemaakt worden. 
Bijlsma: wij hebben het opgevat als een verruiming, maar waarom niet laten staan als 
het toch niets uitmaakt voor studenten? 

Ruijssenaars: dit artikel heeft een ongewenst bijeffect: het uitstellen van het afstuderen 
om meer vakken te kunnen volgen. Dit geldt vooral bij Psychologie. De OER is geen 
voorlichtingsinstrument. Extra vakken aanvragen kan altijd en loopt via de 
Examencommissie. 
Voorzitter: als dit artikel eventueel opgenomen mag worden in de opleidingsspecifieke 
OERen heeft de FR geen problemen met het verwijderen van dit artikel.  
Over de individuele OERen heeft de FR geen opmerkingen. 
 

7. Innovatieplannen.  
Bijlsma: wij hebben bij de tijdsplanningen en de projecten wat zorgen.  
Ruijssenaars: we zijn recentelijk begonnen. Eind oktober hebben we pas gehoord dat het 
definitief was, dus lopen bij sommige projecten iets achterop. Dat betekent niet dat er aan 
bepaalde onderdelen, zoals b.v. webklassen, niet is gewerkt. Dit blijkt geen probleem en 
ook de werving van de middelbare scholen niet. De itembank wordt aan gewerkt. De 
matchingsgesprekken wordt vanuit CvB nu een andere invulling aan gegeven, het worden 
nu welkomstgesprekken, meer centraal aangestuurd. Tussen de faculteiten dienen 
afspraken gemaakt te worden over de wijze waarop, individuele of groepsgesprekken. Het 
is niet verplicht, het kan de student helpen bij het maken van een keuze. Gesprekken 
zouden gevoerd kunnen worden door studieadviseurs en docenten, maar ook ouderejaars 
Master studenten. Het FB onderkent het belang van studenten hierin. 
Bijlsma: wil graag haar zorg uitspreken m.b.t. de jaarklassen. De planning is dat het het 
komend studiejaar ingevoerd wordt als pilot bij Pedok. 
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Ruijssenaars: aan het jaarklassensysteem is een onderzoek gekoppeld, het raamwerk voor 
het promotieplan ligt er, de promotores zijn bekend, nu wordt er geworven voor een 
promovendus. Het is de bedoeling om o.a. te onderzoeken hoe een dergelijk systeem 
werkt en hoe het systeem het beste ingericht kan worden.  
Met een aantal zaken zijn we nog bezig, maar wat wel gedaan is: voor de verschillende 
projecten zijn begeleidingscommissies ingesteld waarin ook studenten benoemd worden; 
het promotieonderzoek is uitgezet; m.b.t. OW vernieuwing ligt er een voorstel voor een 
format voor het opzetten van cursussen; tutoraat waren we al eerder mee bezig en dat 
voorwerk levert nu een voorsprong op; oprichten van een klankbordcommissie met FB en 
stafleden die kritisch meedenken; het FB laat zich regelmatig bijspijkeren door 
deskundigen over verschillende onderdelen. 
Hoekstra: medewerkers hebben een brief gekregen, maar hoe worden studenten 
geïnformeerd? Wordt dan ook duidelijk gecommuniceerd waarom dit allemaal gebeurt? 
Ruijssenaars: er komt regelmatig een nieuwsbrief, ook voor studenten. In de 
begeleidingsgroep wordt gekeken hoe studenten het best erbij betrokken en geïnformeerd 
kunnen worden. 
Poppinga: heeft moeite met de tegenstrijdigheid in de innovatieplannen en de 
academische vorming. Het streven naar goede rendementen lijkt belangrijker dan 
academische vorming. Studenten die geen behoefte aan begeleiding hebben moeten wel 
verplicht de vakken volgen. Als je de colleges verplicht stelt, moet er goed OW tegenover 
staan.  
Ruijssenaars: zelfstandigheid is de richtlijn, maar er blijft wel begeleiding. Aangeleerde 
vaardigheden kun je integreren in studieonderdelen, maar het is niet voor iedereen even 
gemakkelijk en er zal dan begeleiding nodig zijn. Het is een misvatting dat we willen dat 
studenten binnen 3 jaar klaar zijn. We bieden goed OW, aangeboden in 3 jaar met een 
uitloop van 1 extra jaar.  
De Groot: bij Psy bieden we het zo aan dat iedere student zijn eigen ontwikkeling recht 
kan doen; wordt heel goed over nagedacht. Er vindt veel begeleiding plaats, maar waar 
dat niet nodig is, is er veel ruimte. 
Hoekstra: hoe is de compensatie geregeld? 
Ruijssenaars: de formulieren voor financiering zijn klaar, de afdelingen regelen dat zelf, 
maar hoe ze het doen weten we niet. 
Hoekstra: in de brief die we hebben gehad staan afspraken vermeld. We weten wat we 
moeten halen, als andere faculteiten het niet halen is dat niet voldoende. Is hierover 
overleg tussen faculteiten? Wat als het tussentijds misloopt omdat andere faculteiten het 
niet halen? Worden we gekort als wij ons er niet aanhouden? Geldt het dan voor alle 
faculteiten? Hoe zie het proces er daarna uit? Het blijft schimmig. 
Ruijssenaars: er zijn drie vormen van overleg tussen faculteiten. Het CvD (alle decanen), 
de UCOAS (alle ph’s OW) en de UCO (monitort het proces). Er is wel veelvuldig onderling 
overleg, maar er is nog geen strategie in ontwikkeld.  
Kiers: we willen niet vooruitlopen op het niet halen, we zijn net begonnen en hebben geen 
zicht op hoe het zal gaan.  
Ruijssenaars: het CvB maakt afspraken met de individuele faculteiten, dat is het enige 
wat we weten. Voor een beperkt aantal jaren zijn we safe, daarna wordt bepaald of we de 
middelen weer krijgen. In de prestatieafspraken loopt de periode tot 2016. 
 

8. Rondvraag. 
Linneman: wat is de tijdelijke oplossing die het FB heeft bedacht m.b.t. de problemen op 
de nieuwe website t.a.v. de OW informatie? 
Landeweerd: het is besproken met het hoofd A3O en voor aspirant studenten is een veld 
over de decentrale selectie toegevoegd. Het wordt vanuit centraal geregeld en daar is een 
project gestart om het voor de gehele universiteit te verbeteren. 
Voorzitter: de kosten die hieruit voortvloeien, zijn die voor CvB of voor de faculteiten. 
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Landeweerd: we gaan er van uit dat we gecompenseerd worden.  
 

9. Sluiting. 
           De voorzitter sluit om 17.00 uur de vergadering. 
  


