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Aanwezig 

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

Afwezig 

Koops, Heyse, Hoekstra, Tucha, De Boer 

Notulist 

Jannie Timmer. 

 

1. Opening. 

2. Notulen FR 18 december 2012. 

3. Besluitenlijsten FB 29 november t/m 20 december 2012. 

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR.   

5. Mededelingen van het FB. 

    ► Financiën/Facilities 

   ► Onderwijs/Onderzoek 

6. Planning maatregelen wetenschappelijke integriteit  

7. Rondvraag. 

8. Sluiting. 

 

1. Opening. 
 De voorzitter opent de vergadering. 
   
2. Notulen 18 december 2012. 

De vragen van de FR zijn per email beantwoord door het FB. 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
N.a.v.: Kleijkamp: het verslag van Van Ouwerkerk m.b.t. de tentameninschrijving is vrij 
positief, maar is nog niet zo veel over te zeggen. Wanneer wordt het definitief? 
Ruijssenaars: voorlopig wordt het zo uitgezet en aan het eind van het studiejaar 
geëvalueerd, waarna het volgend jaar ingevoerd kan worden bij een positief resultaat. 
Dijkstra: worden de nieuwe TT regels ook in een nieuwe notitie verwerkt? 
Kiers: dit heeft betrekking op een soort noodoplossing voor bijzondere omstandigheden, 
niet één van de standaard opties. Dit is vorig jaar ook gecommuniceerd. De huidige versie 
van de TT notitie zal hierop niet worden aangepast.  
Boer: evaluatie UOCG staat niet op de agenda. 
Kiers: betrof een advies van alleen de personeelsfractie en die heeft inmiddels een 
schriftelijk advies gegeven. 
Linneman: hoe kijkt het FB aan tegen het onderzoek naar het cohortsysteem en wordt 
daar in september al iets mee gedaan? 
Ruijssenaars: wordt gefaseerd ingevoerd. Bij Psychologie komend jaar (in een lichte 
variant)en bij Soc en Pedok in 2014-2015. Reden hiervoor is dat het literatuur onderzoek 
ook klaar moet zijn. Dat zal nu wellicht iets versneld kunnen worden.  
  

3. Besluitenlijsten FB. 
13 december:  
De Groot: de onderwijsmiddag was geslaagd, maar er was te weinig ruimte voor 
discussie. Wordt hier nog een vervolg aan gegeven?  
Ruijssenaars: bij de eerst volgende OW middag (april/mei) komt dit thema (academische 
vorming en –vaardigheden), samen met de Instellingstoets, weer op de agenda. Er is ook 
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een commissie ingesteld vanuit de verschillende opleidingen (ca. 10 personen) die zich 
hiermee bezighoudt.  
Poppinga: is er dan wel genoeg ruimte om te discussiëren? 
Ruijssenaars: de vorige OW middag hadden we als extra punt ook de docent van het jaar 
verkiezing. De komende OW middag zal alleen gaan over beide genoemde thema’s en er 
zullen enkele BKO certificaten uitgereikt worden. Probleem is wel dat de opkomst bij een 
programma met alleen een inhoudelijke discussie vaak laag is, ondanks uitgebreide en 
brede aankondiging bij medewerkers en studenten. Hulp van de FR is hierbij van harte 
welkom om de achterban te mobiliseren. 
Boer: wat is de stand van zaken m.b.t. de inventarisatie stiltewerkplekken bibliotheek? 
Smit: andere FB studentadviseur zijn hier mee bezig. Zodra de informatie beschikbaar is 
zal dat worden doorgestuurd naar de FR. 
20 december: 
Ensing: voorlichting over de innovatieplannen, hoe wordt dat naar studenten toe 
gecommuniceerd? 
Ruijssenaars: er komt een nieuwsbrief (rond eind februari) en op My University. 
Boer: is de ploegleider BHV al vervangen? 
Landeweerd: de aftredende ploegleider blijft nog iets langer ploegleider zodat de nieuwe 
ploegleider goed ingewerkt kan worden. 
Dijkstra: theses worden afgeschermd, wat is de achterliggende reden daarbij? 
Landeweerd: ze werden al afgeschermd, maar dan via GMW. Nu is er een ander systeem 
en moesten we aangeven hoe we het willen.  
Kiers: een thesis is geen officiële publicatie. We willen voorkomen dat het als zodanig 
wordt gebruikt. 
Voorzitter: binnen GMW is alles toegankelijk. Wie heeft bij het toegankelijk maken van 
de Master Thesis de doorslaggevende stem, de docent of de student? 
Kiers: beiden moeten hiermee akkoord gaan. 
  

4. Mededelingen van de voorzitter.  
Geen. 

 
5. Mededelingen van het FB. 

Landeweerd: per 1 januari 2013 heeft de RUG een systeem van Resultaat & 
Ontwikkelingsgesprekken (R&O) ingevoerd. Deze R&O gesprekken komen in de plaats 
van de ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken. Het FB heeft hiervoor een 
implementatieplan gemaakt. Het is geen nieuw beleid, maar uitvoering van 
personeelsbeleid en zal t.z.t. met de FR worden besproken. Alle leidinggevenden zijn 
uitgenodigd voor een startbijeenkomst en voor het personeel zullen RUG-breed ook 
bijeenkomsten worden georganiseerd. 
Financiën: 
Landeweerd: we zijn druk bezig met de afsluiting van boekjaar 2012. In februari zijn de 
resultaten bekend. Komt in de FR van februari. 
Facilities: Landeweerd: a.s. donderdag is er om 15.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst 
over de nieuw- en verbouw. Alle experts zullen dan aanwezig zijn voor een toelichting en 
het beantwoorden van vragen. De FR studenten zijn van harte welkom. 
Onderwijs: Ruijssenaars: er spelen momenteel twee grote zaken: de innovatiemiddelen 
en de Instellingstoets. In februari zijn er proef/oefengesprekken . Bij het eerste NVAO-
bezoek in maart wordt bekeken welke faculteiten benaderd zullen worden i.h.k. van de 
Instellingstoets in april. Het FB heeft het initiatief genomen om binnenkort bij de 
opleidingen langs te gaan om een toelichting te geven bij beide punten.  
Ruijssenaars: de BKO commissie heeft vanochtend weer 4 kandidaten besproken. Eén 
van de innovatieprojecten heeft te maken met BKO. In dat kader zullen nu 50 docenten 
benaderd worden voor een (versneld) BKO traject. Ook zijn er ontwikkelingen gaande 
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m.b.t. de SKO (Senior Kwalificatie Onderwijs). Een voorstel hiervoor wordt i.s.m. ESI 
uitgewerkt en is bedoeld voor medewerkers in het onderwijs met een aansturende 
functie, zoals bv. DOW, voorzitters van de OC en EC.  
Onderzoek: Kiers: eind maart vinden de gesprekken voor de OZ visitatie Pedok met de 
commissie plaats; in het najaar komt het eindrapport. 
 

6. Planning maatregelen wetenschappelijke integriteit.  
Voorzitter: hier is binnen de FR over gesproken, maar aangezien er nog informatie van de 
directeuren binnen moet komen, wordt dit punt uitgesteld tot de april vergadering. 
 

7. Rondvraag. 
Voorzitter: m.b.t. het meegestuurde rapport Nominaal = Normaal wil de FR graag het 
standpunt van het FB weten. 
Ruijssenaars: er zijn meer stukken m.b.t. rendementsverbetering en hoe je dat het beste 
kunt doen. Het FB neemt dit met de DOW op, maar legt ze niets op. Het komt 
ongetwijfeld in ons onderwijsbeleid terug. 
Boer: hoe staat het met de begeleidingscommissie Psychologie en Sociologie? En zit er 
ook een student in? 
Ruijssenaars: voor zover wij weten zijn de commissies er gewoon, maar het is niet bekend 
of ze al bijeen geweest zijn. Het is bekend dat er een student in de cie. benoemd dient te 
worden. Ruijssenaars zal navraag doen.  
 

8. Sluiting. 
           De voorzitter sluit om 15.40 uur de vergadering. 
  


