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Datum en tijd Kenmerk 

26 maart 2013, 15.00 – 16.15  uur FGMW-13-F079 

Aanwezig 

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

Afwezig 

FR leden: Hoekstra, Tucha 
FB leden: Landeweerd 

Notulist 

Jannie Timmer. 

 

1. Opening. 

2. Notulen FR 29 januari 2012. 

3. Besluitenlijsten FB 10 januari t/m 31 januari 2013 en 7 februari t/m 1 maart 2013. 

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR.  

5. Mededelingen van het FB. ► Financiën/Facilities 

                 ► Onderwijs/Onderzoek 

                ► Personeel en Organisatie: R&O gesprekken. 

6. Wijziging faculteitsreglement en reglement van orde van de faculteitsraad. 

7.  Opleidingsspecifieke OERen 2013-2014. 

8. Financieel overzicht 2012 (informeren). 

9. Rondvraag. 

10. Sluiting. 

 

1. Opening. 
 De voorzitter opent de vergadering. 
   
2. Notulen 29 januari 2013. 

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

3. Besluitenlijsten FB. 
7 februari:  
Bijlsma: punt 7: My University. Wordt nog steeds aan gewerkt om het te optimaliseren. Is 
ook belangrijk wat studenten van My University vinden? Vindt er ook een koppeling met 
Nestor plaats? 
Kiers: My University is een universitaire aangelegenheid. Of er een evaluatie komt is mij 
niet bekend, maar er is door de faculteiten wel veel feedback gegeven. My University is 
voor het personeel, niet voor studenten, dus koppeling met Nestor lijkt mij niet te 
verwachten. Navraag levert het volgende op: er is ook een versie van My University 
voor studenten, met een koppeling naar Nestor in de “doormat”. 
1 maart: 
De Groot: punt 3.3 als de realisaties hoger zijn dan geraamd, waarom worden dan de 
ramingen bijgesteld? 
Kiers: ramingen zijn schattingen. De aantallen studenten en diploma’s worden jaarlijks 
voor 4 jaar vooruit aangegeven, nu moet er een nieuwe schatting gemaakt worden omdat 
de instroom bij sommige opleidingen lager was dan vooraf gedacht. Het is bovendien 
verstandig om iets voorzichtig met ramingen om te gaan, omdat ramingen ook in de 
begroting worden meegenomen. 
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4. Mededelingen van de voorzitter.  

Voorzitter:  
 *De kandidatenlijst is ingeleverd. Voor zowel de personeels- als studentengeleding zijn 
voor de 9 functies 12 kandidaten. In mei kan er gestemd worden. 
* In het vooroverleg heeft de FR het reglement van orde van de Faculteitsraad licht 
aangepast. Dit komt bij punt 6 aan de orde. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Financiën: wordt bij punt 8 behandeld. 
Facilities: Kiers: a.s. donderdag is de bijeenkomst “eerste paal handeling” in het kader 
van de start van de nieuwbouw.  
Onderwijs: Ruijssenaars: er spelen momenteel twee grote thema’s: innovatieplannen en 
instellingstoets. 
Innovatieplannen: er zijn bijeenkomsten geweest met de opleidingen om de stand van 
zaken door te nemen. Elke twee weken wordt de voortgang met de DOW en Van 
Ouwerkerk besproken en het FB heeft overleg met de leden van projectgroepen over de 
afzonderlijke projecten. De nieuwe versie van de nieuwsbrief zal binnenkort verschijnen,  
er waren nog wat technische problemen. Vanmiddag, aansluitend aan deze vergadering, 
is er een voorlichtingsbijeenkomst over de innovatieplannen voor studenten 
(georganiseerd door PSB). 
Instellingstoets: de instellingsaccreditatie (kwaliteitszorg) is een hot item. De algemene 
ronde en kennismaking met de commissie hebben Kiers en Ruijssenaars inmiddels 
gehad. De commissie was tevreden en ze komen nu bij onze faculteit kijken hoe wij het 
geregeld hebben. Het materiaal en documentatie hebben wij-met dank aan de 
ondersteunende dienst A3O- goed voor elkaar. Er zal nu een selectie gemaakt worden van 
zes studenten en zes stafleden, die goed op de hoogte zijn van de kwaliteitszorg, om met 
de commissie te praten. Aan bod komen o.a.: internationalisering; learning communities, 
verwevenheid OW/OZ. Het gesprek vindt op 9 april plaats en we zien het met vertrouwen 
tegemoet.  
Bijlsma: is de nieuwsbrief aan studenten nog niet verzonden omdat de link naar Nestor 
niet werkte? 
Ruijssenaars: nee, het heeft te maken met de link naar de achterliggende informatie. We 
hopen het heel binnenkort opgelost te hebben. 
Onderzoek: Kiers: gisteren was in Utrecht de OZ visitatie Pedok. Over twee maanden 
zal er wellicht meer bekend zijn.  
Personeel en Organisatie: R&O gesprekken. De invoering van de R&O (Resultaat en 
Ontwikkelings) gesprekken is via besluitvorming door CvB gegaan. Het personeel is 
hierover geïnformeerd. In VSNU verband was destijds afgesproken dat naast 
functioneringsgesprekken ook eens per 5 jaar een beoordelingsgesprek zou moeten 
plaatsvinden. Nu is echter besloten de functionerings- en beoordelingsgesprekken te 
vervangen door R&O gesprekken. Op advies van HR zijn voor leidinggevenden cursussen 
gegeven. Ook voor de medewerkers worden korte informatiebijeenkomsten 
georganiseerd.  
Dijkstra: heeft een cursus voor leidinggevenden bijgewoond maar kreeg de indruk dat de 
verwachting van de cursusleider en de cursisten niet geheel overeenkwam. Een groot deel 
van de tijd ging op aan zaken die niet specifiek met de nieuwe werkwijze te maken 
hadden. 
Kiers: dat heeft de cursusleiding ook geconstateerd. De eerste bijeenkomsten zijn vooral 
ingegaan op procedures. Landeweerd heeft n.a.v. daarvan een gesprek gehad met de 
cursusleider en de cursus is bijgesteld. Verder heeft het FB besloten om aan het begin van 
de cursus een korte inleiding aan de cursisten te geven. De bijeenkomsten van gisteren 
zijn goed verlopen. 
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6. Wijziging faculteitsreglement en reglement van orde van de faculteitsraad.  
Voorzitter: de FR heeft het eigen reglement van orde bekeken en een aantal wijzigingen 
aangebracht. Het reglement van orde van de Faculteitsraad wordt hiermee 
vastgesteld. 
Faculteitsreglement: de FR wordt gevraagd in te stemmen met het verwijderen van de 
Basiseenheid Bewegingswetenschappen in art. 33. De FR heeft enkele vragen bij het 
faculteitsreglement m.b.t. art. 26: wordt daar de educatieve master mee bedoeld?; art. 33: 
is er verschil tussen GION en AOLB? 
Kiers: art. 26 betreft het opleidingen pakket van de Lerarenopleiding, waaronder ook de 
educatieve master (1 en 2-jarig traject). Art. 33 betreft de Basiseenheden (BE) van de 
faculteit. Dat zijn eenheden (met personeel) binnen de faculteit. Het GION is een 
onderzoeksinstituut en de AOLB is een gezamenlijke opleiding van drie HBO instellingen 
en de bachelor Pedagogische Wetenschappen. De Lerarenopleiding is ook een BE.   
Bijlsma: AOLB heeft een eigen OER, is het dan geen aparte eenheid? 
Kiers: nee, bij een Basiseenheid zijn mensen aangesteld, AOLB is een opleiding. 
De FR stemt in met de voorgestelde wijziging. 
 

7. Opleidingsspecifieke OERen 2013-2014.  
Voorzitter: complimenten aan het FB voor het aanleveren van alle documenten. 
De FR heeft de volgende opmerkingen bij de OERen: 
Bachelor AOLB: art. 2.2. 1.3 moet het cijfer 11 vervangen worden door het cijfer 10; art. 
2.3 OWK  en referaat moeten worden samengevoegd (zoals bij art. 2.1); art. 3.5.7 Sociaal-
emotionele ontwikkeling: is dat geen 3-puntsvak? (FB: zal worden nagegaan); art. 4.4c 
was in de GMW OER eruit gehaald, maar staat hier nu wel. Kan dat? (FB: ja, in de 
opleidingsspecifieke OER mag dat worden opgenomen); blijft het nog mogelijk om een 
minor te volgen? En hoe gaat het met studenten die wel een minor hebben gedaan? 
Ruijssenaars: een minor kun je altijd buiten het programma doen, dat wordt niet 
vastgelegd in een OER. De OER gaat over het goedgekeurde programma. Studenten die 
eerder al een minor gedaan hebben vallen onder een andere (eerdere) OER. 
Bachelor PW: art. 2.2.1.1: wordt aangegeven dat bij vak 6 het mentoraat het practicum 
gedeeltelijk verzorgt. In de praktijk blijkt dat anders, is het niet gedeeltelijk maar op 
vrijwillige basis. (FB: zal worden uitgezocht). 
Master OWK: geen opmerkingen. 
Master PW: geen opmerkingen. 
Research Master: geen opmerkingen. 
Bachelor Sociologie: geen opmerkingen. 
Master Sociologie: geen opmerkingen. 
 
In de april-vergadering zullen de OERen van Psychologie en de Lerarenopleiding worden 
behandeld. 
 

8. Financieel overzicht 2012.  
Bijlsma: onder tabel 1 staat dat er een forse stijging van de baten is, wordt er niet te vroeg 
gejuicht? 
Kiers: enkele posten zijn doorgeschoven, zoals bv de verwachte huisvestingskosten. ER 
staan bij bepaalde posten ook verplichtingen tegenover, maar over het algemeen gezien 
kan gesproken worden van een meevaller. Een meevaller is b.v. de lager uitgevallen 
gasrekening i.v.m. de zachte winter 2011-2012.  
Poppinga: matching van projecten, wat houdt dat in? 
Kiers: als een afdeling een bepaalde subsidie aanvraagt, vaak met een vast maximum 
bedrag, dient de medewerker bij de eigen afdeling de rest, de matching, aan te vragen, 
zoals b.v. vaak het geval is bij een promotieplaats. 
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Bijlsma: we hebben minder subsidie gekregen, hoe komt dat en wat gaat het FB daar aan 
doen? Moet de universiteit een bepaald aantal OZ afleveren per jaar om een universiteit 
te kunnen zijn. In hoeverre is de universiteit afhankelijk van subsidies?  
Kiers: volgende week donderdag wordt dat met de DOZ besproken. Doel van de 
universiteit is o.a. om mensen op te leiden om onderzoek te doen (promovendus). 
Daarvoor wordt vaak een subsidie gebruikt, dus minder subsidie en dus minder 
promovendi is inderdaad enigszins zorgwekkend. Universiteiten zijn niet compleet 
afhankelijk van subsidies en het aantal OZ ligt niet vast. 
Heyse: is het niet zo dat het moeilijker is om subsidies, zoals Veni en Vidi, aan te vragen? 
Ruijssenaars: er worden wel veel aangevraagd, maar minder toegekend. Het is dus 
moeilijker door het hoge aantal aanvragen.  
Kiers: van de 10 gezamenlijke Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aanvragen voor 
Onderzoeks-talent zijn er 7 van onze faculteit.  
Heyse: heeft de nieuwe CAO consequenties voor de universiteiten? Drukt dat op de 
begroting van de RUG? 
Kiers: gaat om 2 x 1% personeelslasten. De hamvraag is in hoeverre dat gecompenseerd 
wordt. Vaak vindt achteraf compensatie door de overheid plaats. 
Huitema: wat is zwaartekracht Sociologie? 
Kiers: dat is een NWO programma gericht op OZ, zware, krachtige gebundelde projecten. 
Dit gaat om ca. €20 miljoen. Omdat Sociologie de trekker is krijgen ze daarvoor 
voorbereidingskosten. 
Linneman: wat betekent 5 fte minder promovendi voor de faculteit? 
Kiers: minder subsidie betekent minder projecten dus minder promovendi. 
De Groot: Onder tabel 1: de organisatie van een congres heeft meer inkomsten 
gegenereerd dan verwacht. Hoe kan dat? 
Kiers: is mij niet bekend. Dit bedrag is inderdaad groot. Het kan zijn dat hier voorzichtig 
begroot is. 
 

9. Rondvraag. 
Huitema: wanneer heeft het FB overleg met de bibliotheek over de verhuizing?  
Timmer: 20 juni. 
De Boer: volgens het bestemmingsplan loopt de overeenkomst met de Bloemstraat tot 
2016-2017. Wat gebeurt er na die tijd? 
Kiers: het overleg daarover moet nog plaatsvinden. We zullen dit checken.  
Voorzitter: er is onduidelijkheid over de nieuwe jaarindeling 4 x 10. Kunnen de 
opleidingen dit zelf inrichten? Bij Psy ligt een voorstel met 9 alternatieven. 
Ruijssenaars: laatste stand van zaken is dat overleg met Psy plaats vindt over welke 
variant gebruikt gaat worden. Heeft ook te maken met bepaalde honourstrajecten die 
aangeboden worden. Er zal ook nog een overleg komen met de coördinator en Van 
Ouwerkerk om dit op te lossen. Jaarindeling is een lastig punt. Het CvB is van mening dat 
de faculteiten het zelf moeten oplossen. De roosteraars moeten ook aan de slag dus moet 
het snel bekend zijn. 
Koops: wordt ook rekening gehouden met 1e jaars BSA? 
Ruijssenaars: nemen we hierin mee. 
Romeijn: mag er ook van worden afgeweken? 
Dijkstra: is er een reden waarom dit veranderd is? 
Ruijssenaars: alle faculteiten zijn nu gelijk geschakeld en er is b.v. meer tijd voor 
summercourses. Er kan een eigen variant bedacht worden. 
 

10. Sluiting. 
           De voorzitter sluit om 16.15 uur de vergadering. 
  


