
 

 

 

 

faculteit gedrags- en 
maatschappijwetenschappen 

 faculteitsbestuur 

 

1 › 3 

notulen 
 

Jannie Timmer 

T 050 363 64 19 

F 050 363 68 44 

j.timmer@rug.nl 

 

Grote Kruisstraat 2/1 

Muntinggebouw, kamer 46 

9712 TS Groningen 

 
VASTGESTELDE NOTULEN Faculteitsraad GMW 

 

Datum en tijd Kenmerk 
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Aanwezig 

FR leden: Huyghen, Koops, Rozema, Korpershoek, Thuis, Dolderer, 
Key, De Veth, Van der Marel, Klitzing, Hengeveld, Pitz, 
Mulder, Albers (voorzitter). 
FB leden: Kobes, Landeweerd, Van der Werf. 

Afwezig (m.k.): 

FR leden: Zwinkels, Dijkstra, Blaga (tot 14.45 uur). 
FB leden: Kiers 
 

Notulist 

Jannie Timmer. 

 

1. Opening. 

2. Notulen FR 3 september 2013. 

3. Besluitenlijsten FB 22 augustus t/m 19 september 2013. 

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 

5. Mededelingen van het FB. 

►Financiën/Facilities 

►Onderwijs/Onderzoek 

6. Meerjarenbegroting 2014-2017.  

7. Rondvraag. 

8.     Sluiting. 

1. Opening. 
 De voorzitter opent de vergadering. 
    
2. Notulen 3 september 2013. 

Pitz: blz 2: wat is er uit het overleg met VGI gekomen? 
Landeweerd: het huurcontract Bloemstraat is verlengd tot 2016 en in de loop van 2015 
zal opnieuw worden bekeken hoe en wat na 2016. We hopen eerder duidelijkheid te 
hebben.  
De notulen van 3 september worden vastgesteld. 

3. Besluitenlijsten FB. 
29 augustus: 
Rozema: punt 5.2: wat is er uit de evaluatie van de assessments Engelstalige 
taalvaardigheden gekomen en welke beleidswijzigingen worden er doorgevoerd? 
Van der Werf: een groot deel van de mensen heeft voldoende resultaat behaald, een 
beperkt aantal krijgt bericht voor een herkansing en een aantal heeft het assessment nog 
niet gedaan en zullen uitgenodigd worden dit alsnog te doen. Deze wijze van assessment 
is goed ontvangen en we zien geen reden daar verandering in aan te brengen. Het laat 
niet alleen de taalvaardigheid zien, maar ook de vaardigheid van het geven van een 
presentatie in het Engels. 
Rozema: kan er ook een certificaat worden uitgegeven die bij de CV gevoegd kan worden? 
Nu is het slechts een A-4tje. 
Landeweerd: zal dit opnemen met de directeur van het Talencentrum. 
Voorzitter: als het ingevoerd wordt, dan graag met terugwerkende kracht. 
Huyghen, punt 8: intropraatje voor eerstejaars studenten, wat houdt dat in? 
Kobes: mede n.a.v. de innovatieplannen was dit een initiatief van de vorige 
studentadviseur van het FB, om een betere koppeling tussen OW en OZ te krijgen. 
Docenten vertellen aan de hand van sheets of PowerPoint in hun eerste college iets over 
zichzelf. Wat ze hebben gestudeerd, hoe ze bij de RUG zijn gekomen etc. Nu dit bij Psy 
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goed bevalt, zullen docenten bij Pedok en Sociologie gevraagd worden dit ook te gaan 
doen. 
4 september: 
De Veth, punt 2.1: is er al meer bekend over de kluisjes? 
Landeweerd: nee, helaas nog niet.  
12 september: 
Van der Marel, punt 5.3: wanneer vonden de onderwijsjaargesprekken plaats? Wat is er 
uitgekomen? 
Van der Werf: de gesprekken vinden in december plaats, de voorbereidingen zijn nu 
gaande. Op basis van reflectiedocumenten opgesteld door Jessica Steur en aangevuld 
door de DOW, worden de gesprekken met de DOW gevoerd en wordt hiervan verslag 
gedaan. In januari zal er meer bekend zijn. 
19 september:  
Pitz, punt 10: CoBSS: hoe tevreden was het FB en wat zijn de plannen voor volgend jaar? 
Landeweerd: het FB was positief en heeft besloten ook het volgende congres te blijven 
steunen, maar wel onder de condities dat het FB en wetenschappelijk staf nader bij de 
programmering wordt betrokken. Voor de commissie echt van start gaat zal er eerst 
overleg met het FB zijn. Het FB heeft aangegeven dat na elk congres een evaluatie dient 
plaats te vinden en dat er dan een besluit zal worden genomen voor een volgend congres. 
Per congres wordt een contract opgesteld.  
 

4. Mededelingen van de voorzitter.  
Er is een uitnodiging binnengekomen voor een borrel (gisteren) n.a.v. het aantreden van 
het nieuwe bestuur van Societas.  
 

5. Mededelingen van het FB. 
Facilities:  
Landeweerd: de medewerkers van de Interne Dienst (voorheen BodCo) hebben gisteren 
de nieuwe balie en kamers bij de ingang van het Heymansgebouw in gebruik genomen. 
De officiële opening komt nog. 
De nieuwbouw krijgt ook steeds meer vorm. We zijn nu druk bezig met de besluitvorming 
over de inrichting. Ook is er overleg met de aannemer, i.h.b. over de planning. Met Kerst 
moet de nieuwbouw klaar zijn. 
Koops: klopt het dat er een fietsenstalling gepland staat op het enige stukje groen voor 
het Nieuwenhuisgebouw? Kan dat niet aan de achterkant, daar is veel meer ruimte. En 
geeft deze plek geen geluidsoverlast voor de medewerkers? 
Landeweerd: het is gebleken dat van de fietsenstalling achter het gebouw bijna geen 
gebruik gemaakt wordt, daarom is voor deze optie gekozen.  Deze plek is gemakkelijk 
bereikbaar. We weten niet of dit de oplossing zal zijn voor het fietsenprobleem.  
Van der Marel: wat is er aan gedaan zodat de fietsen niet in de straat geplaatst worden? 
Landeweerd: o.a. mailtjes, bordjes plaatsen, wielklemmen,  helaas zonder gewenst 
resultaat. Overlast van fietsen heb je in de hele binnenstad. 
 

6. Meerjarenbegroting 2014-2017. 
Voorzitter: de FR wordt gevraagd het gevoelen, positief of negatief, uit te spreken over de 
begroting. De FR moet gehoord worden, maar het staat het CvB en het FB vrij om dit te 
negeren. De schriftelijke vragen van de FR zijn door het FB beantwoord.  
Overige specifieke vragen:  
Hengeveld: we hadden graag de eindafrekening 2012 ook ontvangen. Is het een idee om 
volgend jaar de eindafrekening met de begroting mee te sturen? 
Landeweerd: we zullen hiernaar kijken. 
Voorzitter: de reden hiervoor is dat het een beter perspectief van het geheel te zien geeft, 
cq. vergelijking realisatie-begroting mogelijk maakt.  
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Korpershoek: vraag 8: er wordt verwezen naar de huidige onderwijsbelastingsmodellen, 
ligt dat ergens vast? 
Van der Werf: de opleidingen hebben elk een onderwijsbelastingsmodel, die redelijk 
vergelijkbaar zijn. We zijn nu bezig om de modellen zo vorm te geven dat ze voor alle 
opleidingen gelijk zijn. Ook andere faculteiten hebben  onderwijsbelastingsmodellen 
gemaakt en die zullen  onderling met elkaar vergeleken worden.  Komt t.z.t. terug. 
Huyghen: wat betekent JSPE. 
Landeweerd: Jaarlijkse Strategische Personeels Enquête, nu net weer uitgezet onder 
medewerkers.  
Korpershoek: in de tabel staan bijna geen tijdelijke UD’s 2014-2017. 
Landeweerd: Tenure Track (TT) is onder vast opgenomen omdat er van uit wordt gegaan 
dat ze een vaste aanstelling krijgen. Als je ze onder tijdelijk zou opnemen, worden ze op 
een gegeven moment niet meer in de begroting opgenomen. 
===========er volgt een schorsing van 5 minuten==================== 
Voorzitter: we hebben dit punt besproken en kunnen een positief gevoelen uitspreken. 
Wel hebben we enige zorg bij de krimp van WP, maar zien wel dat er aanleidingen voor 
zijn. 
 

7. Rondvraag. 
Pitz: hoe staat het met de stiltewerkplekken en computergebruik in de nieuwbouw. 

Landeweerd: de facility manager had naar aanleiding van een vraag in de vorige FR 

vergadering een overzicht gemaakt van de oude en nieuwe situatie. Na 1/1/2014 zijn er in 

totaal 163 vaste computerwerkplekken, waarvan o.a. 32 in de nieuwbouw (eerste 

verdieping wordt een stilteruimte) 24 in de bibliotheek. Na 1/1/2014 zijn er 260 

laptopplekken. In totaal zijn er minder vaste werkplekken, maar wel veel meer 

laptopwerkplekken. Ter overbrugging zijn er 12 extra computers geplaatst boven het 

ambulatorium, 40 laptopaansluitpunten in de kantine (te gebruiken buiten lunchtijd) en 

15 in de Bloemstraat aangebracht. Er wordt nog gekeken of er in het Heymansgebouw , 

eerste verdieping tot 1-1-2014 nog 8 à 10 vaste werkplekken gecreëerd kunnen worden. 

Pitz: hoeveel stiltewerkplekken zonder computer? 

Landeweerd: niet helemaal bekend. In de nieuwbouw komen aan de tuinkant vaste pc’s, 

aan de andere kant komen plekken zonder computers, te beschouwen als stilteplekken. 

Voorzitter: heeft een vraag n.a.v. een interview van Poppema in Trouw. In Groningen 

zouden 200 wetenschappers in de TT zitten en die worden niet gedwongen tot 

publiceren. In ons TT beleid staat dat dat wel moet. 

Landeweerd: niet alle faculteiten hebben het TT beleid zo breed ingevoerd als wij. Als FB 

hebben wij onze criteria, maar zeggen niet dat als er op 1 punt niet wordt voldaan aan die 

criteria er geen vaste aanstelling volgt.  

Voorzitter: wanneer worden de huidige computervoorzieningen vernieuwd? Er wordt nu 

nog gewerkt met Windows XP waardoor een aantal programma’s niet of niet meer goed 

draaien.  Een paar jaar geleden stond al in de UK dat we zouden overgaan naar Windows 

7. Kan het FB wat druk uitoefenen? 

Pitz: in de Bloemstraat hebben de kamers wel allemaal Windows 7.  

Landeweerd: bij de invoering van de UWP (UniversitaireWerkPlek) 2.0 zal dat 

gerealiseerd worden. Onlangs er is een proef gedaan die echter niet helemaal vlekkeloos 

is verlopen. De precieze planning van invoering is niet bekend. 

8. Sluiting.  
 De voorzitter sluit om 14.50 uur de vergadering.  


