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Datum en tijd Kenmerk 

17 december 2013, 15.00 – 17.00 uur FGMW-13-F360 

Aanwezig: 

FR leden: Rozema, Koops, Blaga, Korpershoek, Dijkstra, Zwinkels, 
Hengeveld, Dolderer, Krey, De Veth, Van der Marel, Pitz, Mulder, 
Klitzing, Thuis, Albers (voorzitter). 
FB leden: Kiers, Van der Werf, Kobes. 

Afwezig (m.k.): 

FR leden: Tucha 
FB leden: Landeweerd 

Notulist: 

Jannie Timmer 

1. Opening 

2. Notulen FR 15 oktober 2013  

3. Besluitenlijsten FB 26 september  t/m  21 november 2013   

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR 

5. Mededelingen van het FB: ►Financiën/Facilities /Onderwijs/onderzoek  

6. Consequenties jaarroosters  

7. GMW OERen  

8. Wijzigingen reglement werkgroepen en VAOW  

9. Werktevredenheidsonderzoek  

10. Raamwerk kwaliteitszorg  

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

1. Opening. 
     De voorzitter opent de vergadering. 
    
2. Notulen 15 oktober 2013. 

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
  

3. Besluitenlijsten FB. 
Voorzitter: n.a.v. Google Apps for Education: de FR heeft vragen gesteld over de 
veiligheid en heeft zorgen hieromtrent geuit. Het CvB heeft aangegeven dat de 
faculteitsbesturen kunnen bepalen wie wel/niet over gaat. Hebben medewerkers deze 
keuze of worden ze gedwongen over te gaan? 
Kiers: veiligheid is een algemeen punt van zorg, daar moet goed op gelet worden. Maar 
het geldt ook voor het systeem dat we nu hebben. Het FB zal iedere aanvraag om niet 
over te gaan serieus nemen, maar het niet aanmoedigen. We willen het liefst dat iedereen 
over gaat.  
Zwinkels: er wordt serieus naar gekeken, maar blijft het mogelijk? 
Kiers: ja, de technische mogelijkheden zijn er.  
Voorzitter: hoe staat het met de overstap UWP2?  Sommige faculteiten zijn al over. Heeft 
de medewerker de keuze voor een open/gesloten omgeving? Is er al een keuze gemaakt 
voor een systeem? 
Van der Werf: dat is in de vergadering van het Managementberaad aan de orde geweest 
en er is meegedeeld dat iedereen de keuzemogelijkheid zou moeten hebben. 
Voorzitter: de FR verzoekt het FB in overweging te willen nemen om de keuze aan de 
medewerker te laten. 
31 oktober:  
Thuis: punt 5.4- Ernstige problemen februari-instroom, wat houdt dat in? 
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Van der Werf: dat heeft te maken met de harde knip. Door de nieuwe jaarindeling 
kunnen sommige Ortho studenten niet per 1 februari instromen in de master. Nader 
overleg met de Examencommissie volgt nog. Komt t.z.t. terugmelding in FR. 
14 november: 
Pitz: kunnen wij inzage krijgen in het vragenformulier van de afdeling communicatie van 
het Bureau van de Universiteit?  
Kiers: twee medewerkers van de afdeling communicatie RUG doen een rondje langs alle 
faculteiten. Terugkoppeling zal (in bestuurlijke lijn) naar CvB zijn. Op basis van dit 
vragenformulier zal het besproken worden in het CvD, MB en wellicht met de ph’s OW 
van de faculteiten. Mochten daaruit bepaalde maatregelen voortkomen dan zal het 
besproken worden in de URaad. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter.  

De voorzitter heeft geen mededelingen. 

5. Mededelingen van het FB. 
Kiers: jaarlijks worden de opleidingen gevraagd naar de kosten die studenten maken voor 
de aanschaf van studiemateriaal. Het CvB stelt en plafondbedrag vast. Na inventarisatie 
bij onze opleidingen is gebleken dat alle opleidingen beneden het plafondbedrag blijven. 
Onderzoek: dit jaar is voor onze faculteit een topjaar m.b.t. het binnenhalen van 
subsidies. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 10 miljoen aan subsidies binnengehaald, 
daar zit de 6 miljoen van de Lerarenopleiding nog niet bij. 
 

6. Consequenties jaarroosters. 
De voorzitter geeft een korte inleiding. De studenten- en personeelsfractie hebben een 
gemeenschappelijke notitie opgesteld om met het FB te bespreken. In de notitie zijn de 
voor- en nadelen van de nieuwe jaarindeling beschreven. Naast een aantal voordelen zijn 
er ook nadelen. Met name de toelating bij vakken (Psy) is problematisch voor een aantal 
studenten. Statistiek II loopt in semester 1 en is verplicht voor Statistiek III in semester 2. 
Een probleem dat zich nu voordoet is bij recidivisten die in hun 3de jaar Statistiek II 
moeten halen. Dit vak is verplicht voor de Bachelorthese en als je het niet haalt kun je in 
semester 2 niet de Bachelorthese doen. 
Kiers: het besluit om het op deze wijze te doen is een weloverwogen keuze geweest. Er 
moest van het CvB een studiestartweek komen en daar is het jaarrooster op aangepast 
(alles schuift 1 week op). Daardoor werden herkansingen na de semestergrens zo goed als 
onvermijdelijk. Dit rooster leek de beste optie. Nu blijkt dat niet alle faculteiten de 
studiestartweek hebben ingevuld. Dat geeft ons wellicht ook mogelijkheden om het 
anders te doen. 
Er volgt een uitgebreide discussie waarin problemen en allerlei eventuele oplossingen 
worden besproken. Opmerkingen vanuit de FR: geldt niet alleen voor Psy studenten die 
Statistiek II niet halen, maar ook voor sommige Ortho studenten en ook voor BSA; voor 
de toekomst zou het anders georganiseerd moeten worden; alternatieven moeten 
besproken worden; kan de volgordelijkheid van vakken anders?; kan een student 
eventueel conditioneel beginnen aan de bachelorthese als Statistiek II nog niet gehaald 
is?; hertentamens in de avonduren en overdag wel de colleges door laten gaan?; 
communicatie is niet goed geweest/gegaan. Studenten waren niet op de hoogte van de eis 
statistiek II/bachelorthese. Studenten zouden in augustus een mail moeten krijgen 
waarin ze hierop worden gewezen, dat ze anders misschien studievertraging oplopen 
(studenten weten/lezen niet wat er in de OER staat). De studieadviseur heeft de student 
ook niet ingelicht. Er is een duidelijk communicatieprobleem geconstateerd, waardoor de 
student nu benadeeld wordt en “time is running out”; er is niet geëxperimenteerd, maar 
een keuze gemaakt. Wat als nu blijkt dat het nu fout lijkt te gaan wordt er dan iets gedaan 
om het te verhelpen?; alle studenten moeten op dezelfde wijze behandeld worden, en 
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mogen niet benadeeld worden; zou gaan om 110 studenten in totaal waarvan ca. 25 in de 
problemen kunnen komen; het rooster heeft ook veel voordelen, als je niet naar de 
nadelen kijkt is het een mooie manier om het jaar in te roosteren, maar je kunt niet om de 
nadelen heen, en er dient wel een oplossing te komen voor het probleem. 
Van der Werf: DOW en de Examencommissies gaan nu het nieuwe jaarrooster evalueren, 
waarbij alle voor- en nadelen aan bod zullen komen. Welke belangen geven we prioriteit: 
de studeerbaarheid, de individuele student? Dit jaar hebben we te maken met deze 
indeling en als dat problemen oplevert is dat uiterst vervelend. Het is een experiment en 
volgend jaar kan het anders zijn. Definitieve besluitvorming hierover zal volgend jaar 
plaatsvinden.  
FB zal i.o.m. de opleidingsdirecteur Psy kijken wat de mogelijkheden zijn en welke 
studenten door de maatregel worden getroffen. 
Voorzitter: alle argumenten zijn genoemd en feedback is gegeven. Binnenkort zal er meer 
duidelijkheid zijn over het aantal studenten en eventuele oplossingen.  
 

7. GMW OERen. 
Er was onduidelijkheid over de toegestuurde OERen. De FR had abusievelijk de 

verkeerde OERen toegestuurd gekregen. De voorgestelde wijzigingen worden besproken.  

Dijkstra: art. 5.1: minoren van 120 EC die een civiel effect moeten hebben, betekent dat 

dat de student minder keuzevrijheid in de minoren heeft? 

Van der Werf: dat komt vrij letterlijk uit de notitie van het CvB. Er wordt een beroep 

gedaan op het civiele effect. Dat is ook de reden waarom er b.v. voor de AOLB geen minor 

is. De DOW hebben aangegeven de minoren zo te houden als ze nu zijn, van 30 EC en met 

keuzevrijheid voor de student, en ook de mogelijkheid om stage in de minorruimte te 

doen. Het blijft dus zoals het was. 

Zwinkels: de CL regeling geeft een verkeerde prikkel af. Met één herkansing valt CL af. 

Dat zou centraal geregeld zijn, maar in de WHO staat dat niet. Bij andere faculteiten geldt 

die regel niet, kan het gewijzigd worden? 

Van der Werf: we hebben niet gekeken bij andere opleidingen, we hebben de conclusie 

getrokken dat het voor de hele universiteit geldt. Zullen we moeten nakijken.  

Kiers: het was de nadrukkelijke wens van het CvB om iets gemeenschappelijks te hebben.  

Korpershoek: 7.3 wordt als nieuw artikel toegevoegd, maar hoe verhoudt zich dat tot de 

EC notitie, waarin staat dat het bij opdrachten wel mag? 

Voorzitter: bij opdrachten geldt het pas als het definitief is ingeleverd. 

Zwinkels: op deze manier krijgt een calculerende CL in plaats van een excellente CL. 

Mulder: wel gek dat je, als je een slechte dag hebt, jezelf niet mag verbeteren als CL 

student. Je streeft toch naar een bepaald niveau voor jezelf? 

Kiers: we zullen nagaan of de regeling anders ingevuld mag worden. 

Voorzitter: dat was een eerste behandeling, we hoeven nu nog niet in te stemmen. Komt 

terug in FB februari 2014. 

8. Wijzigingen reglement werkgroepen en VAOW. 
De FR stemt in met de voorgestelde wijzigingen. 

9. Werktevredenheidsonderzoek. 
Wordt uitvoerig besproken.  
De voorzitter geeft een toelichting bij het onderzoek door de FR uitgevoerd, en met dank 
aan Jacob Dijkstra, Liesbeth Heyse en Casper Albers voor hun inzet. 174 medewerkers 
(ca. 40%) heeft de enquête ingevuld.  
De voorzitter geeft een korte toelichting bij de belangrijkste aandachtspunten; werkdruk, 
beoordeling, communicatie en samenwerking tussen collega’s. In 2014 zal er i.o.m. de FR 
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een bijeenkomst georganiseerd worden voor medewerkers en FB.  Het doel van de FR nu 
is dat het rapport er is en dat het FB een eerste reactie kan geven. 
Kiers: het FB  vindt dat het gedegen is opgezet en ook wetenschappelijk. Jaarlijks vindt er 
ook een JSPE enquête plaats. Zodra het FB een samenvatting van de JSPE van HR heeft 
ontvangen zal dit rapport van de FR naast de uitkomsten van de JSPE gelegd worden.  
Werkdruk: dat de werkdruk als zorgwekkend beschouwd wordt is niet nieuw voor het FB, 
dat komt ook in de R&O gesprekken die Kiers (met WP leidinggevenden) en Landeweerd 
(met hoofden van de facultaire dienst) hebben aan de orde. We kunnen de 
leidinggevenden er op wijzen dat als er zoveel overgewerkt moet worden er extra 
personeel moet komen of taken aangepast moeten worden. Eventueel komt het dan bij 
het FB, en kan er iets aan gedaan worden. Ook kunnen medewerkers zelf op hun grenzen 
letten, assertiever zijn en eerder aan de bel trekken. 
Dijkstra: assertiever zijn tegen de leidinggevende is er niet, er wordt eerder nog een 
uurtje doorgegaan. Je wordt vooral beoordeeld op OZ. Medewerkers die excelleren in OW 
meer ruimte geven en beoordeling van OZ groepen zou goed zijn. 
Beoordeling: voor het FB is het niet helemaal duidelijk waarom dit een aandachtpunt is, 
moet gekeken worden waar dat vandaan komt. 
Communicatie: FB communiceert met de direct leidinggevende. De leidinggevende met 
de medewerker. Maar dit valt goed samen met de maatregel die het FB al heeft ingezet. 
Eens per twee weken zal vanuit het FB een nieuwsbrief uitgaan met de belangrijkste 
items. 
Samenwerking met collega’s: het nog meer stimuleren onderschrijft het FB nadrukkelijk, 
maar heeft niet gezien dat het een probleempunt is.  
 

10. Raamwerk kwaliteitszorg. 
Voorzitter: beide geledingen hebben het stuk onvoldoende kunnen bekijken. Wordt TKN 

aangenomen. Komt terug volgende FR. 

Van der Werf: het stuk is besproken met de VAOW en de DOW. Het wordt al uitgevoerd, 

maar dient officieel door de FR te worden vastgesteld.  

11. Rondvraag. 
Rozema: de onderwijsochtend 4 december was heel interessant, complimenten aan de 

organisatie. Waarom was Nederlands de voertaal en maar één presentatie in het Engels?  

Van der Werf: er waren drie presentaties in het Engels. De bedoeling was om alles in het 

Engels te doen m.u.v. de presentaties van de Docent van het jaar, omdat zij ook in het 

Nederlands doceren. Bij de lijst van deelnemers bleken er twee niet Nederlandstaligen te 

zijn, die echter wel hun mail in het Nederlands beantwoorden. Het is dan wat gekunsteld 

om alles in het Engels te doen als iedereen Nederlands kan verstaan. 

Blaga: terugkomend op agendapunt 9: 61 % heeft de enquête niet ingevuld, het is 

belangrijk om dat in gedachten te houden. 

Kiers: de JSPE geeft een vergelijkbaar percentage, maar het geeft wel een signaal af. 

Voorzitter: de minister heeft het leenstelsel uitgesteld, dat was toch bedoeld om de 

innovatieplannen te financieren? Welke invloed heeft dat op de innovatieplannen en de 

prestatieafspraken? 

Kiers: hebben we nog niets over gehoord, maar het zou ons verbazen dat het financiële 

invloed zou hebben op de plannen.  

12.      Sluiting.  
  De voorzitter sluit om 16.56 uur de vergadering.  


