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GOEDGEKEURDE NOTULEN Faculteitsraad GMW 

 

Datum en tijd Kenmerk 

21 januari 2014, 15.00 – 17.00 uur FGMW-14-F016 

Aanwezig: 

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

Afwezig (m.k.): 

FR leden: Dijkstra, Huyghen 
FB leden: Kiers 

Notulist: 

Jannie Timmer 

1. Opening 

2. Notulen FR 17 december 2013  

3. Besluitenlijsten FB 28 november t/m 19 december 2013  

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR 

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

6. RIE 2013  

          A&M voortgangsrapportage en jaarplan  

7. Raamwerk kwaliteitszorg  

8. Notitie van de FR studentengeleding over “communicatie”  

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

 

1. Opening. 
     De voorzitter opent de vergadering. 
    
2. Notulen 17 december 2013. 

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
  

3. Besluitenlijsten FB. 
12 december: 
Rozema: punt 2.1: de OW-ochtend is goed verlopen, waarom wordt het gereduceerd naar 
één keer per jaar?  
Van der Werf: bij de OW-ochtend als zodanig is de opkomst van studenten vrij laag en 
het kost veel tijd om het te organiseren, maar ook docenten kost het veel tijd. Daarom is 
besloten één keer per jaar een OW-ochtend te houden (gekoppeld aan de docent van het 
jaar verkiezing) en daarnaast een aantal themabijeenkomsten van ca. twee uur. Op 27 
februari is de eerste themabijeenkomst over digitaal toetsen. 
Zwinkels: punt 3.2: verdeling van inkomsten, betreft dat een gelieerd bedrijfje?  
Van der Werf: de beleidsnotitie van het CvB geeft aan hoe om te gaan met 
inkomsten/royalty’s gegeneerd uit OZ. 
Pitz: punt 5.2: jaarindeling. Mogen we de andere voorstellen ook inzien? 
Van der Werf: dit was het voorstel van het CvB, niet van ons. Letteren en Rechten 
mochten dit jaar van de jaarindeling afwijken omdat ze dit jaar een brede bachelor 
hebben ingevoerd. De andere faculteiten moesten zich te houden aan het voorstel van het 
CvB. 
Hengeveld: loopt de nieuwbouw nog steeds volgens planning? 
Landeweerd: nog wel, hoewel het elke week spannender wordt. 31 januari wordt de 
binnenkant van de nieuwbouw opgeleverd. Grote Rozenstraat 15 (het bestuursgebouw) 
wordt in week 8 opgeleverd en de verhuizing is dan in week 9. Daarna gaat Sociologie 
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over naar het Muntinggebouw, zodat begonnen kan worden met de renovatie van het 
Boumangebouw. 
19 december: 
Thuis: is er nog navraag gedaan naar de Cum Laude regeling? 
Van der Werf: het is inderdaad zo dat het CvB een model OER heeft waar het zo instaat. 
Hoewel het de grote voorkeur van het CvB heeft, mogen faculteiten er wel van afwijken. 
Het FB heeft dit besproken en vindt het een sympathieke gedachte om één herkansing toe 
te staan. Hierover is het gevoelen van de Examencommissie gevraagd en het zal worden 
opgenomen met de DOW. Komt terug bij de behandeling van de GMW OERen in 
februari. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter.  
De voorzitter heeft geen mededelingen. 

5. Mededelingen van het FB. 
Onderwijs:  
Van der Werf: de evaluatie van de jaarindeling loopt, komt terug in FR van februari. 
Tentamens in collegezalen: FB had eerder besloten dat dat niet mocht, maar het gebeurt 
nog wel. De roostermakers hadden afgesproken dat tentamens met minder dan 30 
studenten niet in de tentamenhal mogen, maar bij voorkeur in facultaire ruimtes moeten.  
We hebben nu aan de roosteraars de criteria aangegeven waaraan de zalen moeten 
voldoen t.a.v. de opstelling etc. Maar bij tentamens waarbij tussen de 16 en 30 studenten 
aanwezig zijn blijft het een probleem om een geschikte zaal te vinden. 
Voorzitter: wordt er ook rekening gehouden met geluidsoverlast? 
Van der Werf: dat is een goed punt. 
Zwinkels: je kunt in de vak-evaluaties een vraag hierover opnemen, dan kun je het 
monitoren. 
Pitz: en tentamens in de sporthal? Zijn daar andere/betere voorwaarden m.b.t. 
geluidsoverlast en klimaat? ’s Ochtends om 8.30 uur is het er erg koud. 
Van der Werf: de sporthal voldoet inmiddels aan alle criteria. Aan het klimaat is iets 
gedaan, maar als er nog problemen zijn, kun je die melden. 
Landeweerd: alle verwarmingen hebben een tijdklok gekregen zodat dat probleem 
opgelost zou moeten zijn. 
Financiën: 
Landeweerd: 2013 is afgesloten en de balans is opgemaakt. We hebben nog geen 
definitieve cijfers, maar het resultaat is positiever dan we in het najaar dachten. We 
hebben er wel vertrouwen in. De definitieve rapportage, met een toelichting, komt t.z.t.in 
de FR. 
 

6. RIE en A&M voortgangsrapportage en jaarplan. 
De voortgangsrapportage en het jaarplan worden in de FR van februari besproken 
omdat de A&M werkgroep dit eerst nog moet bespreken. 
Opmerkingen van de FR bij de RIE:  
Zwinkels: wil graag dat er aandacht besteed wordt aan concentratieproblemen als er 
meer dan drie personen op één kamer zitten. 
Voorzitter: in het Heymansgebouw zijn de wanden zo dun dat je letterlijk kunt 
meeluisteren wat er in de kamer naast je gezegd wordt. 
 
Voorzitter: we hebben de RIE in de vooroverleggen besproken en kunnen een positief 
gevoelen uitspreken.  
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7. Raamwerk kwaliteitszorg. 
Betreft de kwaliteitsbewaking van de OW processen binnen onze faculteit. 
Voorzitter: het is een beschrijving van wat er allemaal speelt, nuttig om zo’n document te 
hebben en om te kunnen zien hoe ie.e.a. geregeld is. Als blijkt dat iets afwijkt, kunnen we 
dat melden. 
Van der Werf: als geconstateerd wordt dat we afwijken van het raamwerk, doen we iets 
niet goed. Als zich dat voordoet, horen we dat heel graag. 
  

8. Notitie van de FR studentengeleding over “communicatie”. 
Mulder geeft een toelichting bij de notitie. De aanleiding voor de notitie is dat de 
communicatie naar studenten niet eenduidig is. Graag zouden de studenten zien dat alle 
informatievoorzieningen gekoppeld worden zodat informatie gemakkelijk te vinden is, 
één rechte lijn, wat het wordt maakt niet uit: de RUG website, My University of Nestor. 
Studenten kijken nu alleen op Nestor. 
Landeweerd: het idee was dat op de nieuwe RUG website informatie voor vooral 
aankomende studenten staat en op My University vooral informatie voor zittende 
studenten. Op Nestor staat meer OW inhoudelijke informatie. Maar blijkbaar zijn we er 
niet in geslaagd die scheiding consequent aan te brengen. We zijn blij met dit signaal. 
Studenten mogen niet het slachtoffer worden. Als faculteit zetten we nu alles qua 
regelgeving op My University, maar omdat studenten niet op My University kijken wordt 
het vaak ook nog op Nestor gezet, dat geeft inderdaad verwarring. De student moet echter 
ook de discipline krijgen/hebben om op My University te kijken.  
Thuis: dat is ook een deel van het probleem. Zolang op Nestor niets wordt afgesloten, is 
er niet de noodzaak om op My University te kijken. 
Landeweerd: ook voor het FB is het een probleem welk medium je inzet, daarom is er ook 
besloten de nieuwsbrief per mail te versturen. 
Mulder: het zou fijn zijn als berichtgeving over b.v. wijzigingen in de OERen duidelijk 
gecommuniceerd worden, maar ook andere voor studenten belangrijke informatie. 
Onlangs heeft een aantal Psychologie studenten (te laat) een mail ontvangen over de 
harde knip en het conditioneel inschrijven voor de Master.  
Er volgt een korte discussie. De mail was enigszins verkeerd geïnterpreteerd door de 
studenten. Belangrijk is te weten dat het de inschrijving voor de mastervakken betreft, 
niet voor de Master. Ook belangrijk is dat in Progress alles op uiterlijk januari afgetekend 
moet zijn (kan ook de inleverdatum zijn) om –na de herkansingen en het behalen van alle 
EC’s- toegelaten te kunnen worden tot de Master. 
Het is vrijwel onmogelijk om alleen een specifieke groep bepaalde informatie te geven. Bij  
communicatie via de mail zou duidelijk aangegeven moeten worden voor wie het bestemd 
is, anders wordt het niet of niet goed gelezen.  
De website zo inrichten dat je per knop naar informatie gaat voor een bepaalde groep 
studenten is moeilijk omdat bijna niemand nominaal studeert. Het hanteren van een 
“telefoonboom” zoals gebruikt door Psy en ook het FB (informatie naar bv de directeuren 
sturen met het verzoek dat onder de medewerkers te verspreiden) werkt niet altijd goed. 
Door het gebruik van distributielijsten is het vaak niet duidelijk wie de mail allemaal 
krijgen of naar wie het doorgestuurd moet worden. Het duurt vaak lang voordat de 
informatie op de juiste plek is. Het is echter ook geen optie dat het FB per bericht bekijkt 
naar wie iets moet, dat is ondoenlijk.  
Voorzitter: hopelijk helpt deze bespreking om het probleem op te lossen. 
 

9. Rondvraag. 
Voorzitter: we hebben twee verslagen m.b.t. de serviceknop gekregen. Een jaaroverzicht 
met de opsomming van de klachten en een gedetailleerde kwartaalrapportage. 
Zwinkels: de frontdesk mentaliteit is er goed. Zo is duidelijk wat er gaande is, dit werkt 
blijkbaar goed. 
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Zwinkels: vraagt aandacht voor kritisch blijven op welke onderwerpen in de FR thuis 
horen faculteitsbreed. Wat nu opvalt, is dat wat in de notitie over communicatie staat en 
nu is besproken bij de OC Psy thuishoort. Het is goed dat problemen worden besproken, 
maar die moeten dan wel op facultair niveau liggen.  
Mulder: de intentie van deze notitie is om het voor iedereen gemakkelijker te maken. 
Thuis: het blijkt ieder jaar weer dat het moeilijk is – in tegenstelling tot Psy- om 
studenten vanuit Pedok, AOLB en Sociologie te vinden voor de FR, omdat ze minder 
behoefte hebben aan medezeggenschap. 
De Veth: deze problemen deden zich voor bij Psy, maar gaat iedereen aan. 
Landeweerd: als FB is het wel belangrijk om dit te horen. 
Voorzitter: in de vooroverleggen van beide geledingen kunnen we bepalen of iets wel of 
niet in de FR besproken dient te worden. 
 

10. Sluiting.  
De voorzitter sluit om 16.10 uur de vergadering. 
 


