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VASTGESTELDE NOTULEN Faculteitsraad GMW 

 

Datum en tijd  

18 februari 2014, 15.00 - 17.00 FGMW-14-F057 

Aanwezig 

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

Afwezig 

FR leden: Rozema, Blaga, Tucha, Klitzing 
FB leden: Timmer 

Notulist 

Annita Kobes 

 

 

1. Opening 

2. Notulen FR 21 januari 2014 

3. Besluitenlijsten FB 9 januari t/m 30 januari 2014  

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR 

5. Mededelingen van het FB 

Financiën/Facilities 

Onderwijs/Onderzoek 

6. GMW OERen 2014-2015 (instemming) 

7. Evaluatie nieuwe jaarindeling (ter bespreking) 

8. VERTROUWELIJK Verslag Bestuurlijk Najaarsoverleg CvB-FB (ter bespreking) 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Notulen 21 januari 2014.  
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Besluitenlijsten FB. 
9 januari: 
Korpershoek: punt 4.4: Is het niet zo dat een vaste aanstelling op dit moment ook al eerder dan 
na zes jaren gegeven kan worden? 
Kiers: Het FB wil de gehele Tenure Track procedure nog eens onder de loep nemen. 
Zwinkels: Sinds de verhuizing (van sociologie) doen de draadloze printers het niet. Dit is erg 
vervelend. Bovendien verloopt de communicatie over het niet werken van de printers nogal 
moeizaam; het is erg onduidelijk wanneer de printers wel weer werken. 
Landeweerd: Dit is inderdaad erg vervelend. Helaas zijn we bij het oplossen van dit probleem 
afhankelijk van een extern bedrijf. 
Pitz: Wanneer gaat de koffiecorner open? 
Landeweerd: De koffiecorner gaat open wanneer de studiefaciliteiten in de nieuwbouw open 
gaan.  
 
4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 
De voorzitter heeft geen mededelingen 
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5. Mededelingen van het FB. 
Facilities: 
Landeweerd: In de vorige faculteitsraadvergadering is de memo over communicatie van de 
studentengeleding van de FR besproken. Wat betreft informatievoorziening heeft het College 
van Bestuur besloten toe te werken naar een virtuele omgeving voor studenten waarin alle 
informatie van en over de RuG verzameld is. Nestor zal hierin centraal blijven staan en daar 
omheen worden verschillende schillen gebouwd. 
Van der Marel: Waaruit bestaan de schillen? 
Landeweerd: Dat weten we op dit moment nog niet. Vast staat dat het een omgeving wordt 
waarin verschillende vormen van communicatie geïntegreerd zijn, maar met een integraal 
portal. Je hoeft dan niet meer op verschillende platformen in te loggen. 
Onderwijs: 
Van der Werf: Het College van Bestuur heeft onlangs besloten dat studenten met een 
propedeuse van het HBO niet meer toelaatbaar zijn tot de RuG. Hierop is veel protest gekomen 
vanuit de universiteitsraad, en het CvB heeft daarop haar beslissing iets gewijzigd. Studenten 
vanuit het HBO moeten nu in het bezit zijn van een propedeuse die aansluit bij de opleiding die 
zij aan de RuG willen volgen en moeten bovendien aantoonbaar succesvol zijn geweest op het 
HBO. Zodra de brief van het CvB hierover ontvangen is, kunnen de faculteiten aan de slag met 
het uitwerken van dit voorstel.  
Albers: Gaat dit in per september 2014? 
Van der Werf: Zo zou het CvB dat wel graag zien. Het FB denkt dat september 2014 iets te snel 
is. 
Koops: Deze wijziging levert bovendien veel administratief werk op. Studenten met een 
propedeuse van het HBO kunnen zich nu niet meer inschrijven via Studielink, maar moeten dit 
doen via de examencommissies. Bovendien is er wat betreft de voorlichtingen die we geven aan 
HBO studenten erg weinig informatie beschikbaar. 
Albers: Op dit moment ligt het initiatief bij het CvB. We wachten de brief van het CvB af. 
 
6. GMW OERen 2014-2015. 
Albers: De FR heeft in haar mail naar het FB al aangegeven niet vandaag in te stemmen met de 
OERen, omdat de OERen nog niet compleet zijn. Er komen nog aanvullende regels en 
aanpassingen vanuit het CvB. Voor ons ligt een document met de belangrijkste wijzigingen in de 
OER. Zijn naar aanleiding daarvan vragen? 
Korpershoek: punt 7.3 is tekstueel verwarrend. Hier staat dat nu weer semester in plaats van 
studiejaar gebruikt gaat worden, maar het is juist omgekeerd. 
Zwinkels: De formulering van 7.3 kan helderder wat betreft “reeds behaald examen”  
Albers: Hier zou bijvoorbeeld “reeds behaald propedeuse- of bachelorexamen” kunnen staan. 
Dijkstra: In lid 2.1 wordt al uitgelegd wat wordt bedoeld met het woord “examen”.  
Dijkstra: In artikel 7.12, vanaf lid 3 en verder van dat artikel, wordt gebruik gemaakt van het 
woord “judicium” wanneer gesproken wordt over cum laude en summa cum laude. Strikt 
genomen kan judicium ook gelden voor “met genoegen” en “met veel genoegen”. Volgens dit 
artikel zouden voor deze laatste twee toevoegingen aan het diploma ook maar één herkansing 
gemaakt mogen worden.  
Albers: Het kan geen kwaad om dit te expliciteren in de OER door judicium te verduidelijken als 
(summa) cum laude. Zijn er nog andere opmerkingen? 
Pitz: De studentengeleding heeft opmerkingen gemaakt over de opmaak van de OERen. 
Van der Werf: Bedankt daarvoor. We verwerken jullie opmerkingen in de laatste fase van het 
opstellen van de OERen, na alle inhoudelijke wijzigingen. 
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7. Evaluatie nieuwe jaarindeling. 
Van der Werf: De jaarindeling is geëvalueerd door de DOW’s en A3O. Velen zijn tevreden over 
deze jaarindeling, maar er zijn ook een aantal problemen in kaart gebracht. Het FB is vooralsnog 
voornemens de jaarindeling te houden zoals die is, met een aantal aanpassingen om de huidige 
problemen op te lossen. Psychologie heeft hier een voorstel voor gedaan. Dat voorstel gaan we 
nog nader onderzoeken om te kijken of het geïmplementeerd kan worden en zo ja, of dit voor 
alle opleidingen een passende oplossing biedt. 
Mulder: Kunnen we hier iets meer over horen? 
Van der Werf: Er ligt nog geen voorstel op papier, maar ik kan er wel iets over vertellen. Het 
collegejaar begint met een startweek, gevolgd door tien collegeweken en vervolgens een 
tentamenweek. Het tweede semester begint eveneens met een startweek. Hertentamens worden 
ingeroosterd in de startweek, of in de avonduren. 
Van der Marel: Waarom een tweede startweek? 
Kiers: Die startweek lost hopelijk de problemen op omtrent de februari-inschrijving, of de 
inschrijving voor vakken in het tweede semester. Er is op deze manier iets meer ruimte voor 
docenten om na te kijken. 
Van der Werf: We weten op dit moment nog niet genoeg van het voorstel van psychologie. Het 
FB komt hierop terug. 
 
8. BO Najaar. 
Pagina 1: 
Zwinkels: Wat wordt bedoeld met de NVAO-uitspraak? 
Kiers: De tekst is mogelijk een beetje misleidend, maar het gaat hier om twee zinnen die je los 
van elkaar moet lezen. De NVAO heeft geen uitspraak gedaan over het aantal studenten in de 
ReMa. De wens om 30 studenten in de ReMa te hebben, is een wens van het CvB. 
Korpershoek: Klopt het dat er actiever geworven wordt voor de ReMa, bijvoorbeeld door 
docenten? 
Van der Werf: Docenten hebben geschikte studenten altijd al gewezen op de mogelijkheid van 
de researchmaster. Dit gebeurt bijvoorbeeld vanuit docenten van het Honours College. 
 
Pagina 3: 
Korpershoek: Wat wordt bedoeld met de Raad van Advies? 
Van der Werf: De Raden van Advies worden aangesteld naar aanleiding van middelmatige 
uitkomsten van enquêtes onder studenten over werkveld en beroepsvoorbereiding. Iedere 
opleiding krijgt een Raad van Advies die de faculteit adviseert in – bijvoorbeeld - het leggen van 
accenten in opleidingen wat betreft beroepsvoorbereiding.  
Koops: Voor studieadviseurs is het erg handig om de alumni-monitor te hebben. Vroeger kregen 
wij die altijd; is het nu nog steeds mogelijk om die in te zien? 
Van der Werf: Dat zal ik voor je nagaan. 
Zwinkels: Is het mogelijk om de verschillen per opleiding in kaart te brengen? 
Van der Werf: Verschillen worden vaak al uitgesplitst per opleiding, tenzij de respons zo laag is 
dat dit eigenlijk geen zin heeft. 
Korpershoek: Waarom is het idee van de jaarklassen losgelaten, en in plaats daarvan gekozen 
voor learning communities? 
Van der Werf: Het idee van de jaarklassen is losgelaten omdat hier te weinig draagvlak voor was 
binnen de faculteit. Learning communities worden binnen de faculteit, bij psychologie en 
sociologie, al langer gebruikt, en zijn dus niet helemaal nieuw. In 2014/2015 worden learning 
communities bij Pedok ingevoerd. Deze learning communities zullen een iets andere invulling 
krijgen dan de learning communities bij sociologie en psychologie. Volgens het plan van Greetje 
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Timmerman (DOW) wordt er, gebruikmakend van de learning communities, een koppeling 
gemaakt tussen theorie en praktijk.  
 
Pagina 4: 
Van der Marel: Wat wordt bedoeld met “afrekencohort”? 
Van der Werf: Dit is het cohort studenten op basis waarvan wordt besloten of we de 
prestatieafspraken wat betreft de bachelor rendementen hebben gehaald. Dit is het cohort 
2011/2012. 
 
Pagina 5: 
Mulder: Studenten zijn al meerdere jaren ontevreden over de stage mogelijkheden die 
aangeboden worden door de faculteit; wat is het standpunt van het FB hierin? 
Van der Werf: We proberen studenten tegemoet te komen hierin door in de nieuwe invulling 
van de minorruimte gelegenheid te bieden voor praktijkstages. Alle studenten die hun 
minorruimte zelf in mogen delen, krijgen dus ook de ruimte om een praktijkstage te gaan doen. 
Het is nog onduidelijk uit hoeveel punten die stage mag/moet bestaan. Hierover krijgen we 
bericht vanuit het CvB. 
Albers: Er is sprake van een discrepantie tussen de geleerde en benodigde vaardigheden van 
alumni; is dit faculteitsbreed het geval? 
Van der Werf: Ja. 
 
Pagina 10: 
Zwinkels: Uit het verslag blijkt dat er sprake is van een hoge werkdruk, en dat bij (te) grote 
knelpunten extra ondersteuning wordt geboden. Is het niet beter om een (te) hoge werkdruk te 
signaleren vóór er sprake is van knelpunten waarbij extra ondersteuning vereist is? 
Kiers: Bij een te hoge werkdruk moet de werknemer dit aangeven bij zijn leidinggevende, en die 
moet vervolgens actie ondernemen. Het is erg moeilijk om andere manieren van early warning 
in te zetten. De werknemer moet in eerste instantie zelf stappen ondernemen. Dit punt is naar 
aanleiding van het werkbelevingsonderzoek ook besproken met Albers en Dijkstra en zal nog 
besproken worden met de gehele faculteit. 
 
Pagina 11: 
Albers: Iets over promovendi. Minder promovendi. 
Landeweerd: De faculteit zit altijd op een redelijk gemiddelde van plusminus 5 miljoen. In 2012 
was dit echter veel minder: 3,7 miljoen. Als die tendens door had gezet, had de faculteit minder 
promovendi aan moeten stellen. Deze tendens heeft zich echter niet doorgezet, en om die reden 
hebben we de begroting weer bijgesteld. In de bijgestelde begroting is dan ook te zien dat de 
terugloop van het aantal promovendi erg meevalt.  
 
Kiers: Het CvB zou graag een terugkoppeling zien over dit BO-verslag. Kan de FR een algemeen 
oordeel hierover uitspreken? 
Albers: Het verslag is informatief en alle vragen die de FR naar aanleiding van dit verslag heeft 
gesteld, zijn beantwoord.  
 
9. Rondvraag. 
Zwinkels: Zoals aangekondigd wil de FR de overstap naar Google Mail nogmaals aankaarten. 
Volgens een beschrijving van Google over intellectueel eigendom, wordt Google mede-eigenaar 
van alles wat via de mail gecommuniceerd wordt. Is het FB bekend hiermee, en wat gaat het FB 
hiermee doen? 
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Landeweerd: Dit is bij het FB niet bekend. Ik vraag me af of dit werkelijk het geval is, want het 
lijkt onvoorstelbaar dat het CvB dan zou instemmen met een samenwerking met Google. Ik wil 
dit graag terugkoppelen naar het CIT, en zodra er een reactie is van het CIT zal het FB de FR 
hierover schriftelijk informeren.  
Van der Marel: De studentengeleding van de FR vraagt zich af wat precies de regels zijn omtrent 
copyright. Sommige links naar artikelen staan op Nestor, en sommige artikelen worden 
afgedrukt in een klapper waar erg veel geld voor moet worden betaald.  
Landeweerd: De faculteit draagt kosten af voor artikelen in klappers aan stichting PRO. Dit zijn 
artikelen die niet in tijdschriften staan waarvoor de faculteit licenties heeft. Van artikelen in 
tijdschriften waarvoor we wél een licentie hebben, mogen we de link op Nestor zetten. Het hele 
artikel mag echter weer niet op Nestor. Ook voor het op Nestor zetten van hoofdstukken uit 
boeken gelden weer speciale regels. Wanneer docenten hier vragen over hebben, kunnen ze het 
best contact opnemen met de bibliotheek van GMW.  
Pitz: Vanuit de studentengeleding van de FR is er nog een mededeling: wij zullen komend jaar 
door blijven gaan als twee verschillende partijen. Daarnaast heeft de FR nog een vraag: Hoe 
staat het met de psychologieblog? De laatste mail hierover is verzonden in december. 
Landeweerd: Psychologie is er hier erg enthousiast mee aan de slag. Over de precieze voortgang 
kan ik je zo niets vertellen. 
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit om 16.19 de vergadering. 
 
 
 


